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Sí, però no
La situació actual del nostre país en l’àmbit social, polític, laboral i judicial ha arribat a 
un punt que permet constantment trobar temes de debat diversos i complexos. Això 
fa que de forma reiterada les notícies de tots els mitjans mediàtics donin voltes sobre 
aquests.
Convé que de tant en tant es doni la volta per trobar algun tema que ens permeti fugir 
temporalment d’aquesta tempesta informativa i relaxar la ment, i aquí i avui és on 
volem donar iniciativa a la notícia curiosa sobre un tema desconegut per la majoria 
de ciutadans.
Des del 1899, el prototip internacional del quilogram és un cilindre fet d’un aliatge de 
platí i iridi, de 39 mm d’alçada i de diàmetre, que es guarda a l’Oficina Internacional de 
Pesos i Mesures. Des de les hores, cada 10 anys s’han anat fent còpies del prototip.
Amb les comparacions que s’han fet sobre el prototip l’original s’ha constatat que 
aquest ha perdut 50 micrograms en els darrers 100 anys, sense que se’n sàpiga 
la causa. Per tant, el quilogram, kilogram o abreviat quilo (símbol: kg), ja no és un 
“quilo”.
Seguint aquesta mateixa línia ens n’anem a la mesura del litre.
El litre apareix per primera vegada com a mesura de la capacitat l’any 1795, va ser 
definit com “la mesura de volum, tant per a líquids com per a sòlids, d’un cub amb una 
aresta igual a una dècima part d’un metre”, és a dir, un dm³.
El 1901 es va definir el litre com “el volum ocupat per la massa d’un quilogram d’aigua 
pura a la seva màxima densitat i sota la pressió atmosfèrica normal”.
El 1904 va comprovar experimentalment que la densitat de l’aigua a 4 °C era de 
1,000028 dm³.
Finalment, a causa de la complexa definició del litre, el 1964 es va recuperar la defi-
nició de 1793, en haver-se constatat el 1960 que hi havia una diferència de 28 milio-
nèsimes respecte del decímetre cúbic.
Per tant podem dir que, amb la barreja dels tres elements, distància, capacitat i pes, 
el quilogram ens pesa menys i el litre d’aigua ens vessa pels costats del cub.
Si apliquem similituts dels tres elements esmentats amb l’influència que puguin tindre 
els poders fàctic sobre els tres poders d’aquest país, també podríem arribar a concluir 
que algun d’ells també vessa pels costats.
Proximament es pretén investigar variacions en altres sistemes unitaris, com ara 
“l’Amper” que mesura la intensitat elèctrica, el “Kelvin” com a unitat de temperatura.
Veient que es produeixen aquests canvis sense conèixer les causes, val més no 
entrar en la valoraració científica de la factura de la llum, amb el “Watt” com a unitat 
de potència, el preu del qual canvia de mes en mes. Ni els canvis de criteri judicial de 
sentències d’un dia a l’altre pel Tribunal Suprem. Opinions entre tertulians mediàtics 
de quin jutge pot ser més benèvol a l’hora d’emetre sentències. Hores extres, inclòs 
en festius, del Tribunal Constitucional per prendre decisions, depenent a qui afecten. 
En definitiva queda clar que, moltes de les coses, no són el que són.
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Diu el refrany que tot depèn del color del vidre amb què es miri. Una frase ben encertada per en Mariano i famí-
lia que són tot un exemple de com afrontar les adversitats. A principis dels 90 en Mariano va començar a tenir 
problemes d’esquena, una malformació d’origen desconegut que li ha reduït la mobilitat fins a haver d’anar en 
cadira de rodes. Si bé és una circumstància no desitjada per ningú, en Mariano no ha pas deixat de viatjar i ha 
trobat en l’artesania amb vidre, una afició no massa comú, una manera creativa de dedicar el seu temps. Al seu 
taller hi podeu trobar peces precioses que van des de llums, vitralls per portes, quadres, capses i tota mena 
d’objectes acolorits fets amb gran destresa. Vidres des dels quals un pot veure la vida plena de colors!

-Així que havíeu fet sempre de lampista? I l’em-
presa continua.
-Jo sempre he fet de lampista, sí. Havia treballat en 
diferents empreses de Salt i Girona fins que el 1982 
em vaig posar pel meu compte i ara són els meus 
fills qui ha continuat el negoci i porten l’empresa. 
Nosaltres hem treballat sempre per particulars i des-
prés de la crisi hi segueix havent feina però el que es 
fa més són reparacions.

-Com és que es va dedicar a això, li venia de fa-
mília també?
-No, no. A mi m’agradava tot el que tenia a veu-
re amb aquest ofici. Amb 14 anys vaig començar 
d’aprenent i sempre més vaig dedicar-me al mateix. 
Fins als 50 anys que em van donar la invalidesa a 
causa de la meva malaltia.

-Quan comença a tenir problemes d’esquena?
-El 1991. Vaig començar a tenir tremolors, coixejava 
i tenia dolors d’esquena.  Amb el temps vam saber 
que era una lesió medul·lar però el problema és que 
els metges no saben què la provoca. No es tracta de 
cap malaltia reconeguda, per tant, tampoc no hi ha 
un tractament específic, només una medicació per 
reduir alguns espasmes que em provoca i ja està. 
Això i anar fent ressonàncies per controlar que no 
augmenti la siringomièlia que se m’hi havia format 
i que ara està estable perquè em van operar per 

Tot depèn del color del vidre amb què es miri

Nom: Mariano Tulsa Teixidor 
Edat: 69 anys 
Nascut i resident a Salt 

Professió: En Mariano s’havia dedicat sempre a la lampis-
teria fins que, per motius de salut, va haver de deixar l’ofici. 
L’empresa que havia creat continua funcionant ara en mans 
dels seus fills. En Mariano, però, no s’ha pas quedat de bra-
ços plegats i ha descobert una afició que treballa amb gran 
habilitat: el vitrall estil Tiffany. Amb aquesta tècnica crea tota 
mena d’objectes de decoració de colors i formes diverses.   

entrevista
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Entrevista a en Mariano Tulsa

posar-hi un drenatge. No s’hi pot fer res 
més. No tinc cap antecedent familiar amb 
una malaltia semblant ni tampoc sembla 
que pugui venir d’algun cop que m’hagu-
és pogut donar, per tant, no saben a què 
és deguda.

-Com s’encaixa tot plegat? No deu ser 
fàcil...
-Al principi costa adaptar-se a la nova si-
tuació, però de fet, com que ha estat molt 
progressiu, d’alguna manera ho vas as-
similant de mica en mica. Quan em van 
donar la invalidesa definitiva tenia clar 
que havia de fer alguna cosa amb tant de 
temps lliure i és quan vaig començar a 
dedicar-me al vidre.

-La seva afició comença llavors però 
el món del vitrall li agradava abans?
-Treballar amb vidre sempre m’havia 
agradat molt. Abans, els lampistes, en 
posàvem de vidres. No els fèiem pas, 
però posar-los a les cases sí que ho fè-
iem, és a dir que ja n’havia remenat i era 
una cosa que m’agradava molt. També 
sempre m’havia agradat molt veure els 
vitralls de les esglésies. 

-Des del principi va tenir clar que volia 
fer algun treball manual amb vidre?
-No, al principi feia quadres amb sorra. 
És una tècnica que consisteix a fer dibui-
xos diversos amb aeronfix i sorres fines 
de colors. Però poc després ja vaig co-
mençar amb el vidre. Al principi feia servir 
la tècnica de plom, que consisteix a fer servir un plom 
adhesiu que després es pinta. És diferent de la tècnica 
que faig servir ara que és la Tiffany.

-En què consisteix aquesta tècnica Tiffany i com en 
va aprendre?
-La meva dona em va regalar un curs a El Molí de Gi-
rona on em van ensenyar la tècnica Tiffany. Aquesta 
tècnica no és la del vidre emplomat, com es fa pels 
vitralls de les esglésies, sinó que es fa tallant per peces 
els vidres i després enganxant-ho amb cinta de coure. 
L’avantatge d’aquesta tècnica és que permet fer peces 
petites. I després d’aquest curs, a poc a poc, he anat 
aprenent i aprofundint en la tècnica. També vaig fer un 
curs a Anglès, allà hi ha un grup de gent que també 
treballen el vidre. Potser no és el tipus d’artesania més 
habitual com a afició, però hi ha qui ho fa. 

-D’on ve això de Tiffany? 
-De la coneguda joieria nord-americana. Va ser un 
dels germans d’aquesta joieria de Nova York qui va 
dissenyar aquest sistema de tallar el vidre i encintar-lo 

amb coure, a finals del segle XIX. Tot el que es feia 
fins aquell moment era amb plom. També va crear un 
catàleg de dissenys de llums on hi ha les peces més 
maques que puguis trobar. 

-Com és el procés de creació d’un dels seus vi-
tralls?
-Primer has de tenir una idea pròpia o bé trobar-ne 
alguna que t’agradi, avui dia amb Internet pots trobar 
molts dissenys interessants. Llavors has de fer el dibuix 
i, un cop el tens fet, l’has de calcar en una cartolina que 
et servirà per fer les plantilles de cada peça de vidre i 
numerar-les. Després tallar les peces de vidre segons 
les plantilles i finalment per fer el muntatge final encin-
tat amb coure. 

-Quins dissenys acostuma a fer?
-He fet una mica de tot, per mainada sobretot llums 
amb molts personatges de dibuixos animats, també es-
cuts d’equips de futbol, dibuixos de papallones, flors, 
paisatges o formes geomètriques. També un paó reial 
que aquest, per exemple, és un disseny de Tiffany’s. 
Al principi els meus fills em deien que sempre feia llo-
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ros! És perquè tenen molt de color i 
queden molt bé en vitrall. Has de mi-
rar sobretot que siguin dibuixos que es 
puguin fer amb vidre.

-No és un hobby gaire usual, és gai-
re complicat trobar material? 
-Al principi havia comprat força cosa a 
Barcelona per catàleg però ara tot el 
material que compro ve de Córdoba. 
Allà hi ha un magatzem que s’hi de-
diquen. Ho demanes i en un parell de 
dies ho tens aquí.  

-Realment són peces molt maques, 
però deu sortir car de fer.
-Són peces que es venen cares i per 
això no tenen massa venda. El vidre 
és car, a més has de comptar que hi 
va la cinta de coure, la soldadura, les 
eines que t’has de comprar per treba-
llar també són cares. I després comp-
tar les hores de feina. Realment si 
volguessis cobrar el que val no seria 
pagat. Parlem del que es fa artesanal, 
com ho faig jo, perquè després hi ha 
empreses que ho fan en sèrie, això ja 
és una altra cosa. 

-Per tot això, el vidrier és un ofici a 
la baixa?
-No, no ho crec. Potser a les cases 
particulars ara no està de moda posar vitralls, però 
mira la Sagrada Família, en construcció, s’hi estan fent 
vitralls. La diferència és que abans es feien més dibui-
xos, mentre que ara es juga més amb els colors.  A  Es-
tats Units potser hi ha més tradició, si t’hi fixes, a totes 
les pel·lícules hi surten vitralls o llums de vidre a les ca-
ses, aquí no. A Alemanya també hi ha més tendència. 

-Us heu plantejat mai donar classes d’aquesta tèc-
nica?
-Donar cursos no, perquè això ho faig perquè m’agra-
da i no vull tenir l’obligació de dedicar-hi més hores. 
De tota manera, sí que hi ha hagut gent que s’ha inte-
ressat per aquesta tècnica i els he deixat el taller per 
provar-ho, més que res perquè ho puguin provar abans 
d’haver de fer la despesa que comporta comprar les 
eines, material, etc. Perquè és una afició cara.
-Ha fet alguna exposició de les seves peces?
-La Marta Font va fer una exposició a les Bernardes 
de la seva obra i va tenir l’amabilitat de dedicar-m’hi un 
espai. Vam posar una taula amb diferents peces meves 
perquè la gent conegués el que faig. Li vaig estar molt 
agraït, va ser tot un detall de part seva i li vaig regalar 
una làmpada en agraïment. 

-A banda dels vitralls, teniu altres aficions?
-Doncs cada dia faig sudokus i sóc aficionat al Candy 
Crush! I també ens agrada viatjar. No hem renunciat 
mai a anar de vacances encara que resulti més compli-
cat amb cadira de rodes. Cada any anem de viatge a 
algun lloc tot i que l’estança als hotels encara és com-
plicada. Els arquitectes volen fer les coses maques i 
això no sempre és compatible amb fer els espais adap-
tats. Sobretot els banys. Sempre has d’estar alerta, 
especificar que necessites una habitació adaptada i 
sobretot trucar-hi perquè per Internet és impossible fer 
una reserva amb garanties. Igual que amb les entrades 
de teatre. Has d’anar a finestreta  o algun cop com a 
molt per telèfon però tot i això és complicat. Al teatre, la 
veritat, hi hem deixat d’anar perquè és molt complicat.

-Com és la mobilitat per Salt?
-Salt té força bona mobilitat perquè és molt planer. I so-
bretot des de les obres del Pla de Barris, al voltant del 
2010, que van rebaixar moltes de les voreres de la vila, 
es pot passar molt bé gairebé per tot arreu.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a en Mariano Tulsa
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El meu gosconverses a mitja tarda
Parlava el meu nebot, un noi adolescent, d’aquests 

que desprenen sensibilitat per tots els porus de la 
pell. Em deia, amb gran tristesa: -Quan es va morir el 
meu gos, vaig sentir un dolor molt gran, no ho sabria 
explicar. Com t’ho diria jo: Era el meu millor amic, saps!  
-No faràs pas el “peripé”, de posar-lo en una tomba 
amb el seu nom, eh, ni flors ni bogeries d’aquestes que 
fa la gent-  Vaig sentir la veu del meu pare,  però no el 
vaig mirar.  No, no ho faré pas això, vaig pensar; però si 
que vull recordar on és. Tan sols una pedra, un arbust, 
una planta.  Em va mirar fixament als ulls i em va pre-
guntar, com si li anés la vida: - Els animals tenen ànima 
com les persones?
I li vaig respondre: - No ho sé, tu què opines?
-Vaig estar buscant per Internet, ja que a casa, quan 
vaig formular la pregunta, em varen dir que “Qui-
na poca feina tens i que quines coses de preguntar”. 
Doncs per mi no són ximpleries. Jo crec que el meu gos 
tenia esperit. Els animals tenen una bondat que moltes 
persones no posseeixen. Els ulls del meu gos em deien 
quan una cosa estava ben feta i quan no. No tolerava 
la violència ni les males conductes. En canvi, el to de 
veu i les bones accions les entenia perfectament. És 
clar que no tots els animals tenen ànima, ei, és el que 
penso jo! No m’imagino un cuc de terra o un cargol 
amb ànima... tot i que, qui sap!  Més aviat em refereixo 
als mamífers. En algun lloc molt íntim tenim en comú 
una petita llum que ens fa immortals i que nosaltres 

anomenem ànima. Mentre la tristesa de perdre el meu 
estimat amic m’envaïa, una entranya sensació que no 
sabria explicar s’anava apoderant del meu ser. És com 
si el meu gos m’estigués abraçant. Em pots creure si 
et dic que eren moments de molta pau, com si el meu 
cos no tingués pes, com si estigués surant, però amb 
els peus a terra. Crec que l’ànima del meu gos em pro-
tegia de tot mal. Els animals, he llegit, posseeixen trets 
de caràcter semblant a nosaltres. Tenen els mateixos 
sentiments afectuosos que l’home: Poden ser gelosos 
possessius, fidels, mandrosos, tranquils o violents. No 
vull dir que siguin exactament com nosaltres però si 
que tenim algunes afinitats. Recordo amb molta pena 
quan  varem anar a sacrificar el meu primer gos.  Ell, 
n’estic segur, sabia que era la última vegada que esta-
va amb nosaltres, ell sabia que era el seu últim viatge. 
Mentre el veterinari li posava la injecció letal, no ens va 
voler mirar als ulls. N’estic més que convençut que es 
va sentir traït, n’era ben conscient. 
Ara, davant de la tomba de l’últim gos de casa, em ve-
nen a la ment tants moments feliços amb ell! Quan es-
tava malat, no es movia del meu costat. Si m’havia fet 
alguna ferida,  llepava el meu mal. Quan em sentia trist, 
jeia el meu costat, no em deixava mai sol.  Quan un 
gos et llepa diuen que significa empatia, i vol mostrar 
el seu afecte. O sigui, que són ben conscients del que 
fan i perquè ho fan.  Molt sovint els amics de quatre po-
tes ens mostren lliçons de fidelitat  i d’amor que l’esser 
humà és incapaç de donar. Cert és que els animals po-
den tenir ànima, també pot ser cert que sigui  diferent 
de la dels humans, oi que em segueixes?
-Una advertència. Em va dir la mare quan vaig adop-
tar el gos: -Has de ser ben conscient que l’hauràs de 
cuidar tu. Cal alimentar-lo, cal que tingui la higiene so-
lucionada i sobretot vetllar per la seva salut. Quanta 
raó tenia la mare. Els gossos són nens tota la vida. 
Nosaltres els humans, anem creixent i posem seny, ells 
els peluts, es van calmant però, es pot dir que no són 
mai adults. Van fent anys en edat cronològica però no 
mental. És per això que necessiten que els cuidin tota 
la seva vida, un gos no serà mai autònom, sempre de-
pendrà dels humans. 
I tornant a l’ànima. Quan vaig deixar el meu amic dor-
mint  el seu últim son, les llàgrimes de la meva pena 
rossolaven cara avall. Vaig marxar del lloc, amb la idea  
d’informar-me més sobre la “personalitat” dels amics 
de quatre potes i sobre la pregunta inicial, si tenen o no 
ànima? Insisteixo, quan una cosa no es pot demostrar, 
no vol dir que no existeixi. Els animals tenen la capa-
citat de compassió, d’amor i de valor els qual  no ens 
podem ni imaginar. 
Recordo un dia, que el nostre professor d’institut ens 
va explicar unes anècdotes que ens varen deixar bo-
cabadats. Una era la història de dues elefantes que de 
petites les varen separar i després de vint i cinc anys 
es varen tornar a trobar. Una havia estat esclava en 
un circ i l’altra en un zoològic. Conten que tant punt es 
varen veure, es posaren  molt nervioses i es varen anar 
acostant, quan varen estar una al costat de l’altre varen 
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El meu gos

unir les trompes i varen fer un crit inusual, com d’ale-
gria, es veu que qui va observar l’escena, va quedar 
molt impactat.  Després de la trobada es varen tornar 
inseparables. Una altre història és la d’un gat que vivia 
en una residència d’avis, i era capaç de sentir la mort. 
Quan a un dels avis de la residencia se li acostava l’ho-
ra final, el gat entrava a l’habitació i s’apropava a la 
persona que s’estava morint. Ronquejava al seu costat 
i li feia companyia fins l’últim instant de la seva vida.   
Jo sóc molt jove i no puc afrontar als milers de conduc-
tes violentes que fan els “humans” (deshumanitzats?) 
; gent que és capaç d’esclavitzar animals, fer-los patir, 
amb un sofriment físic inexplicable i torturant-los fins a 
la mort. I d’això en diuen “Fiesta”?, Els braus, les ba-
ralles de gossos, de galls, els Circ, etc... Tots ells es 
troben en mans de torturadors. Com és possible que en 
el segle en el que vivim deixin fer aquestes barbaritats? 

És incomprensible que els governants no hi posin mà 
i no siguin capaços d’aturar aquestes crueltats. N’estic 
convençut: Els humans són els animals més bèsties 
que hi ha al planeta terra.  
-No me’n sortia del meu esglai; ell preguntava, ell con-
testava. Tant de bo, molts joves pensessin com ell, no 
tot està perdut, vaig pensa. Ell seguia i seguia...
Quan vaig arribar a casa, després d’enterrar el meu es-
timat gos, vaig proposar-me a fer quelcom per aportar 
el meu petit granet de sorra en aquest món cada dia 
més insensible i més despietat.  A l’arribar a casa, vaig 
cridar a la mare, sabia que ella m’entendria. 
-Mare, quina professió he d’estudiar per protegir els 
animals de les urpes dels humans? 
“ Un dia Déu va dir: Estimaràs al pròxim com a tu 
mateix... i només el gos ho va entendre.”

Júlia Pujolràs Casadevall
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Dia Internacional  
per a l’Eradicació de la Pobresa

Càritas Salt

El 17 d’octubre de 1987, el pare Joseph Wresinski 
va fer una crida per lluitar contra aquesta xacra, 

animant a commemorar el Dia Mundial per a la Supe-
ració de la Pobresa Extrema. Cinc anys després, l’any 
1993, l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
declarar aquesta data com el Dia Internacional per a 
l’Eradicació de la Pobresa. 
En un món on triomfen els mitjans tecnològics i els re-
cursos financers, on el desenvolupament econòmic ha 
arribat a cotes que anys enrere eren inabastables, és 
immoral i vergonyós que milions de persones visquin 
en pobresa extrema. Segons un informe de l’ONU, en 
l’àmbit mundial, més de 800 milions d’éssers humans 
viuen amb menys d’un euro al dia, amb carències ali-
mentàries, d’aigua potable i altes condicions d’insalu-
britat.
Hi ha un 1% de la població que acapara la riquesa, de 
la mateixa manera que hi ha tot un negoci a l’entorn 
de la venda d’armes de tota mena, que destrueixen 
territoris, que provoquen una migració de la població i 
que fa que cada dia els problemes augmentin. També 
és un enorme problema l’extracció dels recursos na-

turals dels quals 
no se’n beneficia 
la gent, sinó les 
grans empreses, 
o el tràfic de per-
sones i de dro-
gues, coses totes 
elles que trepit-
gen els drets hu-
mans i la dignitat 
de les persones.

La Declaració Universal dels Drets Humans estableix 
una sèrie de drets universals, la vulneració dels quals 
afebleix el conjunt de la societat. Aquests drets són: el 
dret a l’alimentació, el dret a la salut, el dret a l’educa-
ció, el dret a l’habitatge, el dret al treball i el dret a la 
participació, l’assoliment dels quals hauria de ser un 
repte per als poders públics i la societat civil, ja que són 
fonamentals per a la construcció d’una societat justa i 
cohesionada.
Davant d’això, no podem mirar cap a un altre costat, 
sinó que cal la implicació de tots, mitjançant campa-
nyes de sensibilització i de cooperació. La situació és 
greu i els ciutadans, conjuntament amb les adminis-
tracions, associacions i governs, hem de fer un esforç 
conjunt i global per reduir la pobresa i la desnutrició, 
fins a trencar aquest cercle i procurar que no esdevin-
gui més gran.
L’Agenda 2030 per el Desenvolupament Sostenible as-
pira, amb el compromís d’actuacions eficaces per part 
dels governs i recursos que permetin els objectius de 
sostenibilitat, eradicar en bona part la pobresa mundial 
el 2030.
Compartim aquest objectiu, siguem solidaris, aspirem a 
deixar el món millor amb una societat més justa, ja que 
avui afecta potser altres persones, però demà poden 
ser els nostres fills.

Montserrat Canadell                                                 
Defensora de la ciutadania de Salt 

col.laboració

Acabo d’arribar de la XXVI Escuela de Verano de 
Cáritas celebrada a l’Escorial de l’11 al 14 de juliol. 

I em poso a escriure aquest article.
Estic de voluntària a l’Espai en Cor de Càritas Salt, hi 
tenim ubicada la botiga de roba i un talleret de “cos-
tura”. Al mes de juny ens va visitar na Maria que és la 
responsable de l’equip d’inclusió de Càritas Espanyola. 
El nostre projecte la va emocionar i em va convidar per 
explicar l’experiència i de passada participar a l’escola.
En el curs que em conviden porta el títol de “Nuestro 
papel como Càritas en la visibilalización y la denuncia 
de las violencias machistas y  el acompañamiento de 
las mujeres”. Preparo un Power per poder explicar el 
que fem. Tinc feina a fer-lo, m’ha d’ajudar a explicar-me.
El dia 11 agafem l’AVE junt amb tres estupendes tèc-
niques de Càrites Girona, Figueres i Salt. I vinga cap a 
l’Escorial falta gent.
Arribem després de moltes parades del tren de ro-
dalies que ens porta a l’Escorial. El lloc on passarem 
aquests dies és la Casa de Espiritualidad San José, un 
lloc magnífic rodejat d’un immens jardí on hi respirarem 

airet fresc i sota l’ ombra dels arbres compartirem ex-
periències, riures, esmorzars, berenars i també oració.
Totes les persones de la casa ens cuiden molt.
L’organització és perfecta. Tot va alhora i tot està sem-
pre a punt.
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Càritas Salt

Humanitzar les relacions

Comencem amb una conferència inaugural de luxe es-
coltant a l’Ana Abril sobre el tema “Incidencia y caridad 
política en Cáritas” el plantejament del tema súper inte-
ressant, clar i valent. Bon començament.
L’horari és intens.  
Us he de confessar que per mi ha estat un regal, un 
regal d’aquells de bones notes.
He compartit amb persones estupendes i amb dones 
meravelloses. He ubicat Salt en el seu mapa i hem 
format un cercle màgic de complicitat, de compromís, 
de conjur  d’unió i acompanyament a totes les dones. 
Perquè, sabeu?, me n’he adonat que les violències  
masclistes, de gènere, micromasclismes, sistema pa-
triarcal... tenen moltes cares i moltes vegades són in-
visibles i el pitjor és que les tenim interioritzades i nor-
malitzades.
 Hem aclarit: conceptes, estudiat el context sócio-histò-
ric de les múltiples violències cap a les dones a escala 
global i local.
I sobretot les  analitzem des de la nostra identitat de 
Càritas, compartim on les trobem i que la feina més im-
portant és que les hem de donar visibilitat, acompanyar 
i denunciar.
Ja veieu, intens, súper interessant i a la vegada dur i 
colpidor. Però, com dèiem allà: ahí estamos.
Enmig de tot aquest tema tant punyent ens ve a parlar 

una dona genial, na Montse Escribano, filòsofa i teòlo-
ga . Ens acompanya tota una tarda per donar una mica 
de llum i elements de reflexió, sobre les violències, el 
gènere i la religió. Va estar un luxe, una fortuna es-
coltar-la. Si mai teniu ocasió de poder-la sentir, no en 
dubteu ni un moment si us interessa el tema . Sentir-la 
parlar és un plaer.
L’últim dia a la tarda vam fer convivència, entre totes i 
tots vam composar una cançó per grups. Amb un ani-
mador genial. Primer ens va donar la melodia, unes pa-
raules i per grups vam composar la lletra de la cançó i,  
sabeu? un cop feta, lliga tota ella.
També hem anat a passejar per l’Escorial.
Ha estat un privilegi. He tornat amb energia renovada. 
Quan llegiu aquest article potser ja hauré processat 
tota la informació.
Ah!!! i l’últim dia a la nit vam fer una festassa amb Ka-
raoke inclós! Qué bonito.

 Pili Alonso  Càritas Salt, 
 Agrupació de Parròquies        

PD. No podem normalitzar la violència  de gènere . 
Cada dona assassinada o violentada té un nom i una 
vida que salvatgement li han tret,  li han robat o no li 
deixen viure...

El temps de Nadal convida a afinar la nostra sensibi-
litat humana, la nostra capacitat de relació i d’amis-

tat, més enllà de sentimentalismes ensucrats que no 
són més que esquers comercials per fer-nos comprar 
sense tenir-ne cap necessitat.
Penso que la labor fonamental de tota persona és 
créixer en humanitat, en profunditat humana, tant en 
l’àmbit individual com en la relació amb els altres. Hi 
ha moltes circumstàncies, però, que ho fan molt difícil. 
Ser-ne conscients ja és un pas per a buscar solucions.
Es tracta d’anar adquirint criteris clars i coherents: en-
mig d’un pluralisme mediàtic ple de notícies manipula-
des ideològicament, enmig d’una situació política i soci-
al en la que es neguen les raons d’identitat, enmig d’un 
creixement econòmic que explota i empobreix els més 
febles. Enmig de tot això, és urgent humanitzar-nos i 
humanitzar les relacions, sense amagar els conflictes.
Hi ha un elenc de pensaments de Gandhi, extrets de 
les seves obres i discursos, que ens poden ajudar en 
aquesta reflexió. Per exemple, hi ha elements que van 
destruint, sense adonar-nos-en, la con-
vivència i la relació:
-la política sense ètica,
-el gaudir sense compromís,
-els diners sense guanyar-los,
-la saviesa sense personalitat,
-el negoci sense treballar,
-la ciència sense humanitat,
-la religió sense estimació.

Per això, cal contrastar amb els altres els nostres cri-
teris per orientar-los cap el bé comú. La dignitat, la lli-
bertat, la prosperitat, etc., que vull per mi, l’he de voler 
també pels altres, per tots els altres. Sortosament, les 
actituds positives i constructives també s’encomanen, 
aquí en tenim algunes:
-si jo sóc amable, hi haurà més persones amables,
-si jo estimo, hi haurà més persones que estimen,
-si jo somric, hi haurà més cares somrients,
-si jo sóc comprensiu, hi haurà més persones compren-
sives,
-si jo intento perdonar, hi haurà més persones que vo-
len perdonar,
-si jo vull pensar i actuar amb criteri, n’hi haurà d’altres 
que també ho faran,
-si jo sóc generós, hi haurà més persones generoses,
-si jo crec en el diàleg, hi haurà també més persones 
dialogants.
Tots influïm en els altres, i més del que sembla. Val la 
pena fer-ho sempre en positiu. Les paraules i actituds 

coherents arrosseguen. De fet, si ens 
proposem ampliar el cercle d’humanit-
zació en les nostres relacions, nosal-
tres mateixos hi sortirem guanyant, ja 
que ens hi trobarem també més a gust. 
Deia Santa Teresa d’Àvila: “On no hi ha 
estimació, porta-hi estimació i en trau-
ràs estimació”.

Fèlix Mussoll.
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Camins d’hivern

Com de costum, vaig sortir a caminar a les set del 
matí. Era un dissabte d’aquest desembre i caminava 

amb soledat sense ensopegar-me amb cotxes ni vides 
humanes. La foscor ho impregnava tot i només una alba 
en plena lluita amb la nit tractava de fer-se lloc a l’est. No 
era còmode moure’s, el fred es volia enganxar a la roba i 
la poca pell que estava al descobert es refredava sense 
remei. El pitjor de tot era el vent el qual es rebotia contra 
meu a cops fent-ne saber que era ell qui manava. No 
tinc per norma immiscir-me  en els assumptes dels déus 
així que em vaig afanyar a posar-me a recer. En aquests 
casos, tota precaució és poca.
Caminar quan el dia encara no ha nascut és una ex-
periència bonica i recomanable. Les plantes es troben 
recobertes d’un glaç fet de petits cristalls brillants els 
quals es desfan quan els toques amb la polpa del dit. 
L’herba s’allibera de la capa opressora de la nit i el càstig 
te l’emportes amb tu a causa de la teva xafarderia. Els 
arbres dormen taciturns i amb prou feines es mouen. De 
ben segur que somien en la primavera, el rajos del sol 
del mes de maig i les altes temperatures. Però no pas 
tots, em sembla que alguns d’ells viuen l’hivern amb una 
alegria envejable. Com les persones, uns arbres s’adap-
ten i uns altres són més reticents. Val a dir que els que 
creixen prop del riu tenen una existència més plàcida i 
suau. Si palpes la seva escorça es nota que mantenen 
una temperatura interna més elevada. Per aquest motiu 
sempre acarono amb més ímpetu als que es troben a 
zones ombrívoles o mancades d’alegria.
Aquestes experiències i pensaments no van aturar el 
meu pas. Caminava lleuger i el cos s’anava escalfant a 
mesura que cremava greix i calories a la caldera. Vaig 
arribar a una corba molt tancada la qual m’obligava a 
refer el camí cap al punt d’origen. Era una zona bai-
xa tocant al riu i l’espessor impedia veure gaire res. 
El camí seguia i metres enllà vaig poder sortir a la su-
perfície. Tornava a una cota superior al nivell del mar 
i se’m presentava un paisatge llis i pla. Els camps es 
mantenien buits, gèlids i improductius. El mar no era 
d’aigua sinó de terra adormida, seca i esberlada. Al 
lluny, molt al fons, un ramat d’arbres feien fila índia. 
Era una línia sembrada, però tot i així bonica. Em vaig 
estar una bona estona observant el paisatge malgrat 

disposava de poca llum. Però vaig haver de moure’m 
ja que se’m refredaven les extremitats i no volia que 
la fred penetrés la pell i els ossos. El camí era recte, 
sense sorpreses ni entrebancs. 
Els plataners em guiaven en la mitja foscor. No sé exac-
tament si la seva funció es limitava a dirigir els humans 
o a evitar que trepitgessin els camps. En qualsevol cas, 
seguia el camí quan el sol va rebentar a l’horitzó. Un 
color taronja quasi vermell s’escampava per l’est i es 
veia com els núvols fugien cap al sud empesos pel vent 
marítim. Em vaig recolzar sobre un tronc mort el qual 
feia de tanca i em vaig disposar a gaudir de l’espec-
tacle. Una obra amb una sola escena feta únicament 
per a mi. Em van marxar els nervis, la pressa, l’estrès, 
l’arrogància i el narcisisme. I és que et buides davant la 
majestuositat de la natura feta sentiment.
No hi ha regal millor ni més adient que aquest per un 
caminant solitari mentre el sol es lleva i l’hivern em-
peny de matinada. No hi ha preu estipulat ni trobaria la 
manera de pagar quelcom tan meravellós. Mentre al-
guns es preocupen de buidar la cartera a les botigues, 
cuinant les millors viandes amb crustacis o bevent al-
cohol sense aturador, jo no desitjo cap altra cosa que 
l’èxtasi de la natura quan em disposo a ser una mica 
més humà. 

Robert Fàbregas
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La Química és natural

Quan sento dir ”això és natural, aquí no hi ha química” 
em venen ganes de riure. Sí, ja sé que vol dir que no 

hi ha substàncies afegides, però l’expressió em fa gràcia 
perquè  la Química és present a tot arreu i és la realitat 
més natural del Món. No us estranyeu, us donaré  raons 
per justificar-ho.
La  química de la matèria
Recordem que tot el que és matèria (sòlids, líquids i ga-
sos) està format per aquestes petitíssimes partícules, 
pràcticament indestructibles, que anomenem àtoms i que 
aquests àtoms s’uneixen entre si amb enllaços químics 
per formar els cossos.  Poden unir-se en bloc per formar 
cossos sòlids com els metalls o les roques o bé formar 
grups d’àtoms que anomenem molècules, les quals són 
les que s’uneixen per formar la substància. Això és el que 
passa, per exemple, a l’aigua, al sucre i a les innombra-
bles substàncies que formen els sers vius.
Les diferents propietats dels cossos (duresa, punt de fu-
sió, conductibilitat elèctrica i calorífica, volatilitat, solubi-
litat, color, olor, gust, toxicitat...) depenen de les classes 
d’àtoms o de molècules que els constitueixen i de la força 
dels enllaços químics entre els àtoms i entre les molècu-
les. Tot pura química.
La fabulosa química de la Vida.
Imagineu un vegetal, per exemple un arbre fruiter. A partir 
del gas carbònic que agafa de l’aire per les fulles, de l’ai-
gua que agafa per les arrels i de petites quantitats de sals 
minerals dissoltes a l’aigua, es posen en funcionament 
dins de les cèl·lules de l’arbre uns fabulosos laboratoris 
químics que fabriquen l’oxigen que es desprèn, la cel-
lulosa i la lignina del tronc, la clorofil·la i la xantofil·la de 
les fulles, els sucres, midó, proteïnes, vitamines, colorants 
i aromes dels fruits i altres substàncies.
I si parlem dels animals i de les persones ens trobem 
d’entrada amb la prodigiosa química de la digestió, o si-
gui el procés de desmuntar els aliments per extraure les 
substàncies químiques: aminoàcids, lípids, sucres, vita-
mines...que serviran per reconstruir el nostres cos i obte-
nir energia amb la complicadíssima química de la respira-
ció cel·lular (cicle de Krebs). Després ens trobem amb la 
multitud de substàncies químiques que regulen i activen 
el comportament del nostre cos (enzims, hormones...) i 
les que ens donen immunitat contra bacteris i virus. Fins 
i tot el funcionament del nostre cervell depèn de substàn-
cies químiques (els neurotransmissors i neuroreceptors) 
que segreguen les neurones per comunicar-se entre si, 
algunes de les quals  (dopamina, serotonina) influeixen 
en el bon o mal humor que tenim. 
En fi que el funcionament del nostre cos és pura química. 
Només cal veure el nombre de substàncies químiques 
(glucosa, urea, creatinina, àcid úric, colesterols, triglicè-
rids, transaminases...) que ens mesuren quan ens fan 
una prova analítica. I els biòlegs ens expliquen que les 
diferents característiques de tots els sers vius  depenen 
del genoma, o sigui de l’ordenació en que es troben qua-
tre bases nitrogenades (adenina, citosina, guanina i timi-
na) en els filaments d’una mateixa substància química: el 
famós ADN (l’àcid desoxiribonucleic). La Vida és doncs 
una meravellosa simfonia orquestrada per innumerables 

substàncies químiques.
Les reaccions químiques 
són fenòmens naturals
Per construir coses els fusters 
uneixen fustes, els ferrers me-
talls, els mecànics peces, els 
paletes maons... però els qu-
ímics per obtenir noves subs-
tàncies no poden agafar amb 
pinces els àtoms i molècules 
per unir-los o separar-los, so-
lament poden atansar-los. Els 
àtoms s’uneixen o separen obeint lleis de la Natura. 
Un exemple de reacció química és el foc. Si encenem 
la llar una sèrie de substàncies químiques de la llenya 
(cel·lulosa, lignina... ) i l’oxigen de l’aire es destrueixen i 
se’n formen de noves: el gas carbònic que es desprèn i 
els carbonats potàssic, càlcic i magnèsic que resten a la 
cendra. Però nosaltres solament hi hem acostat un llumí 
augmentant la temperatura en un punt. Doncs això és el 
que passa en un laboratori. Per modificar  o sintetitzar 
noves substàncies els químics solament poden posar les 
substàncies de partida en condicions adequades: con-
tacte, dissolució, temperatura, pressió, catalitzadors...  i 
esperar que els àtoms facin la feina seguint lleis naturals 
universals, els anomenats “Principis de Termodinàmica”.
De vegades penso -jo que he estat professor de química 
durant molts anys- que de la quimiofòbia de molta gent en 
té una mica la culpa la forma d’ensenyar aquesta assigna-
tura. Massa fórmules i problemes numèrics que solament 
serviran als que cursaran després estudis químics supe-
riors però que no augmenten la cultura de la gent. Haurí-
em de parlar més dels materials que fem servir (metalls. 
vidre, ciments, ceràmiques, plàstics, aliments...)  i presen-
tar la Química com una nova perspectiva per admirar la 
Natura. Podríem parlar de tantes coses interessants. De 
la formació dels àtoms a l’interior de les estrelles, de que 
nosaltres som “pols d’estrelles” perquè el nostre planeta 
es va formar de la pols d’antigues estrelles que van explo-
tar i que els àtoms que el nostre cos fa servir existien mil 
anys abans de nàixer nosaltres continuaran existint mil 
anys després de la nostra mort. Podríem admirar la belle-
sa d’una cristal·lització, les formes perfectes que espon-
tàniament adopten els cristalls, per exemple de sal, com 
si la matèria sabés geometria. Podríem parlar de les lleis 
de la Natura que els petits àtoms segueixen en les reac-
cions químiques i recordar que això és el que sorprenia a 
Einstein, que hi hagi lleis establertes, que aquest Univers 
que va començar amb una gran explosió, el Big Bang, no 
sigui un caos imprevisible. O sigui parlar del gran Misteri 
de l’Univers.

Joan Serrat

Fe d’errades: A la revista anterior, número 321 del mes 
d’octubre. L’escrit de col·laboració del senyor Joan Serrat 
a la pàgina 10, portava per títol: “Què vol dir ser català”, 
quan el títol correcte que li corresponia a l’escrit era: “Un 
halloween a la llar de foc”.
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Petits contes

Recomanació llibres

Titol: Voces de Chernóbil
Autora: Svetlana Alexiévich

Editorial Debate, segona edició 2016
Escrit en rus i traduit al castellà 
per Ricardo San Vicente
Svetlana Alexiévich (1948) és 
una prestigiosa periodista i  es-
criptora bielorrusa, molt crítica en 
tota la seva obra amb  la antiga 

Unió Soviètica . Activista i compromesa amb els que 
pateixen ha estat guardonada amb nombrosos pre-
mis: el Nobel de literatura el 2015,  el Premi Ryszard-
Kapuscinski de Polonia (1996), el Premi Herder de 
Austria (1999), el Premi Nacional del Cercle de  Crítics 
delsEstats Units (2006), el Premi Médicis d’assaig a 

França (2013) y el Premi de la Pau dels llibreters 
alemanys (2013).
En aquest llibre l’escriptora dóna veu 
a les persones que van sobreviure 
al desastre de Chernóbil i que han 
estat silenciades i oblidades pel seu 
propi govern. Descriu la incompetèn-
cia, l’heroïsme i el dolor en tota la seva 
cruesa i mitjançant els monòlegs de les 
persones que expliquen unes históries 
tan terribles i grotesques com reals. La 
informació va està recopilada al llarg de 
deu anys entrevistant a més de 5oo per-

sones que varen ser testimonis directes del desastre, bom-
bers,  liquidadors, polítics, físics, psicólegs, residents de la 
zona i familiars dels desaparescuts.
 L’autora diu que no és un llibre sobre Chernóbil sino so-
bre les conseqüències passades i futures,  i sobre les per-
sones afectades que van viure una realitat que encara no 
comprenen. Són els supervivents d’una guerra mundial 
nuclear.
Svetlana diu : en aquest món hostil tot sembla normal, el 
mal s’amaga sota una màscara i un no és capaç de veure’l, 
sentir-lo, tocar-lo ni olorar-lo. Qualsevol cosa pot matar-te, 
l’aigua, la terra, una poma, la pluja. El nostre diccionari està 
absolet, no hi ha mots ni sentiments per poder descriure 
això.
El 2016 es va fer un documental basat en el llibre en llen-
gua francesa i amb subtítols en català i castellà.

Carme Torrent

cultura
El gall ferotge

Hi havia una vegada, en una casa de pagès, un 
corral esvalotat per un gall que dominava sobre la resta 
d’animals. 
Totes les gallines i els pollets anaven amb trossos de pell 
sense plomes perquè el senyor gall els picava. Fins el gat, 
que s’hi escolava alguna vegada, havia rebut ferides amb 
els esperons llargs i tallants que tenia aquest famós gall.
La mestressa, quan hi entrava a donar-los perolada per 
menjar, també havia de vigilar perquè no li piqués les cames. 
Un dia va entrar al galliner el noi de la casa, l’Adrià, que 
tenia deu anys. La seva mare, que era la mestressa, li 
havia dit que vigilés que no li piqués els peus, però el gall, 

que era un traïdor, 
quan el noi estava gi-
rat d’esquena, va volar 
fi ns al clatell i li va ben 
picar el cap. El noi en 
va sortir plorant i amb 
ànim de revenja. 
La mestressa, a qui 
va saber molt greu, va 
pensar que era causa 
de tenir tancades les 
gallines i les va deixar 
sortir a pasturar per 
l’era, però el gall va 

anar ràpidament a picar els ànecs i les oques, que van 
fugir volant fora del seu abast. Fins amb el gos, que era 
un bon jan, s’hi va encarar. 
L’Adrià, que era un murri, va portar tiretes durant un 
temps i tothom a qui explicava que havia sigut el gall que 
li havia fet mal se’n feia creus. Ell va idear una estratègia 
per solucionar el tema del gall. Va separar un pollastre 
dels que havia picat el gall ferotge i, quan el va tenir gras 
i maco, un dia el va acostar al galliner. El gall ferotge es 
va empipar quan va veure un pollastre que estava fort 
com ell i va saltar a la tela del galliner per lluitar; malgrat 
que els separava, ell volia picar-lo i clavar-li els esperons. 
Mentrestant, l’Adrià reia. 
Li va fer la mateixa operació diferents dies sense que mai 
els deixés que es toquessin. Fins que un dia en què el nou 
gall va ser prou fort. L’Adrià va obrir la porta del galliner i el 
va tirar a dins. Els galls es van enfrontar en una lluita cruel 
i el gall nou va vèncer; ja tenien un gall més dòcil. El gall 
ferotge tenia desgastat el bec i els esperons, despuntats 
de tanta guerra. Després del combat es va quedar arraulit 
en un racó del galliner fi ns que la mestressa va resoldre 
recollir-lo per fer un bon “Coq au vin”. Era una bona recep-
ta de cuina que li havia explicat la seva germana que vivia 
a França i amb la qual l’Adrià va fer un bon àpat el dia de 
Nadal abans d’anar a la coral. 
“Homes, sigueu menys pinxos, ja que els joves us passa-
ran a davant.” 

Xavier Cassany
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L’inici de curs de Les Arrels ha estat una mica mogut. 
Un any més, l’escola “Les Arrels” ha tornat a créi-

xer. El Departament ha hagut de col·locar 4 mòduls 
nous per poder encabir les dues noves aules de sisè, 
un menjador més gran, l’aula de plàstica, una d’anglès 
i la sala de mestres.
Però clar, van començar les obres la darrera setmana 
d’agost. Això no augurava bones senyals. No podríem 
començar les classes normalment. 
Efectivament, el primer dia d’escola encara hi havia 
molts industrials treballant. Quedaven cosetes per anar 
acabant, tot i que les aules sí estaven construïdes. Un 
altre tema era l’interior d’aquestes. 
Els alumnes de sisè ens vam trobar les aules buides, 
tan sols hi havia penjada a la paret una pissarra blanca. 
Les taules i cadires no havien arribat, l’ordinador i la 
pissarra digital tot i estar a l’escola no estaven penja-
des. Entrar a la classe ens feia sentir una mica tristos, 
però com sempre ho vam viure alegrement!
Els nostres tutors per tal de millorar l’aparença de la 

classe, el primer dia ens van fer pintar un mural a una 
de les parets de les aules. Ara l’estiu continua viu a la 
nostra classe. Ens ha quedat impressionant!
Aquell mateix dia, a l’hora del pati ens van arribar les 
taules i les cadires. Tres dies més tard l’ordinador i la 
pissarra estava penjada a l’aula. A poc a poc hem anat 
preparant la nostra aula amb ajuda dels tutors i ha anat 
agafant color i forma fins arribar a ser una aula comple-
ta i molt bonica. 
Els nostres tutors per tal que tot fos més fàcil de pair, 
ens havien programat sortides ja la primera setmana 
en previsió de que l’aula no estaria preparada. Vam 
anar a fer una passejada per la Vall de Sant Daniel. 
Uns monitors ens van explicar tot d’anècdotes de plan-
tes i llegendes de la Vall. També vam anar al Sitjar,  a 
comprar eines i llavors pel nostre hort.
Ara que ja ho tenim tot a lloc, estem treballant amb mol-
tes ganes i de valent per poder anar el curs vinent a 
l’institut.

Alumnes de 6è

ensenyamentL’inici de curs a l’escola Les Arrels

Al Vallvera estem contents

La nostra aula ara La nostra aula al primer dia de curs

Ens han concedit el segell  d’adhesió a l’Any Euro-
peu del Patrimoni Cultural –AEPC. Què comporta? 

La visibilitat de l’institut a l’agenda cultural de la Gene-
ralitat, el reconeixemnet europeu del nostre compro-
mís educatiu a donar a conèixer el 
Patrimoni. El projecte iniciat el curs 
2017-18 a l’assignatura de H.Art i la 
informació sobre l’activitat que pro-
posem enguany, ens ha fet merei-
xedor de la distinció.
- Visitant la història amb ulls d’ar-
tista (patrimoni museístic) i Un pas-
seig pel món (patrimoni cultural)
Aqueste dues propostes sortiran a 
l’agenda cultural de la Generalitat.
El segell el trobareu a la web del 
centre.
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Fa temps que a la nostra escola donem molta im-
portància a fer sentir la veu dels nostres infants. És 

per això que aquest és el tercer any que celebrem  el 
Consell d’alumnes. Considerem que és bàsic que es 
treballi aquest valor democràtic. A cada classe votem 
una o un delegat i una o un subdelegat que són els 
representants que participem en el Consell, juntament 
amb la direcció del centre.  Se celebra una reunió men-

sual i és el lloc on parlem sobre aquells temes que ens 
interessen o preocupen. Després, nosaltres  som  els 
encarregats de parlar-ne i iniciar un debat a la nostra 
classe, quan fem tutoria. En aquesta primera reunió del 
Consell  han sorgit uns temes que ens inquieten i que 
pensem que són molt importants: les entrades i sorti-
des han de ser més relaxades i les farem amb música 
perquè estem posant un fil musical; hi ha alumnes que 

passen massa temps amb jocs on line o 
parlarem del fenomen de youtubers, el 
pati i els jocs que juguem...Haurem de 
refrescar les normes!  Ara tocarà par-
lar-ne entre tots a l’aula  i a la propera 
reunió explicarem a quins acords hem 
arribat i ho explicarem! Ens agrada tenir 
aquests espais on podem fer debats, 
arribar a uns acords! Creiem que són 
espais molt enriquidors i que no poden 
faltar a la nostra escola ni a la nostra 
societat!

Consell d’alumnes de les Arrels

A Les Arrels treballem la democràcia:                                                                                                   
la importància de la veu del nostre alumnat!
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La gestió emocional, punt clau per  un bon autocontrol 
i una bona convivència

Els adults d’avui en dia vivim en una societat envol-
tada d’estímuls, amb un ritme vital molt accelerat i 

no hem rebut una educació sobre com posar conscièn-
cia a les nostres emocions ni com les hem de gestionar. 
Des de fa pocs anys el terme d’intel·ligència emocional 
ha començat a prendre força gràcies a les aportacions 
d’en Goleman, d’en Bisquerra... entre d’altres. I poc a 
poc s’ha anat prenent consciència que treballar la intel-
ligència emocional a les escoles és molt important pel 
present i el futur dels nostres alumnes, ja que els estem 
dotant d’unes capacitats que els farà ser més compe-
tents emocionalment  i els ajudarà a interaccionar millor 
amb ells mateixos i amb els altres.
La intel·ligència emocional es potencia a través dels 
tallers d’educació emocional i dues de les capacitats 
que es treballen, entre d’altres, són:  la consciència 
emocional i la regulació de les emocions. Si aprenem a 
manejar bé aquestes dues capacitats podrem fer una 

bona gestió emocional i afrontar el nostre dia a dia amb 
més serenitat.
La nostra escola, el Gegant del Rec,  ja fa uns anys 
que hem incorporat el treball de la intel·ligència emoci-
onal dins el nostre currículum a través dels tallers set-
manals, el treball transversal diari que duen a terme 
els i les nostres mestres i les intervencions grupals i 
individuals realitzades per la TIS ( tècnica d’integració 
social) que tenim a l’escola .
Ara que ja fa uns anys que hi estem treballant podem 
evidenciar que treballar la intel·ligència emocional amb 
els nens i nenes ajuda a millorar el seu autocontrol i a 
contribuir a que hi hagi més bona convivència.
El primer pas per tenir més autocontrol és ser consci-
ent de com et sents en cada moment. Nosaltres des 
de l’escola els alumnes que tenen dificultats per auto-
controlar-se els ensenyem a fer aquest pas utilitzant la 
metàfora del semàfor. 
Es tracta de que es posin la mà al pit, tanquin els ulls 
i agafin aire pel nas i el treguin per la boca molt suau-
ment, després de fer-ho dos o tres vegades cal que po-
sin atenció en el seu cos i que puguin dir com es noten: 
tranquils, una mica nerviosos, o molt nerviosos... 
Segons el que noten diuen un dels colors del semà-
for. Si estan tranquils estan en el color verd, si estan 
una mica nerviosos, están en el color taronja/groc, i 
si estan molt nerviosos estan en el vermell. Si estan 
en el color taronja/groc han de començar a calmar-se 

per intentar baixar 
a verd i evitar que 
pugin a vermell. I si 
estan en el vermell, 
han de fer un STOP. 
Han de parar, tan-
car els ulls i respirar 
molt profundament 
( els ensenyem a 
respirar utilitzant 
diferents tècniques, 
per exemple: respi-
rar tancant i obrint 
els punys, respirar 
resseguint el con-
torn de la mà amb 
el dit índex de l’altre mà...). Els expliquem que si estan 
de color vermell, no podran pensar i el seu cos comen-
çarà a fer coses que no estaran bé i desprès haurà 
d’assumir les conseqüències dels seus actes. Per tant 
l’objectiu és que es mantinguin al verd.
A part d’això també els fem ser conscients de quina és 
la seva emoció en cada moment, ja que aquesta afecta 
directament al comportament i a la presa de decisions 
a l’hora de resoldre conflictes.                                      
Un cop l’han detectat, és important que li donguin espai 
respirant i pensant  perquè se senten així, què és el 
que els hi ha passat perquè sentin aquesta emoció.  A 
vegades el motiu d’origen d’una emoció pot venir d’una 
discussió de casa, o d’una discussió que han tingut de 
camí a l’escola o al pati. Si és així, és important que 
aprenguin a diferenciar els espais i a posposar aquella 
emoció i aquell conflicte que no forma part de l’aula. 
Si no aconsegueixen fer aquesta diferenciació i arribar 
a l’origen de l’emoció que senten, la seva conducta es-
tarà determinada per aquesta, i si en aquell moment és 
de ràbia difícilment es podran concentrar, s’enfadaran 
amb facilitat amb els que l’envolten i estaran molt sus-
ceptibles... 
 Per treballar aquesta capacitat hi ha un conte molt re-
presentatiu que es diu “l’Arbre del problemes”.
Si l’emoció que senten és degut a un conflicte que ha 
succeït en aquell moment, cal que facin un STOP, es 
separin del lloc del conflicte, es calmin respirant i des-
près pensin què és el que ha passat i quina seria la 
millor solució per resoldre la situació. Un cop la tenen 
han de passar a l’acció. 
Nosaltres en el dia a dia de l’escola 
treballem perquè els alumnes vagin 
adquirint aquestes competències emo-
cionals per què puguin ser ciutadans 
conscients, connectats a les seves 
emocions, conseqüents i responsables 
de les seves accions. Aquest és el nos-
tre propòsit i així seguirem treballant.

Neus Valls Puig 
Integradora social  

Escola el Gegant del Rec
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Els dies 19 i 20 d’octubre es van celebrar a Girona 
les V Jornades Educació i TIC organitzades per la 

Universitat de Girona, l’ICE Josep Pallach i el Departa-
ment d’Ensenyament, entre altres.
La nostra escola hi va ser present de manera signifi-
cativa. D’una banda, quatre membres del nostre equip 
docent de primària i secundària, hi van ser presents, 
participant en les diferents activitats: conferència in-
augural, presentació de comunicacions i experiències 
i tallers pràctics. D’altra banda, vàrem presentar una 
comunicació i dos pòsters.
El primer dia, durant la conferència inaugural, la comu-
nicació que presentàvem va ser destacada per la di-
rectora general d’infantil i primària, Mar Camacho, com 
un exemple d’integració de l’aprenentatge col·laboratiu 
en xarxa a totes les etapes educatives. Vam presen-
tar la seqüència transversal de participació en projec-

tes col·laboratius 
des de P3 fins al 
segon cicle de 
secundària, ja si-
gui en xarxa amb 
escoles del nos-
tre país, com amb 
escoles d’altres 
continents. Són 
projectes que ens 
permeten apren-
dre posant en joc 

habilitats que, 
d’altra banda, 
ens seria més 
complicat: la 
competència 
digital, el plu-
rilingüisme i la 
interculturali-
tat…
El segon dia, 
sis dels nos-
tres alumnes 
(tres de pri-
mària i tres de 
secundà r i a ) 
varen presen-
tar dos pòsters on s’explicaven dos del projectes més 
consolidats a la nostra escola: Bongoh, en el cas de 
primària; Ciutats lectores, en el cas de secundària. Van 
tenir un gran èxit, havent de repetir diverses vegades 
la seva exposició, davant del gran nombre de docents 
que els volien escoltar. Els alumnes de secundària, a 
més, van tenir el gran honor de rebre a la consellera de 
cultura, Sra. Laurà Borràs. 
Al Pompeu seguim apostant per l’aprenentatge col-
laboratiu com a metodologia de treball que permet als 
nostres alumnes millorar les seves competències I to-
tes aquelles habilitats que els permetran seguir apre-
nent al llarg de la vida. 

Al Pompeu col·laborem per aprendre en xarxa
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pessics d’artÀngels amb clips

Tots sabem que un clip és: un petit objecte en forma de fil metàl·lic doblegat que serveix per a subjectar 
papers, teles i altres elements. Sembla que la primera patent de quelcom semblant a aquest enginy va 
ser a l’any 1867 i s’utilitzava per subjectar etiquetes en materials tèxtils. Però va ser el noruec Johann 
Vaaler que va fer el disseny actual, va idear la màquina per fabricar-los i el va patentar a Alemanya. 
I precisament un simple clip es va convertir en símbol d’identitat nacional a Noruega, quan fou ocu-
pada per l’exercit alemany durant la segona guerra mundial. Els nazis prohibirem als ciutadans portar 
agulles amb la cara del rei i la resposta popular va ser l’exhibició d’un clip a la solapa com a senyal de 
resistència. Com veieu la imaginació no té límits quan es tracta de preservar la llibertat, siguin clips o 
llaços grocs sempre es troben maneres per denunciar la injustícia.
Una variant del clip tradicional molt utilitzat en oficines i centres docents és l’anomenat clip de papa-
llona de format més gran i amb capacitat per subjectar uns 150 fulls de paper. La simple contemplació 
d’aquest senzill enginy ja ens suggereix un ocell, una papallona o un àngel per la forma d’ales que 
tenen les potes inferiors que serveixen per subjectar el paper.
Aleshores girem el clip de forma que les ales quedin situades a la part superior i fem un exercici de 
creativitat per reconvertir-lo en un petit àngel protector que podem per servir per regalar, ornamentar i 
felicitar les properes festes nadalenques que ja ens truquen la porta.
Com veureu el procés per realitzar aquestes figures és d’una gran simplicitat, si us aneu fixant en les 
imatges i seguiu les indicacions que es desgranen a continuació. Només ens calen els següents ma-
terials: clips de papallona d’uns 5cm; boles de fusta, nacra o plàstic d’una mida proporcional al clip per 
realitzar els caps; uns 35 cm de cinta prima o bé cordonet de cotó o de cuir i no oblideu unes tisores 
de punta molt prima.
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Carme Garriga i Verdaguer

i ecologia Àngels amb clips

Així doncs comencem a muntar amb ordre i cura el nostre angelet de Nadal:
1. Doblegueu els 30 cm de cinta escollida i passeu el doblec per l’interior de l’orifici de la bola, aju-
dant-vos amb la punta de les tisores.
2. Introduïu la part plegada de la cinta per l’interior triangular del clip ( sempre amb les ales situades a 
la part superior) 
3. Passeu la bola per l’interior del plec i feu un nus lligant els dos extrems solts.
4. Estireu la cinta i moveu la bola fins a situar el cap entre les ales amb el bucle a la part superior per 
poder-lo subjectar o penjar.
I ara ja podeu confeccionar de formà fàcil i divertida un munt d’angelets que ens poden transmetre 
força, seguretat, alegria i resistència en aquestes festes de Nadal, Cap d’any i Reis!

Contemplant les fotografies hi podem trobar diverses aplicacions. Jo els he utilitzat per regalar com a 
detall o felicitació nadalenca guardats en petites bosses transparents; per penjar i embellir poms d’ar-
maris i portes; per fer àpats decoracions festives combinant-los amb plats i tovallons; per composar 
garlandes, avets, corones d’advent, mòbils amb estrelles i altres elements; per portar com a penjoll 
protector al coll o a la nansa d’una bossa...
 I aquest any em serviran com a complement per l’arbre de Nadal amb llaços grocs que vaig confec-
cionar l’any passat i que dissortadament encara manté tota la seva vigència doncs els nostres polítics 
continuen presos i ostatges d’un estat venjatiu i mancat d’empatia. Quina trista contradicció en unes 
festes on constantment es pregona  pau, amor i harmonia! Desitjo que els suaus bàtecs d’ales d’àngel 
esvaeixin dubtes i febleses per mantenir-nos sempre fidels al servei d’aquest país que volem lliure. 
BON NADAL!
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cuidem les mascotes
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Us desitgem unes bones festes!

B O N N A D A L

Agrupació de Comerciants 
del Veïnat de Salt

El 5 de Gener vine a 
esperar els reis fent  una 
Xocolata o un Caldo a La 
Cooperativa del Veïnat 
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Us he explicat detalls per fer fotos, però què es pot 
fotografiar i cóm i amb què? Com veieu queda molt 

per fer i per aprendre, jo el primer.
Comencem per anomenar quin tipus de fotografia hi 
ha: retrat, paisatge, carrer, macro, bodegó, natura, de-
talls, natura morta, abstracte, ... en podem trobar tantes 
classes de fotografia com de pintura o quasi.
Ja hem anat veien que allò important no és què foto-
grafiem sinó cóm ho volem mostrar en la nostra foto-
grafia. Per exemple podem fer un retrat vulgar malgrat 
la persona retratada sigui magnífica. Allò que val més 
la pena és treure quasi màgia de fotografiar una pedra.
Per tant intentaré explicar-vos coses que us ajudin per 
arribar a fer la fotografia que vulgueu.
Oblideu-vos que totes les màquines tenen un punt per 
fer fotos automàtiques. Sempre hi ha altres elements 
que us ajudarà, però abans de fer la foto cal haver-la 
fet dins la imaginació, el resultat s’ha de semblat molt a 
allò que he imaginat, no necessària serà un fidel reflex 
de la realitat, serà una imitació a la vostra realitat.
Normalment les persones el primer que fan és dema-
nar-me quina màquina és la millor o quina em compra-
ria si tingués diners.
Abans de seguir us explicaré quin tipus de màquines hi 
ha en el mercat
- Les compactes senzilles que per 150 a 300 euros ja 
podeu fer molt bones fotos
- Les compactes més elaborades, solen tenir molt zoom 
que poques vegades es fa servir a ple rendiment. Po-
den anar d’uns 300 a 1.200 euros. Podeu fer ja grans 
coses amb les de 300 euros.
- Les de canvi d’objectius que es divideixen en dos 
gran blocs
- Les reflex, pots canviar l’objectiu i per poder veure que 
fotografies tenen un mirall a dins, per això s’anomenen 
reflex. Poden anar noves per uns 2.000 a 50.000 euros 
i més, ja que a part cal comprar objectius. Un parell 
d’objectius acceptables poden anar dels 500 al 15.000 
euros
- Ara hi ha les més modernes que poden canviar els 
objectius, però no són reflex, és a dir, no tenen mirall. 
També hem de tenir en compte els objectius, el seu 
preu també pot anar al mateix o semblant a les reflex.

Una mirada: una fotografia fotografia

Quines són les millors?, us diré que si són capaços de 
conèixer la vostra màquina podeu fer, avui dia, verita-
bles obres d’art amb qualsevol d’elles. Repeteixo: és 
important saber que vols fer i conèixer la vostra màqui-
na per treure el millor rendiment és a dir haver llegit bé 
el llibre d’instruccions o que algú us pugui guiar. Ningú 
neix ensenyat.
Què fem els que ens agrada molt?, millor que hem fet?. 
Hem començat per una de senzilla per, quant l’econo-
mia ho permet, cercar aquella que s’acosta més a la 
nostra manera de fer i entendre la fotografia, no neces-
sàriament la més cara.
A vegades la gent si valores la teva feina i demanes un 
preu un xic elevat per la foto diuen que és car, però si 
vols viure de la fotografia penseu que una màquina i 
uns objectius bons pot arribar dels 2500 al 6000 euros. 
I les coses que s’utilitzen molt s’han de canviar amb el 
pas del temps i l’evolució de la tecnologia. 
Veieu que no he dit cap marca, ni cap tendència si us 
dic que si un s’aficiona de veritat és, com moltes afici-
ons, força car, però que dóna moltes satisfaccions.

Pere Quero Martí   

La Nòria de la vida
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Les Bernardes Setmana de la Festa Aniversari  
de l’Ass. de Gent Gran les Bernardes i de la inauguració del Casal

El dilluns dia 8 d’octubre, vàrem organitzar diferents 
campionats de jocs de taula entre els associats. A 

les 15.30h varen donar inici les diferents competicions 
que estaven programades. Al campionat de botifarra es 
varen apuntar 14 equips que es van enfrontar entre ells 
en sistema de lligueta. La parella guanyadora estava for-
mada per Manel Romero i F. Millan, en 2n lloc l’equip de 
Paco López i Juan Moreno, i els 3rs classificats foren la 
parella formada per Rafel I Sebastià.
Al concurs de parxís si varen apuntar un total de 10 ju-
gadors que es van enfrontar entre ells, i la guanyadora 
va ser la Sra. Enriqueta Vila, en 2n lloc Pilar Casas, el 3r 
lloc per Remei Vila i en 4a posició Pilar Figareda.
El campionat de brisca 3 parelles es van enfrontar amb 
una lligueta de totes contra totes, i la parella guanyadora 
va ser la formada per Ramona Font i Montserrat Gar-
ganta, el 2n lloc per Pilar Gali i Teresa Bañeres, i el 3r 
lloc per Maria Oliveras i Maruja Hernandez.
Tots ells rebran els premis a l’entrega de trofeus que es 
far el mes de desembre.
El dimarts dia 9 d’octubre a les 16.00h, els companys 
de grup de PLAY-BACK de l’Associació ens van fer una 
actuació on tots els espectadors que van assistir a l’acte 
van gaudir de debò amb les cançons i els balls dels ar-
tistes, aquest grup cada dilluns al matí i durant més de 
dues hores prepara noves cançons i nova coreografia, 
perquè d’aquesta manera les seves actuacions siguin 
més vistoses i no es repeteixin en el mateix, a la seva 
actuació i van assistir unes 90 persones que varen aco-
miadar el grup al mig d’uns forts aplaudiments, moltes 
gràcies colla.

El dimecres dia 10 d’octubre a les 16.30h, el grup mu-
sical CALIDAE ens va oferir el clàssic concert que cada 
any per aquestes dades porta a terme el nostre Casal, 
un any més la sala estava plena de gom a gom, i un any 
més els músics es van superar a ells mateixos, ens va-
ren interpretar peces de tota mena sardanes, sarsueles, 
música de pel·lícules i arrengaments propis que el públic 
els va encantar. A l’acabar l’actuació van ser acomiadats 
al mig de forts aplaudiments, tant que van fer un bis per 
a tots els assistents.
El dia 11 d’octubre a les 8.30h, a les pistes de petanca 
va tenir lloc un torneig al qual i van participar 8 equips de 

3 jugadors cadascun, 2 equips del Casal de Jubilats de 
salt, 2 de Can Gibert i 4 de Les Bernardes, es van fer 2 
grups de 4 equips i els 2 guanyadors es van enfrontar a 
semifinals i final.
Les partides foren molt disputades i al final la tripleta 
guanyadora estava formada per Gregori Anton, Pere 
Canadell i Manel Martínez, 2ns classificats Lluís Mateu, 
Fonsu Mateu I Francesc Márquez, els 3rs Xavier Bohi-
gas, Montse Cabrellez I josep Boó totes 3 de la petan-
ca de Les Bernardes i en 4t lloc Manuel, Menor, Andres 
Calvo i Juan Hernández del club petanca Can Gibert, 
a l’acabar les partides es va oferir un petit refrigeri i tot 
seguit es va fer entrega dels trofeus als 4 primers clas-
sificats.
El divendres dia 12 d’octubre a les 12.00h, va tenir lloc 
una ballada de sardanes amb c.d. i tot seguit el dinar 
de germanor a la sala polivalent. La veritat feia goig de 
veure la sala plena, i els instruments dels nostres amics 
“Los Tinieblas” a punt de sonar per fer el fi de festa.
Abans de començar el dinar el president de l’Associació 
Sr. Albert Garanger va dirigir unes paraules als assis-
tents tot agraint la seva assistència. Tot seguit prengué 
la paraula la responsable del Centre, Sra. Montserrat 
Lecina, que va fer un petit repàs de la vida del Casal, i fi-
nalment la regidora de la Gent Gran, Sra. Isabel Alberch, 
es va dirigir als assistents i a la junta encoratja’n a tots 
a fer la feina a mitges, la junta cuidant la programació i 
l’organització i els associats assistint i col·laborant en els 
actes i activitats programades.
Tot seguit els responsables del bar restaurant ens van 
servir el menú, que consistia en Fideua de primer i Po-
llastre amb Verduretes de segon, un gelat i també el tall 
de pastís, corresponent al tradicional pastís d’aniversari 
que cada any, i en fa una pila, obsequia l’Associació a 
tots els assistents. Tot això regat amb cava,vi i cafè
Acabat el dinar va començar el concert del grup “los Tini-
eblas” que amb el seu repertori dels anys 60 i 70 ens van 

Grup musical Calidae

Equip guanyador del torneig de petanca
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recordar moments nostàlgics de les nostres vides, mol-
ta marxa i molt bona música per la cloenda del XXXVI 

Aniversari de l’Associació i del XXVIII Aniversari de la 
inauguració del Casal de gent gran Les Bernardes.

Setmana de la Festa Aniversari  
de l’Ass. de Gent Gran les Bernardes i de la inauguració del Casal

First man

La vida del primer home que va trepitjar la lluna no és un 
film d’acció o sobre un heroi d’acció modern. Es la vida 

d’un home que va lluitar per saber combinar la seva vida 
privada amb la seva vida pública i laboral. 
Mostrar la història d’un astronauta que després de l’aterrat-
ge de l’Apollo XI a la lluna va decidir entrar en un complet 
anonimat per aïllar-se de la resta del món, contrasta amb la 
persona que es va guanyar una fama impossible d’igualar.  
Es diu que més de 600 milions de telespectadors el varen 
veure en directe posar un peu a la superficie lunar.
En Neil Armstrong que es mostra al film és molt semblant 
a l’home real de caràcter solitari, modest i introvertit. En 
Ryan Gosling fa un paper complicat, contingut,  que recrea 
a la perfecció el cost físic dels viatges espacials i el seu alt 
cost personal. 
El director, Damien Chazelle, comunica la majoria d’emo-
cions a través de mirades i permet que el públic entri en el  
món interior dels protagonistes. D’aquesta manera acon-
segueix omplir els buits d’uns diàlegs inexistents. 
Ella és la Claire Foy en el paper de Janet, la primera dona 
de Neil Armstrong.  Té una bellesa natural. No segueix cap 
cànon establert.  Magnífica en el seu paper de dona de su-
port que viu en permanent neguit. “Jo esperava casar-me 
amb un home normal i tenir una vida normal”, li confessa a 
una amiga.  Una dona que va patir en silenci l’evolució del 
seu marit i les seves pròpies inseguretats. 
Justin Hurwitz és el creador d’una magnífica banda sono-
ra amb escenes inoblidables com l’acoblament de la nau 
nodrissa a ritme de vals i la música que acompanya a Neil 

Armstrong a la seva arribada a la lluna, moments de gran 
bellesa i recolliment personal. 
Es una pel·lícula d’un gran nivell visual i tècnic. 
La càmera segueix als tripulants de la nau. Entra a dins 
la càpsula. S’acomoda amb ells en un espai petit, estret i 
hermètic. Els enfoca en uns primers plans. Ulls, parpelles 
i gotes de suor omplen la pantalla. El silenci és absolut. 
Pots llegir els seus pensaments. La sala comença a notar 
l’ambient claustrofòbic.. i de sobte el llançament. Soroll, foc 
i tensió. El cruixir de les estructures metàl·liques. Tot tremo-
la i la nau comença a ascendir cap a un viatge que serà el 
més transcendental de la història de la humanitat i a on es 
va immortalitzar la frase que quedaria lligada a la història 
espacial dels Estats Units d’Amèrica. 
Només un punt obscur envolta el film. L’han titllat d’antia-
mericà. El motiu? El director ha omès l’escena dels astro-
nautes clavant la bandera americana a la superfície de la 
lluna. La polèmica està servida...

Núria Heras Colomer

cinema
Grup de Play Back de l’Associació
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Fairfly

Mundo obrero

teatre
Aquesta obra que se’ns la presenta el dia 21 d’octu-

bre, en una durada d’una hora i vint minuts, repre-
sentada per uns bons professionals- Quesalt Casayas, 
Xavi Frances
Quatre treballadors d’una empresa d’alimentació (mem-
bres del comitè d’empresa) estan a punt de quedar-se 

a l’atur. Enmig dels debats sindicals, un d’ells té una 
idea brillant. Un canvi de vida de 180 graus. En l’horitzó 
emergeix la possibilitat de convertir-se en emprenedors 
d’èxit, en amos del seu propi destí professional. Aquesta 
és la proposta que llança Joan Yago, director de l’obra, 
basada en una corrosiva comèdia sobre els mites del 
capitalisme, sobre l’obsessió per l’èxit i els diners. Un 
muntatge celebrat des de la seva estrena el 2017, amb 
l’aplaudiment del públic i la crítica, a més de tota una 
collita d’importants premis.
Aquesta obra presentada el dia 21 d’octubre, en una du-
rada d’una hora i vint minuts, representada per uns bons 
professionals - Queralt Casasayas, Xavi Francés, Aitor 
Galisteo-Rocher i Vanessa Segura- va tenir una crítica 
molt bona entre el públic. És n muntatge celebrat des de 
la seva estrena el 2017, amb l’aplaudiment del públic i 
la crítica, a més de tota una collita d’importants premis.
El públic, agraint la seva professionalitat i bon tarannà, 
els va acomiadar amb forts aplaudiments.

El 15 de novembre es va presentar al 
nostre Teatre de Salt una obra molt 

adient en l’actualitat. Els seus quatre ac-
tors ens varen demostrar una gran pro-
fessionalitat: Luis Bermejo, Marta Calvó, 
Pilar Gómez i Alberto San Juan.
Mundo Obrero és una història d’amor. Pi-
lar i Luis són dos enamorats que vénen 
del camp, patint les conseqüències de la 
miseria. Dos enamorats que de genera-
ció en generació, a través del temps en la 
República i contra la dictadura, basa un 
concepte imaginant sempre una demo-
cràcia encara per venir.
Ells defensaran sempre les injustícies, 
emparant-se sempre en el seu amor sense final.
Més que una història d’amor el definiria com un repul-
siu a les injustícies socials actuals.
L’actuació ha estat molt ben treballada i el públic agra-

ït, així ho va demostrar obligant-los a saludar vàries 
vegades.

Josep Pla
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Espai amb cor: el rober i el cosidor 

Sembla una botiga normal: lloc cèntric, un aparador 
ben  guarnit, oferta d’articles per a tota la família,... 

però hi ha quelcom d’especial. Al Rober de Salt, al car-
rer Marquès de Camps, hi ha “més que roba” com diu el 
fulletó de Càritas. Hi ha solidaritat. Del voluntariat que 
ofereix el seu temps  per atendre el servei i  dels qui 
fan donacions de roba i calçat perquè se’n pugui bene-
ficiar la gent que ho necessita. També és un espai de 
reciclatge i aprofitament de la roba de segona mà per 
la gent que  vulgui “donar-li una segona vida” segons 
diu la Marie Kondo
La tècnica de Càritas, Ma. Dolors Muñoz, n’és l’encar-
regada i se’n fa càrrec de la part més burocràtica. 
L’Amàlia  Rispau, dinamitzadora de voluntariat, atén la 
botiga a temps complet. 
Totes dues ens han fet una mica d’història del Rober. 
Fa uns deu anys, es van unificar Càritas Salt i Veïnat i a 
partir del treball conjunt van sorgir els robers i cosidors. 
Se’n van obrir dos, un al carrer Pacheco i l’altre al grup 
Sant Jaume. L’actual, a l’antiga botiga de Can Paulí- , 
es va obrir al Febrer.
Es financia a través de Càritas, una petita part de 
l’Ajuntament i una altra, d’autofinançament pels ingres-
sos derivats de la venda.
La roba prové de donacions de particulars i també 
d’empreses que envien estocs  de gènere nou que pot 
tenir  petites tares, encara que d’aquests cada vegada 
n’hi ha menys, ens confessen
Un cop rebuda fan un triatge: la que està en bon estat 
es classifica i s’exposa o es guarda, la resta, l’empresa 
solidària de Càritas, Ecosol la recull i juntament amb la 
de la resta dels 37 robers de la província  la porten a 
Santg Esteve ses Rovires, allà, una altra cooperativa 
formada igualment  per gent d’inserció social,  fa una 
altra tria i n’envien a  països africans. De la roba que 
no es pot aprofitar, se’n fa borra per farcir seients de 
cotxes, etc.  Tot s’aprofita, ens diuen, i de tot el procés 
se’n cuida Càritas.
Com s’organitza la botiga? 
A l’actualitat hi ha 24 voluntàries que cobreixen els 
torns de matí i tarda de dilluns a divendres. Fan un  torn 
a la setmana, però n’hi ha que han de repetir per co-
brir baixes. Per torn són 3 persones a la botiga i 3 a la 
zona de triatge. Aquesta és la tasca més feixuga i que 
cal fer cada dia per abastir de gènere els expositors: 
cal repassar, planxar, de vegades, separar per edat 

(mainada, joves, dones, homes) i per estació; etiquetar 
i guardar en caixes.
Qui se’n pot  beneficiar del Rober?
Els particulars poden comprar lliurement, com a qual-
sevol establiment de 2a.mà,  pagant un preu per peça 
establert  per a tots els robers, amb un mínim i un mà-
xim depenent de la qualitat (per exemple, de 4 a 6 € 
per un abric). 
La gent derivada pels Serveis Socials, Càritas i, de ve-
gades, per la Creu Roja. Cada 3 mesos, coincidint amb 
els canvis estacionals, poden demanar roba per la fa-
mília. Se’ls adjudica un kit per cada membre. Cada kit 
es compon de les peces bàsiques. Al Rober, porten el 
control de tot el que es dóna. 
Quina ha estat l’evolució?
El nou espai, més cèntric, atreu més gent que abans. 
El fet que algunes botigues de la zona hagin tancat por-
tes, també hi ajuda.
El cosidor
A més de l’espai de botiga i el magatzem, hi ha el des-
tinat al cosidor que funciona dilluns i dimarts de 3 a 5, 
amb 10 persones per torn.Se’n fan càrrec 2 voluntàries i 
té molta demanda (hi ha 30 persones en llista d’espera).
Les dones que hi assisteixen són d’origen divers i el 
cosidor es converteix en un espai obert i segur a on 
compartir problemes i inquietuds similars. Aquest és 
l’objectiu a assolir del projecte Espais amb Cor i pel 
qual s’està treballant: que es converteixin de mica en 
mica en espais de trobada i d’interrelació.
La generositat de molts cors, fan possible l’ existència 
d’aquests Espais amb Cor de Càritas.

Pilar Velázquez



31

entreorelles Entreorelles 
(Vuitena part)

Tocat de l’ala (S’aplica a la persona una mica ximpleta, 
amb poc enteniment).

Ja la tenim armada! (Quan la situació es complica degut 
a un fet inesperat).
Fer ballar el cap (Provocar dubtes).
Obrir els ulls com unes taronges (En quedar sorprès per 
quelcom inesperat).
A tort i a dret (Dirigir-se cap a totes les direccions).
Quin temperi! (Queixar-se del mal temps que fa).
Caure l’aigua a samalades (Quan plou molt i amb força).
Ha sortit rodó (Quan un projecte acaba tal com s’havia 
previst).
Tenir un rebombori (Quan es té malt de ventre i els bu-
dells rondinen).
Com un cop de puny (Comparació de mida petita).
Donar un aglà per fer cagar un roure (Donar una cosa 
amb la finalitat d’obtenir-ne una altra de més valor).
Beure a galet (Creure’s totes les mentides que li són ex-
pressades).
Bitllo-bitllo (Es diu quan es paga una compra en la seva 
totalitat i quasi a l’acte).
Escampar la boira (Correspon a quan algú surt de casa, 
però sense cap destí definit).
Tocat del bolet (Referir-se a un infeliç).
Anar de vint-i-un botó (Anar molt mudat).
A bots i barrals (Aplicat a una pluja molt forta).
Estirar més el braç que la màniga (Pels que volen apa-
rentar per sobre de la seva posició).
Pensar més que un burro mort (Es diu a qui no fa res 
més que disbarats i no rumia ni el més mínim).
Cagar-se a les calces (Sobre qui resta tan espantat que 
accedeix a fer el que se li demana).
O caixa o faixa (Frase del General Prim - Acció que tant 
pot provocar un fracàs com un èxit).
La cançó de l’enfadós (Repetir sempre el mateix).
Li’n cantaré quatre de fresques (S’esplaiarà amb la per-
sona que no va actuar com calia, quan la trobi).
Ésser una ànima de càntir (Aplicat a qui és quasi un ningú).
Tenir un cap com un timbal (Mal de cap fort, causat per 
sorolls continuats).
Fer-ne un capmàs (Liquidar un compte, valorant-lo per 
mitjana).
Fer una cara nova a algú (Ventar quatre bufetades ben 
sonores).
Ja ens veurem les cares (Amenaçar per a més endavant 
discutir una diferència).
Ni carn ni peix (S’aplica a qui no té un criteri segur).
Clavar una castanya (Ventar una bona bufetada a la galta 
d’algú).
Portar-la botada (Mantenir una rancúnia contra algú).
Això són romanços (Quan algú considera incerts els fets 
que li conten).
Cagada l’hem! (Es diu quan es comprova un greu error).
Anar a fer malves (Enterrat al cementiri).
Passar de pets a merda (Passar de mal a pitjor).
A misses dites (Arribar tard on s’és esperat).
Dormir la mona (Quedar clapat per haver ingerit massa 
alcohol).

Ésser una mosca morta (Tractar algú de falta d’iniciatives).
Muts i a la gàbia (Obeir sense queixar-se - Ordre de no 
contar res del que s’ha dit).
Flaire nas que no en tastaràs (Quan algú mira quelcom 
amb molt d’interès però no pot obtenir-ho).
En sap un niu! (Estar assabentat de moltes coses - Domi-
nar molt un tema).
Jugar a nyaus (Fer el boig).
Es porta l’oli (Aplicat a algú que té reaccions inespera-
des).
Com dues òlibes (Com resta un matrimoni quan els fills 
s’independitzen i marxen de casa).
Me cago en l’olla! (Per no dir un renec, se la carrega l’olla).
Sembla un orgue de grills (Quan un grup de persones 
parlen tots a la vegada).
S’ha fumut d’oros (Ha caigut).
Un os de mal rosegar (Es pot tractar d’una feina o gestió 
molt difícil).
Ésser un tros de pa (Persona molt bona).
Anem a pams! (Aclarir detalls, quan dues persones no es 
posen d’acord).
Se li veu el panyo o el marró (Observar que el que es 
conta, no és cert).
Enfilar-se per les parets (Quan algú no atén a raons i es 
va acalorant).

Manel Oliveras-Planas
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tradicions catalanes

racó poètic

El Tió sembla ser d’origen molt antic, segurament una 
tradició del Pirineu que es remunta fins a les profun-

ditats de la història. Aquest tronc entranyable, tindria un 
origen pagà a les zones del Pirineu. En molts llocs es re-
laciona amb un personatge mític de les comarques piri-
nenques, anomenat l’Oncle Buscall, un home que viu al 
bosc tot l’any i agafa els troncs que s’han despertat de 
forma màgica i s’han tornat Tions de Nadal. Pels voltants 
de les festes Nadalenques, baixa a les valls i dóna un 
tronc a tots els nens perquè l’alimentin fins el dia de Nadal 
i llavors els doni regals.
El Tió sembla que està relacionat amb els cultes a la fer-
tilitat de la terra, igual que el nostre estimat i escatològic 
personatge dels pessebres, el Caganer. El Tió simbolit-
za els regals que ens dóna la terra i, d’alguna manera, 
ens prepara per rebre els de veritat: s’han acabat els dies 
curts i una nova collita s’atansa, un nou canvi s’apropa.
En alguns casos es tracta d’una celebració comunitària 
en la qual tots els nens i nenes del poble van a fer cagar 
el Tió i aquest els fa regals a tots per igual, amb la família 
al voltant. 
Amb el cristianisme la tradició evoluciona i el tió es con-
verteix en una festa infantil del dia de Nadal. Fins fa pocs 
anys, però, el tió encara es cremava de Nadal a Cap d’Any 
i la cendra es llançava al camp. Els tions serveixen per fer 
foc a la llar, al voltant de la qual fa molts segles es cele-
braven els antics cultes als avantpassats i se’ls oferien 
aliments. El fum, la xemeneia, és una via de comunicació 
amb els ancestres. Antigament era costum que presidís 
la cerimònia el més vell de la casa, que a vegades beneïa 
el tió amb vi. El tió era un tros de soca sense cara i amb 
algun forat amagat. Abans de fer-lo cagar, els infants ana-
ven a resar un parenostre  en una altra habitació. 

Avui en dia, el tió, menja i beu, ja que els nens i nenes 
s’encarreguen de que no li falti aliment, perquè la nit de 
Nadal defequi quants més regals millor tot cantant can-
çons i picant-li l’esquena. Aleshores, comença la gresca 
i ell caga torrons, cava, figuretes de xocolata, llaminadu-
res,  joguines.... Ara, s´ha posat de moda convertir-lo en 
“ninot” ja que se’l disfressa posant-li barretina, i pintant-li 
ulls nas i boca.
No ens volem desprendre d’aquesta tradició,  ja que porta 
il·lusió als més petits i alegria als grans de totes les cases.  
En la nit màgica, del 24 de desembre, dóna el millor que 
té, abans del naixement de l’Infant.
Informació recollida en diferents webs de les xarxes tele-
màtiques. 

El tió

El fanalet

I em sento encara la pell cremada del fogós estiu
com em cremen també l’ànima

la misèria, les absències,
la penombra dels infants orfes de guerra.

La ferotge tramuntana despulla la natura i empeny arreu 
somnis trencats, vençuts anhels,per recordar-nos
que fràgilment s’esquinça el temps.

I així, una ratxada d’aire glaçat
corona el cim de perles blanques.
Desembre mes de repàs,
de conquestes renovades
i la petja del Nadal
que s’apropa amb l’esperança
potser ja... un xic desgastada.

Oh Nadal!! Fes-te present, 
apaivaga la tristesa,
fes-me teva en la il·lusió, 
abraça’m en la tendresa.

“Atura’t! Alça la mirada 
no et fascina aquest cel de nit gebrada?
Contempla aquest infant
que amb pas tentinejant i somriure en la mirada
porta el fanalet dansant
al compàs del vent i la bufanda.” 
 
Oh fanal! devessall d’il·lusions.
Camí dels Mags el petit la cançó entona
i cada cop que se’l mira
dins el fanalet s’hi gronxa... la vida!!
BON NADAL

Dolors Vilagran i Amat



33

conservació, millores ambientals i combatre especies 
invasores com la Vespa velutina.

Salt porta a terme una xarxa d’itineraris segurs per 
a infants entre els seus domicilis i l’escola.  El pro-

jecte planteja fer tres itineraris que creuin el municipi 
d’oest a est en tres alçades diferents, per poder arribar 
a totes les escoles de Salt, d’una manera segura. El 
primer tram uneix el barri vell amb la zona escolar pel 
passeig Marques de camps.
El programa vol contribuir a l’autonomia dels infants 
que inicien aquests trajectes en tot sols, de manera 
que prenguin consciència de l’entorn per desplaçar-se 
amb seguretat i al mateix temps treballant un senti-
ment de comunitat.
A l’hora de dissenyar els itineraris segurs, des del pro-
grama “Juguem segurs a Salt” s’han 
estudiat els camins naturals que fe-
ien els infants i s’ha comprovat que 
estiguin correctament senyalitzats i 
disposin dels passos de vianants i els 
semàfors que garanteixin la seguretat 
dels escolars.
Els camins estan indicats amb pintu-
ra al terra i en el seu recorregut s’ha 
implicat a comerciants que poden do-
nar refugi als escolars en cas de ne-
cessitat. Els començos col·laboradors 
estan identificats amb un adhesiu a 
l’exterior i disposen d’un protocol d’ac-
tuació per cada cas. D’aquesta mane-
ra si un infant es desorienta, es troba 
malament o és veu afectat per un es-

deveniment meteorològic, com ara una tempesta, té un 
lloc on refugiar-se o demanar ajuda.
Per tirar endavant el projecte s’ha implicat a famílies, 
la comunitat educativa, les entitats, els mateixos in-
fants, comerciants i administració. Des del programa 
“Juguem segurs a Salt” es vol potenciar l’autonomia i la 
llibertat dels infants i assolir un model de mobilitat més 
sostenible. Paral·lelament, seguint les directrius del 
projecte Educació 360º, la voluntat es estendre l’edu-
cació en tots els temps i espais, no només a l’escola.
Els camins escolars va néixer a la dècada de 1970 a di-
ferents ciutats europees per tal de reduir els accidents 
en les zones properes a les escoles.

notícies S’ha creat una xarxa d’itineraris segurs  
per infants per anar i tornar de l’escola

L’Ajuntament augmenta els espais verds al Parc de les Deveses

Durant els darrers mesos s’han enderrocat dues 
construccions abandonades del Parc de les De-

veses de Salt, el que permetrà augmentar la qualitat 
ambiental d’aquest gran espai verd de Salt. 
Les construccions enderrocades corresponen 
a l’antiga granja Vidal, al camí del Torin i les 
construccions que encara quedaven de la de-
sapareguda Salva Xumetra a les Guixeres.
La granja Vidal es convertirà en una zona 
recreativa i de pícnic al costat de la Ruta del 
Carrilet, que estarà a càrrec del Consorci de 
Vies Verdes a qui es va cedir l’espai el 2017.
L’espai ocupat per l’empresa Salva Xumetra, 
s’integrarà dins de les Deveses de Salt i pas-
sarà a augmentar els espais verds del parc.
Un dels objectius de l’Ajuntament en matè-
ria de medi ambient és vetllar per un entorn 
natural que faciliti la cohesió social i l’equilibri 
ambiental.
En aquest sentit, aquest any s’han millorat els 
serveis de manteniment dels espais de titula-
ritat pública de les hortes i deveses de Salt, 
amb més recursos que permetran millorar la 
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Tancament dels baixos de la plaça Antoni Gaudi  
cedits pels veïns a l’Ajuntament

“Juguem? després de l’Escola”

S’han portat a terme les obres de tancament dels 
passadissos entre la plaça Antoni Gaudi i el carrer 

Greco, que els veïns van cedir a l’Ajun-
tament el juny passat. Les obres supo-
saran el tancament de l’espai i la col-
locació de persianes i tindran un cost 
de 28.000 €. La reforma dels interiors 
s’ajornarà fins que s’hagi pres la decisió 
de quins serveis allotjaran els locals.
El passat mes de juny l’Ajuntament va 
acceptar la cessió dels passadissos co-
munitaris dels baixos dels blocs 3 i 4 de 
la plaça Antoni Gaudi, després de prop 
d’un any i mig de converses per trobar 
una solució  als problemes que afecta-
ven als veïns i de consultes a serveis 
socials, policia local i tècnics municipals. 
L’espai de més de 200 m2 comprèn dos 
túnels de pas paral·lels i interconnec-
tats, que en el futur acolliran un equipa-
ment municipal encara per definir.
Actualment s’està treballant per definir 
quin serà l’us d’aquest espai, que podria 
convertir-se en un centre cívic, un local 
per a reunions de veïns del barri o un 

espai lligat a projectes d’emprenedoria, sempre amb el 
consens dels veïns.

Més de 500 infants s’han apuntat aquest curs al 
programa d’extraescolars “Juguem? després de 

l’Escola” esgotant gairebé la totalitat de les places 
disponibles, mostra del gran èxit que el projecte té al 
municipi. Aquest programa busca que tots els infants 
de Salt tinguin la possibilitat de participar en activitats 
extraescolars i d’entrar en contacte amb la vida cultural 
i associativa de la vila.
“Juguem? després de l’escola” és un dels quatre eixos 
principals del gran projecte “Juguem?” liderat per l’àrea 
d’Integració i convivència de l’Ajuntament de Salt, el 
qual una part està subvencionada per la Diputació de 
Girona i Dipsalut. El projecte es va iniciar l’any 2012 i va 
dirigit a infants i joves del municipi. Els tres eixos res-
tants són el”Juguem? als patis i places”, el “Juguem? 
Participa del lleure educatiu” i el “Juguem? 
Segurs a Salt”.
En el “Juguem? després de l’escola” s’ofe-
reixen a nens i joves activitats extraesco-
lars subvencionades, que porten a terme 
entitats de Salt amb l’objectiu que infants 
i joves s’incorporin a activitats normalitza-
des fora de l’horari escolar (independent-
ment del nivell socioeconòmic familiar), i 
que coneguin i es puguin vincular més en-
davant a entitats de Salt, evitant que el seu 
espai principal d’oci sigui el carrer.
En concret, “Juguem? després de l’escola” 

ofereix a infants de primària i secundària, activitats que 
van des del teatre, a plàstica o circ, passant per diver-
ses disciplines esportives. Aquest projecte és finançat 
transversalment per diverses àrees de l’Ajuntament i 
la Diputació de Girona, i es fa en espais municipals i 
d’altres de cedits per les escoles.
A més del programa d’extraescolars, el projecte Ju-
guem? organitza activitats dins el “Juguem? Als patis 
i places”. L’espai Som Salt, l’escola La Farga, la plaça 
Catalunya, la plaça Massana, l’escola Les Deveses i 
la plaça del Mercat acullen les activitats que proposen 
als nens i nenes tant tallers com jocs esportius, sempre 
al voltant d’un eix temàtic. Forma part també d’aquest 
projecte la Fundación Atenea.
Dins de l’acció, “Juguem? als patis i places” s’ofereixen 
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“Juguem? després de l’Escola”

Conveni entre  ajuntament i entitats animalistes  
per gestionar les colònies de gats de la vila

L’Ajuntament de Salt ha signat un con-
veni amb les entitats, Som Amics dels 

Animals i Entitat Animalista de Salt, pel que 
aquestes rebran una aportació econòmica i 
donaran suport a l’administració en la ges-
tió de les colònies de gats del municipi. 
La signatura del conveni parteix de l’apro-
vació l’estiu passat de la nova ordenança 
de tinença d’animals, que recollia el com-
promís municipal de gestionar els gats de 
carrer.
Per la regidora de Salut Isabel Alberch 
«Hem sumat entre totes les parts implica-
des, i després de treballar-hi intensament 
estem molt contents de poder firmar aquest 
conveni amb les entitats» 
L’objectiu del conveni és gestionar les colònies de gats, 
reduir els riscos sanitaris, millorar la qualitat de vida i 
garantir el benestar i la protecció dels gats de carrer 
de Salt.
Les entitats es comprometen a fer un cens, tenir cura 
dels gats de carrer, i capturar, esterilitzar i retornar els 
animals a les colònies i l’Ajuntament dona suport eco-
nòmic  per l’alimentació dels felins i es farà càrrec de 

les despeses veterinàries especialment pel que fa a 
esterilitzacions.
El conveni estableix com s’hauran d’identificar les per-
sones que alimentaran els gats de carrer, que hauran 
de ser membres de les associacions, i quina mena 
d’alimentació se’ls ha de facilitar.
La regidora Alberch destacava «seguim treballant amb 
totes aquelles entitats i associacions que volen aportar 
millores al municipi»

activitats de lleure educatiu al medi obert per infants i 
joves de diferents barris de Salt, dinamitzant els dife-
rents espais amb monitors i personal de pràctiques de 
curs de monitors de lleure.
“Juguem? Participa del lleure educatiu” també ofereix 
la possibilitat als joves de formar-se com a premonitors 
i monitors de lleure i d’aquesta manera un cop formats 
col·laborar en el programa el qual es participa molt ac-
tivament amb l’àrea de Joventut. 
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 18,7 17,8 18,9 18,6 16,7 17,5 15,7 17,1 18,2 18,2 16,7 18,2 18,0 17,7 21,0
Temperatura Màxima 27,8 28,8 26,8 30,5 31,5 28,0 28,4 28,6 29,8 29,7 32,4 30,3 31,2 30,2 29,0
Mínima Parc Monar 18,4 15,8 17,7 18,0 15,7 18,0 14,9 16,1 17,2 17,3 15,8 16,7 17,7 16,3 19,9
Pluja/mm.   1,2  0,4 23,8   Ip   Ip     
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Temperatura Mínima 19,5 18,0 17,1 18,2 17,1 17,3 19,0 18,8 19,0 15,8 14,6 10,7 12,3 14,2 14,5 
Temperatura Màxima 29,9 29,1 26,1 31,1 33,6 32,3 30,5 33,7 28,3 25,2 23,6 27,0 31,6 29,6 28,3 
Mínima Parc Monar 18,8 16,8 15,7 17,1 15,2 14,7 17,2 17,2 17,3 14,0 14,9 8,3 10,1 12,1 13,2 
Pluja/mm.   Ip             

Dies de pluja: 6
Màxim en un dia: 23,8 (mm)

Dies de pluja: 18
Màxim en un dia: 50 (mm)

Pluja acumulada: 25,4 (mm) 
Temperatura màxima:
33,7° el dia 23 de setembre

Pluja acumulada:231,4 (mm) 
Temperatura màxima:
 29,4° el dia 24 d’octubre

Temperatura mínima:
10,7° el dia 27 de setembre

Temperatura mínima:
5,3° el dia 30 d’octubre
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

SETEMBRE - El mes de setembre ha sigut el mes més 
càlid des de 1999 al centre de Salt (Plaça Sant Cugat) 
amb una temperatura mitjana de 23,3ºC, que supera 
els 22,9ºC de l’any 2011. És important d’assenyalar 
que la mitjana de les mínimes  fou rècord, amb 17,4ºC. 
És un promig 2,6ºC superior al promig del segle XX, i 
1,8ºC superior al període 1999-2017. No hi hagut cap 
onada de calor important, només és remarcable la per-
sistencia anormal de les temperatures elevades. Pel 
que fa a les precipitacions fou un mes molt sec, només 
25,4 mm. És el 2n mes de setembre més sec des de 
1999, només superat per 2007, 11,7 mm.  
OCTUBRE - El mes d’octubre ha sigut extremadament 
plujós, amb 231,4 mm a l’observatori de la Plaça Sant 
Cugat. És el mes més plujós de la sèrie  en aquest 
observatori (1999-2018), supera l’octubre de 2012, 191 
mm. La mitjana és de 84,8 mm. La temperatura mitjana 

és la normal, només -0,2º d’anomalia negativa. Però 
hem de destacar que fins el dia 24 les temperatures 
han estat superiors a  les normals, especialment les 
mínimes, amb valors d’estiu, amb mínimes de gairebé 
19,0ºC en 2 dies (13 i 14). Només als inicis de mes va 
fer fred un dia, el dia 2, amb 1º de mínima a les Deve-
ses de Salt i 7º al centre de Salt. A partir del dia 27 una 
onada de fred àrtica fa davallar molt les temperatures. 
Entre el dia 24 i el dia 28 la temperatura màxima baixa 
18,6ºC a Salt, passa de 29,4ºC a 10,8ºC. És impor-
tant de remarcar que una temperatura màxima de 10ºC 
del dia 29 és excepcional per un mes d’octubre, no-
més trobem una màxima més baixa en tota la sèrie de 
Salt-AEMET, el dia 26 d’octubre de 2003, amb 9,0ºC. 
Igualment la màxima de 29,4ºC del dia 24 és excepcio-
nalment elevada a finals d’octubre.

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 12,4 7,0 12,0 11,2 12,3 13,4 12,5 11,8 14,9 15,2 14,3 14,5 18,9 18,6 16,2
Temperatura Màxima 24,4 26,8 28,3 27,5 28,2 27,0 22,3 22,6 25,3 23,6 27,3 26,3 22,3 22,7 20,5
Mínima Parc Monar 12,9 4,7 9,6 8,7 9,7 12,9 12,3 10,0 14,6 15,0 13,8 13,5 18,3 18,1 17,3
Pluja/mm.      2 2,8 3,9 28,1 1,2  0,2 12,4 50 4,7  
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 12,3 16,0 15,0 17,0 15,7 12,7 12,4 10,4 9,9 10,2 10,5 8,3 6,9 6,6 5,3 10
Temperatura Màxima 22,7 20,2 19,9 22,9 24,6 26,8 23,0 24,8 29,4 24,8 22,5 17,1 11,4 10,8 10,0 17,4
Mínima Parc Monar 11,5 15,9 15,8 16,4 14,9 12,0 10,9 9,1 8,1 8,5 9,3 11,7 6,4 5,9 3,9 9,7
Pluja/mm. 8,7 12,4 31 1       7,6 18,8 4,2  17 25,4
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Elaboració:
Partiu les pinyes per la meitat (en necessitarem mitja per persona). Buideu la polpa, 
reservant la carcassa de la pinya per a fer de recipient. Traieu el cor, que és dur, i 
talleu la resta de la polpa a trossos petits i reserveu-la en un bol.
A part, fer la crema catalana. Poseu un cassó al foc amb ¾ de litre de llet, la pela de 
llimona i el sucre i porteu-ho a ebullició. Quan arrenqui el bull, pareu el foc, retireu 
la pela de llimona i reserveu-ho.
Separeu el rovell de les clares. Com que les clares no s’utilitzen, les podeu aprofitar 
per fer una truita o merengues.
Bateu bé els rovells d’ou, i a continuació barregeu-los bé amb el quart de litre de 
llet freda que hem reservat al principi. També hi podeu posar una mica del suc de 
la pinya per donar gust. Afegiu-hi la cullerada de midó, torneu a barrejar, i després 
afegiu-ho a la llet que heu preparat abans. Torneu-ho a posar al foc i aneu-ho re-
menant sense parar fins que ens quedi ben lligat.
A continuació traieu-ho del foc, poseu-ho en una safata i deixeu-ho refredar.
Quan la crema sigui freda podeu barrejar-la amb la polpa de la pinya i facir les car-
casses que teniu reservades. Empolvoreu-hi sucre al damunt i cremeu-ho abans 
de servir.
Bon profit i bones festes!

Recepta de la Sra. Victòria Juan Mas 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients: 
• ½ pinya (no gaire 

gran) per persona

Pinya amb crema cremadagastronomia
Per fer la crema:
• 1 l de llet
• 6 ous
• pela d’1 llimona
• 1 branca de canyella
• 150 g de sucre 
• 1 cullerada de midó (de confiteria)

un Salt enrere
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments

Pere Soler Casademont 
Laura Moreno Molina 08/09/2018

Carlos Delgado Solá 
Montserrat Expósito Lozano 13/09/2018

Jose Pérez Barrios 
Lutgarda Nogueira Gascons 13/09/2018

Ulises Montenegro Cano 
Elisabet Pagespetit Nevado 13/09/2018

Vicente Caparros Espinosa 
Francisca Canet Llorens 14/09/2018

Albert Mulleras Amer 
Clara Couto Casadevall   15/09/2018 

Bilal Attaouil  
Fatima Barighach El Fari  18/09/2018

Naixements
Sigur Ros Mas De Xaxars 01/09/2018
Fatou Bah 02/09/2018
Leo Liebich Rosello  03/09/2018
Anas El Mesoudy  03/09/2018
Assa Sangare 03/09/2018
Laura Michell Salinas Pineda 05/09/2018
Nora Pedro Flores 06/09/2018
Fatima Conteh 07/09/2018
Kadija Conteh 07/09/2018
Marc Kennedy Nosagie 09/09/2018
Anais Dalia  Perez Kaddouri  10/09/2018
Rayan David Velázquez Matas 11/09/2018
Fatima Conteh 12/09/2018
Marc Molinero  Rosado 12/09/2018
Osayuwan Joice Ediku  12/09/2018
Abdel Karim Chbabi  13/09/2018
Youssef  Zaidi  Bouzarzar 13/09/2018
Ayman El Youssfi Bouknich 15/09/2018
Manuel Arias Rodríguez  15/09/2018
Treasure Okunrobo  16/09/2018
Brahim Ait Tamghart Akabour 18/09/2018
Ayman El Youssfi Bouknichef 15/09/2018
Arlet García Ribas 26/09/2018
Raúl David Angulo Rosales 26/09/2018
Sol N. Barahona Camacho 21/09/2018
Uriel Ribero Comas 21/09/2018
Dylan Adriel Medina Luque 22/09/2018
Lina Balla Radaidan 28/09/2018
Índia Xifra Muñoz 25/09/2018

Defuncions
Marc Sarrats Belmar, 46 anys 30/08/2018
Teresa Iturat Muñoz, 78 anys 05/09/2018
Cinta Gallart Guitart, 95 anys 05/09/2018
Paulí Pallàs Ferrer, 98 anys 07/09/2018
Mari Jiménez López, 72 anys 09/09/2018
Mamouch Noucair, 56 anys 11/09/2018
Maria Jesús Duran Coca, 84 anys 13/09/2018
Carme Aguer Poch, 82 anys 13/09/2018
Joan Bagaria Canals, 61 anys 16/09/2018
Rogeli Bota Rovira, 86 anys 16/09/2018
Ramona Bosch Gimeno, 88 anys 16/09/2018
Mercedes Izaguirre, 64 anys 19/09/2018
Maruja Fernández Expósito, 81 anys 22/09/2018
Deogracia Gil Lara, 83 anys 30/09/2018

Benaissa Chouarf 
Fatima El Marsse Arbaou  20/09/2018

Maria A. Fainer Comas 
Diana M. Marin Peñaranda 21/09/2018

Pablo Ezequiel Leone Signetti 
Debora Johana Rojas Grenda  21/09/2018

Julian Rios Fernández 
Cristina Morillo Martínez 21/09/2018

Ali Hammouch Hammouchi 
Fatima Zahra El Yeznasni 21/09/2018

Marc Calleja López  
Cristina Font Pere  21/09/2018

Carlos Garcia Alcaraz 
Laura María Meza Martínez 28/09/2018

Ranbir Singh 28/09/2018
Ibrahim Diallo Diallo 30/09/2018
Índia Esteve Martín 30/09/2018
Jana Lafrayekh 30/09/2018
Mustafa Boubes Izmar 02/10/2018
Coral Campos Auladell  01/10/2018
Paula Coll Planas  05/10/2018
Denis Andrei Bacanu 05/10/2018
Zoumana Diakite  03/10/2018
Ilyas Aoulichki Chafi  07/10/2018
Marouan El Meriami  08/10/2018
Ona Nuñez Bosch 08/10/2018
Soufiane Hamada 10/10/2018
Bangaly Diangana 11/10/2018
Lamin Cisse 04/10/2018
Ivanna Yireth Cortés Sinisterra 10/10/2018
Inas Laaribi  13/10/2018
Gael Ruiz Martín 14/10/2018
Adahy Hernández de la Mata 13/10/2018
Adama Doumbia 16/10/2018
Rim Farguach 16/10/2018
Lara Milena Matzen Pinot 16/10/2018
Júlia Montero Lama 16/10/2018
Mohamed Sillah Saidy 16/10/2018
Abubakar Fofana 15/10/2018
Amir El Ghalabzpuri  17/10/2018
Patrick Emanuel Carcu Creta 18/10/2018
Chikamso M. Williams-Ejelonu 11/10/2018
Thiago Zuniga Ruiz 13/10/2018

Daniel Rodríguez Clavijo  
Nuria Escobar Carrillo  28/09/2018

Jaume Ortega Bosch  
Ruth Ramos Vila 28/09/2018

Rivaldo Pereira  
Jouma Saidy Saidy  16/11/2018

Javier Villarroel Fernández 
Naneth Rocío Argueta Rodríguez 16/11/2018

El Houcine Hauas  Ferehat 
Hanane Errahmouni  16/11/2018

Emma Espe. Barahona Ortiz 12/10/2018
Salma Dieng 20/10/2018
Saliou Mballo 19/10/2018
Angel Mathias Sánchez Cruz 14/10/2018
Japkirat Singh 22/10/2018
Japnoor Singh 22/10/2018
Rayan El Kaychoui  25/10/2018
Alicia Denisa Buburuzan 26/10/2018
Joan Lluc Font Laino 23/10/2018
Khadija Youb Radi  5/10/2018
Thiago Eliel López Romero 28/10/2018
Bayane Anakhrouch  26/10/2018
Tata Konate 30/10/2018
Mavi Cruz Manubens 04/11/2018
Fatumata Saho Sibbe 03/11/2018
Ashly Sofia Castillo Hernández 03/11/2018
Mariame Kankou Camara Conde 05/11/2018
Isaac Bentatou 31/10/2018
Arianna Russell Ros  03/11/2018
Kamil Slassi  08/11/2018
Osawese  Prosper Omozee 08/11/2018
Ehinor David Ikekhua Oboh 07/11/2018
Triana Garcia Carvajal   06/11/2018
Bubakar Ceesay 08/11/2018
Ghofran Garrouj   09/11/2018
Israe El Aaloui 07/11/2018
Andra-Iulia Dioslea 14/11/2018

Enriqueta Massegur Plana, 92 anys 01/10/2018
Antonia Delgado Jordan, 65 anys 01/10/2018
Josep Puigdemont Pagès, 75 anys 03/10/2018
Conxita Costa Olivet, 95 anys 08/10/2018
Amalia Gómez Sancho, 91 anys 10/10/2018
Filomena Marqués López, 81 anys 12/10/2018
Josep Blanquera Espigol, 92 anys 12/10/2018
Carme Casellas Eudaldo, 89 anys 12/10/2018
Josefa Ruiz Garcia, 82 anys 16/10/2018
Juan Marcos Nolasco, 79 anys 17/10/2018
Maria del Carmen Encinas Pascual, 59 anys 19/10/2018
Joaquim Planas Frigola, 70 anys 24/10/2018
Maria Pañella Mas, 88 anys 29/10/2018
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Sudoku

Escacs

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

MIGUELEZ, Major, 20 972230568 
Dies: 3 - 14
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103 
Dies: 7 - 18 - 25 - 29
JUBERO, Major,157 972233518 
Dies: 4 - 6 - 15
BALERI, Pla de Salt,15 972441001 
Dies: 9 - 20 - 31
DOMENECH, Llevadores, 7-9 972439935 
Dies: 11 - 22

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vila, 1 972978376  
Dies: 1 - 12 - 23
NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies: 5 - 8 - 16 - 27
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704 
Dies: 17 - 24 - 28
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412 
Dies: 19 - 30
ROCAS, Major, 269 972231249 
Dies: 2 - 13
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578 
Dies: 10 - 21 - 26

FARMÀCIES de guàrdia: mes de DESEMBRE

Daniel Rodríguez Clavijo  
Nuria Escobar Carrillo  28/09/2018

Jaume Ortega Bosch  
Ruth Ramos Vila 28/09/2018

Rivaldo Pereira  
Jouma Saidy Saidy  16/11/2018

Javier Villarroel Fernández 
Naneth Rocío Argueta Rodríguez 16/11/2018

El Houcine Hauas  Ferehat 
Hanane Errahmouni  16/11/2018

Emma Espe. Barahona Ortiz 12/10/2018
Salma Dieng 20/10/2018
Saliou Mballo 19/10/2018
Angel Mathias Sánchez Cruz 14/10/2018
Japkirat Singh 22/10/2018
Japnoor Singh 22/10/2018
Rayan El Kaychoui  25/10/2018
Alicia Denisa Buburuzan 26/10/2018
Joan Lluc Font Laino 23/10/2018
Khadija Youb Radi  5/10/2018
Thiago Eliel López Romero 28/10/2018
Bayane Anakhrouch  26/10/2018
Tata Konate 30/10/2018
Mavi Cruz Manubens 04/11/2018
Fatumata Saho Sibbe 03/11/2018
Ashly Sofia Castillo Hernández 03/11/2018
Mariame Kankou Camara Conde 05/11/2018
Isaac Bentatou 31/10/2018
Arianna Russell Ros  03/11/2018
Kamil Slassi  08/11/2018
Osawese  Prosper Omozee 08/11/2018
Ehinor David Ikekhua Oboh 07/11/2018
Triana Garcia Carvajal   06/11/2018
Bubakar Ceesay 08/11/2018
Ghofran Garrouj   09/11/2018
Israe El Aaloui 07/11/2018
Andra-Iulia Dioslea 14/11/2018 cervicals

dorsals
lumbars
sacre

manubri
costelles
radi
carps

cintura
metacarps
falanges
tars

tibia
calavera
metatars

1. Cf7+ Rg8  2.Th8+ Cxh8   3. Ch6 ++

Juguen blanques i fan mat amb tres mo-
viments
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