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H em encetat un any nou. B é , podem dir que el canvi no s’aprecia d’un any 
a l’altre, a excepció de qui ho hagi celebrat de la manera que li ha permè s la 
seva economia. Es passa d’una fosca nit a la claredat d’una matinada, com 
si res hagué s canviat.

l canvi més a reciable és en l’ mbit legal i administratiu. Passem de la fina-
lització d’un període de temps al que ens han aplicat determinats impostos, 
taxes, rendes, hipoteques, lloguers i tota mena de denominacions econò mi-
ques, i en comencem un altre de nou al que ens tornaran a aplicar el mateix, 
mé s o menys, i amb mé s o menys increments.
Podem dir, que el canvi d’any repercuteix als efectes que les lleis ens obli-
guen. Podríem comparar-ho com passar el riu Ter cap a S ant G regori, i quan 
arribes a l’altre costat estàs ben moll i en una zona nova, però  tu continues 
sent el mateix, amb el mateix que puguis tenir tant en salut com en pertinen-
ces materials i dinerals.

n canvi molt significatiu s’a recia amb els sentiments emotius, familiars, 
de pau, felicitat i bons desitjos de les festes nadalenques, que una vegada 
encetat el nou any, com si hagué ssim baixat una cortina del teatre, s’oblida 
aquest entranyable període. C om si digué ssim que s’han acabat els petons i 
les abraç ades i podem tornar a fotre’ns bufetades.
Estem regits per unes normes, i aquestes són les verdaderes fronteres d’un 
canvi d’any. Q ualsevol cosa que fem quotidianament é s per complir en un 
acte legal regulat per aquestes normes. U na cosa tan senzilla com fer una 
compra de pa, no deixa de ser una petita transacció comercial regulada per 
normes
Però  també  hem de dir que, desgraciadament, el nou any ens ha portat un 
incomprensible increment de violè ncia de gè nere, amb moltes morts inexpli-
cables i repudiables.
H em entrat en un any on s’espera que sigui bastant mogut, donades les elec-
cions municipals i europees que ens trobarem el mes de maig. Amb el crei-
xement apreciable, i esperem decreixent, de la ultradreta espanyola. Amb 
els judicis als nostres polítics tancats preventivament de forma inexplicable. 
Amb un anticatalanisme que de forma absurda propicien Parlaments de C o-
munitats Autò nomes espanyoles.
J a ho veieu, el fum de tots els desitjos de pau i amor dels ú ltims dies abans 
d’acabar l’any, s’ha esbargit.
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Tot i la forç a que té  la paraula ‘ química’ en moltes expressions, per a la gran majoria el seu sentit literal es rela-
ciona amb f rmules com licades, líquids en rovetes o fins i tot alguna ex losi . Aix  o bé, els més seri fils, 
amb la silueta inquietant del mític H eisenberg. I en canvi, la química é s ben present a tot arreu, ‘ é s natura pura’, 
com diu en J oan S errat. Ell mateix afegeix que segurament no hi ha hagut massa bons divulgadors i per això  no 
ens ha arribat aquest missatge. En J oan justament ha dedicat tota la seva vida a aquesta tasca, experimentant 
amb els alumnes tant com fos possible per fer-los aprendre i gaudir d’aquesta assignatura. Parlem amb ell de 
la seva trajectò ria com a mestre i també  com a col· laborador de la F arga.

- F a any s q ue v iv iu a Salt però  sou nascut a B arce-
lona. Q uè  en recordeu?  
-V aig né ixer a B arcelona l’any 19 33, al carrer S ant Pau 
del Raval. El meu pare tenia una petita botiga de roba. 
V ivíem en un pis on nomé s hi havia aigua a la cuina, per 
dutxar-nos havíem d’anar a una casa de banys. Tinc 
alguns records de la guerra, sobretot de quan queien 
bombes, com la meva mare m’abraça va i cridava “ cri-
minals!” . I també  recordo com la mare cridava “ poques 
vergonyes”  als que cremaven esglé sies i l’impacte que 
va tenir sobre el meu germà que matessin un dels seus 
mestres dels Maristes a qui s’estimava molt. De tota 
manera, escenes de violè ncia jo no en vaig veure. 
- El seu pare v a h av er d’ anar a la guerra?  Q uè  v a 
passar am b la botiga?  
-El meu pare no es va presentar al front. L i tocava anar-
hi a ell i al seu amic, botiguer del costat, que sí que hi 
va anar i va morir a l’Ebre. Ell va dir “ a això  li queden 
pocs mesos i el que no faré  é s amagar-me”  i va conti-
nuar a la botiga despatxant. N o el van venir a buscar 
mai i despré s tampoc va tenir problemes amb els fran-
quistes, al no haver anat a la guerra. I la botiga enca-
ra existeix, aquest any fa 110 anys. L a meva cunyada 
la conserva tot i que s’han canviat de local. Imagina’t 
quina histò ria, la van inaugurar-la per la S etmana Trà-
gica, nomé s d’obrir ja van haver d’estar un mes sense 
vendre!
- Però  dè ieu q ue part de la guerra la v au passar f ora 
de B arcelona?

-El meu pare em va portar amb l’àvia al poble de Prats 
del Rei, a una casa molt antiga que en deien C al Metge 
vell, per alliberar-me de la fam i de les bombes. Així que 
no vaig anar a escola fins als  an s. e tota manera 
ja sabia llegir perquè  la mare me n’havia ensenyat. Ella 
era una fan de F olch i Torres, va estar molt conten-
ta quan va saber que em casava amb una né ta seva! 
G ràcies als llibres que corrien per casa vaig aprendre 
que existia el català, perquè  durant el franquisme es 
pot dir que no existia, hi havia una persecució total. De 
fet, no existia ni C atalunya, als ‘ partes meteorológicos’ 
deien ‘ el noreste peninsular’. Per això  é s tan important 
la immersió lingü ística, si perdem això , ho perdem tot. 
- Com  es decideix  a estudiar q uí m ica?
-A mi m’agradava la química però  també  la histò ria i 
les ci ncies naturals. Per  finalment vaig decidir fer 
química per no ser professor! V eia que molts estudi-
ants acabaven fent de mestres, en canvi, fent química 
pensava que podia entrar a treballar en una indú stria. 
Però  durant la carrera vaig haver de fer les milícies uni-
versitàries, primer els estius a C astillejos i quan vaig 
acabar els estudis encara em quedaven sis mesos d’al-
feres al F errol, de manera que no podia buscar feina. 
En aquest impàs vaig entrar d’ajudant del catedràtic de 
química analítica de la universitat que, a mé s, n’era el 
rector. I per recomanació d’ell em va sortir la primera 
feina.
- Q uina v a ser aq uesta prim era f eina?  
-En aquells moments a l’H ospitalet de L lobregat, tot i 

De ciències i lletres, entrevista a en Joan Serrat

N om: Joan Serrat 
Edat: 85 anys

N ascut a: B arcelona
Resident a: S alt

Prof essió: Q uímic i catedràtic de física i química. 
En J oan estat professor durant 39  anys en sis 
instituts diferents. 
L a seva visió de l’aprenentatge com una experiè ncia 
vivencial el va portar a fer de les classes un experi-
ment constant i a obrir laboratoris arreu on donava 
classes.
Per altra banda, la seva afici  er l’escri tura l’han 
portat a col· laborar amb la F arga on ja ha publicat 
7 9  articles. També  col· labora al bloc w w w .pagines-
viscudes.com

entrevista
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Entrevista a en Joan Serrat

que ja era una ciutat que havia crescut moltíssim amb 
111.000 habitants, no hi havia cap institut.  L a gent ha-
via d’anar fins a arcelona o estudiar en etites acad -
mies. L lavors un regidor de l’Ajuntament que tenia una 
filla en edat de fer el batxillerat va fer er maneres amb 
el delegat d’Informació i Turisme de B arcelona perquè  
s’hi fes el que s’anomenava un Co em, Centre ficial 
de Patronat. Això  era una mena d’institut on hi havia 
dos catedràtics, el director i secretari, i la resta eren 
professors contractats per l’ajuntament. C om que el di-
rector de l’institut era amic del rector de la universitat, 
aquest em va recomanar per fer-hi de professor de ma-
temàtiques. 
- O  sigui q ue,  tot i sense v oler,  j a a la prim era f eina 
v a f er de prof essor!
-S í, de professor tota la vida. H e estat 39  anys en sis 
instituts de sis poblacions diferents. Del C opem de 
l’H ospitalet en tinc molt bon record perquè  era com una 
família. I sobretot també  perquè  aquí hi vaig conè ixer 
la Montse, la meva dona. Ens vam casar a mig curs per 
gran regocijo’ dels alumnes. ots érem joves, fins i tot 
amb els estudiants hi havia un tracte molt especial. A la 
tarda es quedaven a ajudar-me a preparar la pràctica i 
fè iem un te amb galetes, fè iem excursions els caps de 
setmana. Eren molt bons nanos, gent de família molt 
humil, la majoria procedent de la immigració castellana, 
i que donaven molta importància als estudis, tant els jo-
ves com els pares, perquè  això  suposava un ascensor 
social. I de veritat ha estat així perquè  anys despré s 
he trobat exalumnes que ara són metges, químics en 
empreses multinacionals, etc. 
- D espré s de l’ H ospitalet h eu passat per div ersos 
instituts
-U n cop casat, com que la situació laboral allà no era 
massa segura, vaig voler fer oposicions. En aquells 
moments hi havia 15 places per tot Espanya i colò nies, 
n’hi havia una a la G uinea espanyola. N o vaig poder 
quedar-me a C atalunya i el mé s a prop era O nda, a 
C astelló de la Plana. I cap allà vam anar, la Montse 
embarassada del nostre rimer fill. lla també va entrar 
a treballar allà com a associada. Ens hi trobàvem bé  
allà, però  clar, volíem tornar cap a C atalunya. L lavors el 
primer trasllat va ser a S ant F eliu de L lobregat, on vam 
inaugurar l’institut. Despré s em van fer director i això  ja 
va resultar mé s complicat.
- U na è poca conv ulsa...
-El moment mé s frapant va ser en una ocasió en la 
qual van venir dos policies de secreta a detenir un 
alumne. Per sort, aquest era de nocturn i no hi era. Em 
van demanar la seva fitxa, vaig fer veure que l’anava 
a buscar i al primer professor que vaig trobar li vaig 
dir que avisé s el noi que marxé s de casa seva. V aig 
amagar la fitxa i els hi vaig dir que no la tenia erqu  
se l’havia endut el tutor per omplir unes dades. Em van 
amenaça r que tornarien amb una ordre judicial, però  jo 
tenia clar que no volia donar-los-hi perquè  sabia que 
els pegaven, i l’alumne total era un noi de 16 anys que 
no havia fet res, potser havia anat a una manifestació 

o era d’alguna organització, però  res mé s. V a ser una 
tarda molt difícil, em vaig escapar i me’n vaig anar a 

arcelona. Per  finalment no van tornar a l’institut. n 
fi, er tot legat estava molt cansat de ser director, eren 
temps complicats. De manera que quan va sortir l’opció 
de venir a B anyoles, vam fer el canvi encantats. 
- A ix í  é s com  v an v enir cap a terres gironines
-A B anyoles va ser la primera vegada que vam sen-
tir parlar de S alt. Alguns saltencs venien a estudiar a 
B anyoles perquè  el V ives havia quedat petit. Q uan ar-
ribava l’autobú s el director deia “ ja arriben els revoluci-
onaris de S alt!” . Recordo també  que quan van executar 
en Puig Antich es va improvisar una assemblea fora de 
l’institut i hi vam participar. Els vam explicar què  era 
el ‘ garrote vil’, molts no ho sabien i recordo les cares 
d’horroritzats d’aquells adolescents. A la tarda va venir 
la G uàrdia C ivil a parlar amb el director però  com que 
havíem fet l’assemblea fora de l’institut, a la vora de 
l’estany, no va passar res. 
-Q uan é s que veniu cap a S alt?
-L a Montse va fer oposicions, li va tocar al V icenç V ives 
i jo també  m’hi vaig trasl· ladar. I el 7 8 vam venir a viure 
a S alt. Jo  encara vaig tornar un altre any a B anyoles. 
Despré s vinc al S alvador Espriu on havia entrat primer 
la Montse el segon any de funcionament. Aquí hi he 
estat 1  an s, fins a jubilar-me. 
-El perfil d’alumne ha canviat molt amb els anys?
- í, segurament. a canviat també el erfil dels ins-
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tituts. Abans l’escola i l’institut eren 
una finestra al m n, ara ja no ho és 
perquè  no cal, amb Internet i la infor-
mació que tenim per tot arreu é s molt 
diferent el paper que fan els centres. 
També  ha canviat el fet que abans el 
batxillerat el feien pocs joves, estava 
pensat nomé s per qui volia anar a la 
universitat. Potser per això , els ú ltims 
anys, et trobaves algun alumne que no 
tenia gens interè s. Però  vaja, tot i que 
algun dia sorties de classe amb mal 
gust de boca, en general, a mi m’ha 
agradat molt donar classe. L ’ensenya-
ment, cada 20 o 30 anys sembla que 
hagi de partir de zero, n’he vist moltes 
de reformes. A mi em sembla que la 
base principal é s que al professor li 
agradi la feina i que aconsegueixi una 
mínima complicitat dels alumnes, que 
s’interessin, que preguntin. S i aconse-
gueixes això , la cosa funciona. 
- I com  es f a aix ò ?
-En el meu cas, sempre m’ha agradat fer moltes clas-
ses pràctiques, molts experiments. Jo  crec molt en la 
teoria del constructivisme:  partint del que els alumnes ja 
saben erqu  la vida els ha ensen at, modificar o am-
pliar aquests coneixements. Però  no memoritzar coses 
per oblidar-les, sinó que a cada classe s’ha d’aprendre 
alguna cosa i parlar-ne i experimentar-la.
- D espré s de tants any s f ent classe li v a costar j u-
bilar- se?
-De fet, despré s de jubilar-me el 19 9 8, encara vaig es-
tar deu anys donant cursos de formació a professors, a 
S alt i a altres pobles. També  per tè cnics de l’empresa 
química Medichem de C elrà, despré s que em truqué s 
un exalumme. Tres anys aquí i un any a B arcelona. 
V aig tenir l’oportunitat de conè ixer un laboratori modern 
i veure que avui dia no es mira el reactor, tot es contro-
la er una antalla, ben diferent d’abans. ira, al final 
vaig treballar a la indú stria!
- Com  com enç a la sev a col· laboració am b la F arga?
-Devia ser al voltant del setembre del 2006. V a ser en 
Ramon Torramadé  que em va proposar fer algun article 
de divulgació de temes de ciè ncies com ara el canvi cli-
màtic, coses així. Però  fer articles de divulgació en una 
sola pàgina é s molt difícil, així que també  faig altres es-
crits d’histò ria o també  de temes diversos d’actualitat. 
-Sent home de ciències, d’on li ve l’afició a l’escrip-
tura?
-S empre m’ha agradat. De fet, el batxillerat que vaig 
estudiar, de set anys, no era nomé s de ciè ncies, també  
feies llatí com a assignatura troncal i altres matè ries de 
lletres. A l’escola ja col· laborava en una revista i també  
despré s ho vaig fer en una publicació d’exalumnes, o 
sigui que sempre m’ha agradat. C om també  m’havia 
agradat molt llegir, tota classe de novel· les:  Ju les V er-
ne, Z ane G rey, O liver C urw ood, Machado... literatura 

espanyola dels segles X IX  i X X  i revistes de l’è poca 
com Destino, L a C odorniz, o El C iervo. El que he escrit 
molt també  han estat els apunts de les classes que do-
nava. Perquè  no m’agradava que els alumnes hagues-
sin d’apuntar-ho tot, el que volia é s que pogué ssim par-
lar d’allò  que tocava, per això  els hi donava els apunts.    
- En general,  la gent sap poca cosa de q uí m ica...
-H i ha una ‘ quimiofò bia’ impressionant per desconeixe-
ment, i la química é s una ciè ncia de la natura, é s natura 
pura. S ’ha generat una imatge de cosa molt avorrida, 
de f rmules i roblemes, fins i tot erillosa. Així com 
amb les naturals la gent ha aprè s coses:  l’evolució, 
com viuen les plantes, els animals;  amb química sem-
bla que no s’hagi aprè s res. Potser els grans químics 
han estat mals divulgadors, han fet servir un llenguatge 
que no s’enté n. Divulgar bé  temes de ciè ncia é s real-
ment molt difícil.

A gnè s Cabez as H orno

Entrevista a en Joan Serrat
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Les quasi centconverses a mitja tarda
F è iem un viatge a B udapest, i a l’aeroport de B arce-

lona, tot esperant l’avió, ens vàrem conè ixer. Ella 
es diu Isabel, i mentre preníem un capuccino va sorgir 
la conversa sobre la seva mare.
M’explicava que les amigues de sa mare són un grup 
de iaies que es troben  els dimecres, si la salut, el 
temps i els imprevistos no ho impedeixen. Els dime-
cres van al cinema per espectadors  jubilats, que està 
més bé de reu, i és clar, elles ho a rofiten.  Aquestes 
dones d’edat avanç ada -passen dels vuitanta anys, 
i n’hi ha que en  tenen quasi cent-  són tremendes, 
obertes a la vida, viuen en aquest segle com si hi ha-
guessin nascut, i amb una adaptació envejable:  diver-
tides i amb ganes de fer coses noves. L ’una é s un 
pè l sorda, l’altra coixeja, l’altra no s’hi veu gaire,  una 
d’elles té  lapsus de memò ria i la iaia de 82 anys é s 
la que porta el cotxe. V an al cinema de G irona, per-
què  el poble  els hi queda petit. C ada dimecres, si 
no hi ha cap impediment, es troben a la mateixa hora 
i al mateix lloc. V an a la primera sessió de cinema, 
així al sortir poden anar a berenar. Aquest é s un altre 
dels motius de les seves trobades. A casa no poden 
menjar el mateix  que els hi ofereix religiosament la 
cafeteria on van a prendre un mos, on els serveixen 
unes tardes miraculoses de  converses i berenars in-
decents. El cinema els encanta a totes quatre i les 
degustacions acompanyen les seves hores d’esbarjo. 
En aquests encontres se senten lliures (de la família 
que les controla  i tampoc han de donar excuses per 
tots els mals menors) 
U na tarda-vespre, la senyora que duu el cotxe, a 
l’anar cap al centre,  es va passar un senyal de prohi-
bició, m’explicava la Isabel;   es veu que es va passar 
un senyal de direcció prohibida, i ella, cap amunt, en 
contra direcció. 
-J o ja la vaig avisar -deia la del darrere- però  ella ni 
cas. I vet aquí que ens va enxampar la policia i ens 
va aturar.
- Q uè  senyores, heu vist que esteu passant per una 
direcció prohibida?  Això  é s molt perillós!

- S í, senyor agent, té  tota la raó, però  é s que m’hi veig 
poc i no he vist el senyal!
 -S í, sí -contesta la de darrere. -A mé s a mé s sordeja, 
perquè  jo l’he avisada i no m’ha fet ni punyeter cas.
El  policia, no s’ho va pas agafar en broma i molt seri-
osament les va avisar.
-Aquesta vegada passa, però  si les  torno a enxampar 
fent una altra infracció, no els ho perdonaré  mé s.
 I amb tota l’educació que li varen donar els seus pa-
res, l’agent, vestint- se de paciè ncia, els va dir:  -Au, 
senyores, que no torni a passar. S egueixin. 
U n xic nerviosa, la conductora torna a arrencar el mo-
tor i es posa en marxa. Totes quatre callades. I ella 
segueix els agents. ls varen seguir fins a la caserna , 
i a l’arribar-hi els agents les tornen a cridar.
-A veure senyores, què s é s això ?  Q uè  hi fan aquí?
-O h, senyor agent é s que vostè  ha dit segueixi’m. 
-N o senyora, no he dit segueixi’m,  he dir S EG U EIX IN  
el seu camí. N o que ens segueixin a nosaltres. 
-J a li he dit jo que sordeja!!!- deia la de darrere.
-S í, però  vostè s, les de darrere no heu parat atenció 
tampoc. 
Els agents de policia  se’n feien creus de veure  les 
quatre iaies perdudes a la carretera . 
-Ara no sabem tornar a casa!-digueren les quatre tot 
fent cantarella.  
I amb tota la parsimò nia del món, les varen haver 
d’acom an ar fins a l’entrada del oble. Aquell dia no 
varen berenar al bar de sempre, i ho varen trobar a 
faltar. 
- u  soleu berenar - li va reguntar la filla amb un xic 
de curiositat.
-Ah, solem demanar un biquini  o un frank furt i una 
cervesa. 
- I la que condueix també  beu?
- N o, a  ella no li agrada la cervesa. Ella demana una 
copeta de vi, diu que el vi negre va bé  pel cor!
-Pel cor?  I pel cap què  pren?  Mare, un diu us fareu 
mal. 
Per  la filla ensa, qu  li ot assar a una dona que 

va cap a la centena?  L es iaies 
esperen els dimecres amb tanta 
devoció!  Q ui é s ella per donar 
disgustos a les quatre dames dels 
dimecres! 
U n dia li va dir:  - Mare, per què  no 
aneu a un centre de dia, allí faríeu 
manualitats, jocs, us distrauríeu 
molt.
-Al centre de dia, ni pensar-hi! - va 
contestar.
 I tota enfadada va murmurar:  -Allí 
nomé s hi van els vells!!! I es va 
quedar tan ampla. Ella, als seus 9 5 
anys quasi bé  9 6, no se sent pas 
vella. N omé s é s una mica gran! 

J ú lia Puj olrà s Casadev all
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La nit

Miro la nit a través de la finestra. esto embadalit 
observant el buit, el res. L a fosca no em corprè n, 

ans al contrari, é s la bellesa feta realitat. L a manca de 
llum em permet imaginar-me les corbes, resseguir amb 
el dit estels intermitents i sobreviure a la claror trans-
parent. 
A fora, els arbres ballen una dansa estranya amb un rit-
me que m’é s desconegut. N o capto la freqü è ncia amb 
la qual s’emet, impossibilitant que m’uneixi al grup, 
però  val a dir que sense arrels enfondides volaria com 
un paper enmig d’un vendaval. M’agradaria ser arbre, 
esdevenir el tronc blau de F avola i abraça r les bè sties 
del bosc. Però  no resistiria massa temps embotit a ter-
ra, així que deixo per a ells l’alegria perpè tua del movi-

ment coral. 
Potser em conformaria en convertir-me 
en arbust, però  no en un qualsevol. S e-
gurament, la Murtra é s la mé s adequada 
ja que envolta tot el mar nostre a ban-
da i banda, sense fronteres ni basar-
des. H auria d’olorar mé s el seu perfum 
i aplicar-me el remei que dóna, així em 
sentiria millor. S abíeu que el llorer é s un 
impostor?  V a ser la corona de murtra la 
primera a encerclar la testa dels campi-
ons olímpics. S empre ens donen gat per 
llebre. Tot i així, el seu perfum inacaba-
ble em torbaria, em marejaria. 
Q uasi que preferiria ser una bri d’herba 
fina, un brot tendre. magino la clorofil-

la efervescent  que em pinta d’esperanç a. Em miro el 
món des de terra i tot es veu diferent. N o ofereixo resis-
tè ncia i em colra el sol del juliol. Estic envoltat d’altres 
brots vigorosos i fem d’estora al pas de la humanitat. 
V aja, ara m’adono que sóc massa fàcil de trepitjar... o 
em ruixaria alguna orina descontrolada. V al mé s que 
pensi en alguna altra cosa.
Podria ser un granet de sorra. Passaria desapercebut i 
ningú  em faria esment. Perdria la por a la trepitjada per-
què  sóc mé s dur que la sola i el pes que l’acompanya. 
Resisteixo sense problema les inclemè ncies del temps 
i, segurament, estaria d’allò  mé s tranquil. S í, un granet 
de sorra. Però  reconec que els falta un xic d’ànima i 
sense ella jo no seria res. Tornem a intentar-ho...
U n nú vol... no, massa viatges. V ent, tampoc, m’esve-
raria. Aigua... la humitat no em va massa bé. na or...
encara menys, ja m’ho diuen massa sovint. Q uina rà-
bia! N o sé  què  vull ser o esdevenir!

iro altra vegada la nit a través de la finestra. es-
to embadalit observant el buit, el res. L a fosca no em 
corprè n, ans al contrari, é s la bellesa feta realitat. L a 
manca de llum em permet imaginar-me les corbes, res-
seguir amb el dit estels intermitents i sobreviure a la 
claror transparent.  Tinc en el fons del cor la resposta 
als meus dubtes:  per molt que desitgi ser alguna altra 
cosa, mai seria feliç perquè  tots tenim pros i contres. 
V al mé s estimar el que ets i abraça r els teus defectes. 
É s l’ú nic remei que us puc donar. M’ho ha fet veure 
ella, la nit.

Robert F à bregas

col.laboració

Impressió 3D i la medicina

La impressora 3D é s una màquina que serveix per 
produir representacions en 3D, basades en models 

creats per ordinador o mitjança nt una tè cnica anome-
nada fabricació additiva. Els avantatges són evidents 
per la fabricació de peces o maquetes a una gran ve-
locitat i a un cost molt mé s barat. En un principi el seu 
camp d’actuació ha sigut el disseny industrial i l’arqui-
tectura. Actualment gràcies a la reducció de costos de 
les impressores i la diversitat de materials que pot tre-
ballar està arribant a molts mé s camps, entre ells ens 
centrarem en la medicina.
Ja  fa un temps que en medicina es venen  aplicant en 
la fabricació d’implants dentals i també  en la fabricació 

d’audiò fons. Actualment amb la millora 
dels materials i els processos de fabri-
cació han millorat molt la qualitat de les 
peces. Actualment també  s’està conver-
tint en una eina imprescindible als qui-
rò fans, ja que es pot imprimir la zona a 
operar i el cirurgià pot practicar una ope-
ració per minimitzar el risc i fer que el 
procé s sigui mé s ràpid. Aquests models 
prequirú rgics són molt precisos gràcies 
a les imatges que obtenim per resso-
n ncies, ecografies, esc ners i tac. 

Els hospitals han d’estar molt interessats en aquestes 
tecnologies, ja que reduirien el temps de les operacions 
i en millorarien el resultat. També  abaratiríem els costos, 
ja que les hores de quirò fan són molt cares. A la llarga 
é s molt possible que a cada gran hospital disposin d’una 
unitat d’impressió en 3D amb enginyers treballant-hi.  
També  aquestes reproduccions servirien per explicar 
a pacients i familiars en què  consistirà l’operació. L ò -
gicament encara é s molt mé s ú til per la formació de 
futurs professionals sanitaris i en el camp de la recerca. 
U na de les aplicacions mé s prometedores é s en la im-
pressió d’implants i teixits, é s la bioimpressió. S ’estan 
creant orelles, ossos, cartílags, pells... També  s’està 
investigant en la fabricació de teixits mé s complexos, 
com nervis o vasos sanguinis. 
El que ara sembla molt complexa, d’aquí a uns anys 
serà habitual. Darrere aquestes innovacions hi ha mol-
ta investigació de les escoles d’enginyeria i altres cen-
tres de recerca. Podem dir que la nova medecina que 
està al mercat sanitari é s la impressió a 3D. En poc 
temps els enginyers entraran en el camp de la mede-
cina si é s que ja no hi són. Potser quan anem a visi-
tar-nos o a fer una intervenció, a mé s del cirurgià, hi 
trobarem un enginyer.

Raf el Sala
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Els Serveis Socials. Més que assistència bàsica 

El 2006, el C onsell C omarcal del G ironè s i l’Ajunta-
ment de S alt van crear el C onsorci de B enestar S o-

cial iron s- alt er tal de lanificar, organit ar i ges-
tionar els S erveis S ocials dels municipis del G ironè s, 
excepte G irona. Aquests serveis s’adrecen a persones, 
famílies o gru s amb dificultats de desenvolu ament i 
d’integració social.
Pel que fa a S alt i per tenir informació de primera mà, 
hem parlat amb en B enjamí C omas, treballador social 
i  membre de l’equip d’assessorament tè cnic del C on-
sorci.
L ’expressió “ anar a parlar amb l’assistenta social”  ens 
resulta familiar a tots. O  l’hem sentida d’algú  o l’hem re-
comanada si hem vist algú  que ho necessita. Ara hau-
ríem de parlar amb l’educador o el treballador social, 
però  faríem el mateix camí. C al diferenciar, però , entre:
Serv eis d’ A tenció Prim à ria ( SA P) . 
É s el nivell bàsic al que accedeix la gent quan té  un 
problema. 
Es divideix en 5 sectors a S alt, atesos per un educador 
i un treballador social, casdascun. H i ha un 6è  sector 
en l’ mbit es ecific de de end ncia amb 2 treballadors 
socials.
Serv eis Especialitza ts
N ’hi ha 4:  infància i família, igualtat de gè nere, gent 
gran i ciutadania.
A partir dels problemes que es detecten, es creen pro-
jectes per donar-hi resposta, sota el principi de territo-
rialitat:
1.-L ’educador social é s  l’especialista en la intervenció 

socioeducativa i el contingut del projecte.
2.-Es vincula al màxim amb el que ja existeix i s’orienta 
cap als recursos del municipi.
Per exemple el projecte REAC TIV A’T, es treballa amb els 
joves i les famílies i si cal recurs a nivell laboral se l’acom-
panya a l’Espai Municipal d’O cupació o a J oventut, ...
Protocol d’ actuació:
El S AP até n els sol· licitants, detecta les seves necessi-
tats, en fa un pla de treball per resoldre-les   i  té  compe-
tè ncia per atorgar ajuts urgents a la persona que cobrei-
xin  necessitats bàsiques puntuals i per les quals no hi 
ha  cap prestació:   alimentació, vestit, subministraments 
i allotjament. L es prestacions depenen de la G eneralitat. 
S i reuneixen els requisits, se’ls orienta i assessora per 
demanar-ne. Per exemple, la prestació per ajudar a pa-
gar el lloguer o la hipoteca  que tramita H abitatge.
Abans de donar aquest ajut urgent, cal verificar la si-
tuació de la persona demandant. Amb el seu  permís 
signat, des del C onsorci s’hi té  accé s a les dades d’H i-
senda. Així es comprova si ha treballat o no  i si ha 
percebut ingressos. També  es fan visites a domicili.

atificada la situaci , es donen ajuts er a agar el 
lloguer o les factures de llum, aigua i gas i s’envia un 
informe a les companyies perquè  no tallin el submi-
nistrament. També  es deriven al C entre de distribució 
d’Aliments o el Rober, si cal. C ada 3 mesos es revisa 
cada cas.
Des del S AP també  es fan derivacions cap als S erveis 
Especialitzats que calgui.
a lei de  es ecifica que cal atendre tothom, l’em-
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padronament es demana perquè  cadascú  es limiti a 
demanar serveis del seu municipi.
Als passavolants els orienten perquè  demanin l’aten-
ció al seu lloc de destí i si es té  coneixement d’alguna 
persona sense sostre, s’alerta  la Policia local, la  C reu 
Roja i S alut. H i ha un circuit creat per contactar amb 
aquestes persones i oferir-los les alternatives disponi-
bles, partint sempre amb la seva voluntarietat. De ve-
gades hi ha problemes de salut mental implicats i ha 
d’actuar l’equip itinerant de S alut, in situ. 
Es nota la fi de la crisi?
A S alt hi ha una pobresa institucionalitzada que afecta 
persones nouvingudes i d’aquí. F ins ara no es veu la 
sortida de la crisi. Al 2010 hi va haver un boom de de-
mandants i fins ara la situaci  s’ha mantingut, er  no 
ha baixat. L a part menys negativa de la crisi é s que ha 
ajudat a fer veure que ot ser benefici ria de  gent 
que no ho hagué s pensat  mai.
SS: “S om  especialistes en relacions”

n enjamí fa aquesta afirmaci  i creu que s’ha d’aca-
bar amb el fals concepte que “ es paga tot” . L ’objectiu 
é s que la gent s’acosti als S S  per problemes relacio-
nals, entre iguals, a la parella, ...
Mé s que ajuts, volen donar mé s atenció social.  S ’ha 
comença t a treballar amb la G eneralitat i ara nomé s 
hi ha ajuts a la persona. Tràmits com el de la Renda 
Mínima G arantida es tramiten a travé s de Treball. Això  
contribueix a que puguin centrar-se mé s en l’aspecte 
social. El repartiment d’aliments del C dA, gestionat per 
C àritas, es complementa amb formació sobre hàbits 
alimentaris, receptes de cuina , ... impartida per una 
nutricionista i una infermera. L ’objectiu é s empoderar la 
gent i que la seva situació sigui temporal.
Propostes de m illora   
Abans el S S  eren igual a atenció primària, ara ha can-
viat l’esquema:
 S S  =  S AP:  informació, orientació i ajuts bàsics
                   Infància i família
                   Igualtat de gè nere
                   G ent gran 
                   C iutadania
De cada àmbit, pengen serveis i programes.
Per exemple, el C entre de Recursos per a la G ent G ran 
até n 10.000 persones i moltes no tenen res a veure 
amb S S . S ’hi fan activitats de foment de l’envelliment 
actiu i es controla la teleassistè ncia.
C al seguir treballant per mantenir això . N o cal que tot 
passi pel S AP. N o s’ha d’oblidar l’atenció social.
Q uant a infància i família s’han fet el darrer any 7 9  ta-
llers de sensibilització i prevenció a instituts i escoles i 
s’ofereix suport psicolò gic, ajut socioeducatiu a famílies 
amb menors en situació de risc, així com els centres 
oberts infantil i juvenil, si cal.
L ’accé s a aquests recursos pot ser per derivació des 
d’atenció primària o per accé s directe.
U na  altra proposta é s que la G eneralitat generi punts 
d’informació propis sobre les seves prestacions.

Pressupost
S e’n fa càrrec la G eneralitat, el C onsell C omarcal i 
l’Ajuntament.
El C onsorci en fa la gestió 

ls rojectes es financen entre la eneralitat  i l’Ajun-
tament, er  també es busca finan ament i es signen 
convenis amb centres pú blics i empreses privades. Per 
exemple, els àpats a domicili, impulsats per S S , es cui-
nen a l’H ospital S ta. C aterina i els serveix la F undació 
N oguera. El projecte de massatges per a la gent gran 
el porten a terme els alumnes de darrer any de l’EU -
S ES  i el de perruqueria, els alumnes de l’Escola Pia.
Personal
Es compleix la ràtio d’habitants x professional  que es-
tableix la llei. C al considerar, però ,  la problemàtica de 
S alt que fa necessari estar-hi per sobre. En relació a 
això , el comunicat dels C ol· legis Professionals de Tre-
ball S ocial, Psicologia i Educadores i Educadors S oci-
als de C atalunya, arran de l’agressió a una psicò loga 
dels S S  de S alt, el passat novembre, diu que les agres-
sions i amenaces per part de persones que queden ex-
closes dels ajuts pú blics o no veuen satisfetes les se-
ves expectatives, s’estan convertint, malauradament, 
en episodis reiterats i manifesten la seva desprotecció 
i inseguretat perquè  pocs municipis compten amb pro-
tocols d’actuació davant d’una agressió.
S egons el comitè  d’empresa del C onsorci de B enestar 
S ocial G ironè s-S alt, el Departament d’Afers So cials ja 
s’ha compromè s a elaborar un protocol de riscos per 
evitar que es tornin a repetir agressions.

Pilar V elázq uez

Els Serveis Socials. Més que assistència bàsica 
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El fred no existeix

Q uan vaig dir això  a classe els alumnes van protes-
tar. ots eren fills de famílies humils de l’ os italet 

de L lobregat a la dè cada del anys 60. Recordo que un 
va dir:  “ això  ho diu perquè  a casa seva deu tenir cale-
facció, però  a casa meva sí que existeix el fred” .. 
L i vaig explicar que sí, que jo també  sabia què  era sen-
tir fred, que quan era petit a l’hivern tenia penellons als 
dits de les mans i dels peus, perquè  aleshores a casa 
solament hi havia un braser que escalfava poc i feia 
venir mal de cap. I que quan vaig fer la carrera anava 
a estudiar a una biblioteca per no passar fred a casa.
I els hi vaig parlar també  de la “ gran fredorada”  del  fe-
brer del 56, amb temperatures a B arcelona de  6 graus 
sota zero, que van deixar els sortidors de la plaça  C ata-
lunya convertits en muntanyetes de gel, que van matar 
les verdures dels horts del B aix L lobregat i van malme-
tre les oliveres de l’Empordà. (D’aquell any a G irona en 
van dir “ l’any de la fred” ).
Però  despré s, tornant a la lliçó  de física, vaig repetir 
que el fred no existeix, que solament existeix la calor. 
Q ue sentir fred al cos é s una sensació que tenim quan 
s’escapa massa de pressa la calor del nostre cos, sigui 
perquè  el nivell de calor de l’aire -la temperatura- é s 
molt baix o perquè  fa vent o perquè  ens posem en con-
tacte amb cossos millors conductors de la calor, per 
exem le l’aigua quan ens fiquem en una iscina. n 
objecte o un aliment els notem freds o calents quan 
estan a temperatura mé s baixa o mé s alta que la nostra 
mà o la nostra boca i en el contacte perdem o guanyem 
calor. 
Però  aleshores un alumnes espavilat em va preguntar:  
“ si el fred no existeix com é s que hi ha màquines, com 
les neveres, que fan fred? ”
Em va agradar la pregunta perquè  em va permetre 
explicar el funcionament de les neveres i dels aparells 
d’aire condicionat. 
S i el fred no existeix no hi ha cap màquina que pugui fer 
fred. El que sí que é s possible é s treure calor d’un cos, 
o sigui refredar-lo. I això  é s el que fan les màquines 

frigorífiques, er exem-
ple les neveres i aparells 
d’aire condicionat. N o 
fan fred,  treuen calor de 
dins de la nevera o de 
l’habitacle i han de tenir 
a fora un “ serpentí”  que 
desprengui la calor treta. 
L i vaig aconsellar que 
passes la mà per darrera 
de la nevera per notar la 
calor que desprè n.
I els hi vaig explicar una 
mica el funcionament 
d’una nevera. Q uan un 
líquid s’evapora absor-
beix calor, prenent-la 
dels cossos que toca. 
Per exemple un recurs 

biolò gic que tenim per defensar-nos de l’excé s de calor 
é s la suor que, evaporant-se, absorbeix calor del nos-
tre cos. Doncs bé , a la nevera hi circula per un tub un 
líquid molt volàtil (o un gas molt fàcil de liquar). El tub 
dóna moltes voltes al congelador i en aquesta zona el 
líquid del tub s’evapora prenent calor del congelador i 
refredant-lo. Però  el vapor format passa al “ serpentí”  
o “ condensador”  que hi ha darrera la nevera on, amb 
l’ajut d’un compressor, es torna altra vegada líquid, 
desprenent la calor absorbida.
També  vam parlar de com ens protegim del fred, o si-
gui de l’excessiu despreniment de calor del nostre cos. 
Tots els animals de sang calenta, o sigui de temperatu-
ra constant, necessiten sistemes de protecció. Resulta 
que un bon sistema de protecció, un bon aïllant de la 
calor, é s l’aire però  amb la condició que no es pugui 
moure, que estigui confinat. ls mamífers terrestres 
tenen el cos cobert de el  er mantenir aire confinat  
sota el pel i les aus el mantenen sota les plomes. Els 
mamífers aquàtics, com que no ho poden fer, en lloc 
de pel tenen una capa de greix sota la pell. I nosaltres, 
sense el pel ni el greix, ens hem de protegir amb teixits 
onjos de llana o fibres sint tiques que mantinguin aire 

confinat entre les seves fibres. l orex  aquell l stic 
blanc que pesa tan poc) é s un bon aïllant per les cases 
perquè  la seva estructura microscò pica é s porosa i en 
els orus hi ha aire confinat. Al suro li assa el mateix. 
Per  fixem-nos que els jerseis i les mantes no escalfen, 
solament aïllen una mica el nostre cos. A l’hivern calen 
mitjans que produeixin calor per mantenir la calidesa 
i benestar d’un habitatge i é s una vergonya que ara, 
en el segle X X I, moltes famílies amb nens i ancians 
no puguin disposar d’aquests mitjans. H i ha cases en 
les quals, com em va dir aquell alumne, “ el fred sí que 
existeix” . H em de pressionar els qui manen, els qui te-
nen la responsabilitat del benestar social, perquè  això  
no passi.
I tornant a aquells temps recordo que aleshores els 
alumnes em van preguntar:  “ i la calor, què  é s? ” . Però  
va tocar el timbre i ho vam haver de deixar per un altre 
dia. Ara podríem fer el mateix. 

J oan Serrat
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Petits contescultura
La reina de les agulles

H i havia una vegada, en un país muntanyós, una 
reina que li agradava molt cosir. Tenia al seu servei 
moltes cosidores i modistes. Tota la gent anava ben 
vestida gràcies a ella. Els habitants no passaven gota 
de fred a l’hivern, per mé s neu i gel que hi hagué s sor-
tien al carrer a fer la feina.
Ella cosia els vestits barrejada amb les seves modistes. 
Per això , ningú  sabia dir qui era la reina quan entrava 
al taller de costura si no la coneixia. Era molt senzi-
lla i prenia les mides personalment, essent la primera 
d’agafar la cinta mè trica i fer la feina.
Tots els seus sú bdits estaven orgullosos del seu país 
i de la seva monarca, perquè  era la primera de col-
laborar i posar-se a disposició d’ells. Tothom li tenia 
molt de respecte encara que tinguessin converses de-
senfadades.
En el país del costat, al peu de les muntanyes, era 
l’altra cara de la moneda, ja que era ben planer. A la 
primera vila passada la frontera, hi vivia un comte que 
era molt garrepa i envejós. Tenia a tots els seus sú bdits 
espantats. Tant era així, que quan li passaven pel cos-
tat dissimulaven amb el cap cot sense mirar-lo, perquè  
si els reconeixia, els hi enviaria els seus administradors 
per prendre’ls part dels seus guanys en impostos abu-
sius. I tot era per tenir la caixa de cabals mé s plena.
Els vilatans murmuraven a les seves espatlles sobre la 
seva mala sort de pertànyer al país equivocat, ja que 
sabien pels comentaris dels seus veïns que sempre es 
complaïen de la seva reina. Q uan el comte va saber, 
pels seus espies, el que comentaven els seus sú bdits, 
va escriure una carta al seu rei demanant que comen-
cé s la guerra amb el país veí, explicant-li que li volien 
prendre els sú bdits.

l rei, que era molt savi, no se’n va fiar i va voler co-
nè ixer personalment els fets. Així que un dia al matí va 
agafar un dels servents mé s lleials i es va dirigir cap 

a la capital del país veí fent-se passar per un pobre 
viatger de pas.
Q uan va passar per la vila del comte enganyós, els sol-
dats li exigiren pagar impostos i li van prendre el poc 
que portava. Tot seguit, donant-li un cop de peu al cul, 
el varen foragitar.
El rei va quedar amb un pam de nas pel tracte que 
donaven els seus soldats, però  ho va silenciar al seu 
servent perquè  no el descobrís. S eguidament van fer 
estada aixoplugats en un estable al mig de la palla des-
pré s de menjar unes pomes que van trobar. 
Q uan es van llevar es dirigiren al país del costat entrant 
cap al migdia. L a seva primera sorpresa fou que els 
soldats de l’entrada els van convidar a compartir el di-
nar que tenien, cosa que els varen agrair. Q uan anaven 
passant pobles i masies la gent els ajudava i guiava 
cap a la capital explicant-los les meravelles del país i 
de la seva reina, de l’orgullosos que estaven de ser-ne 
ciutadans, fet que va encuriosir mé s el rei.
En arribar al castell, la reina va ser informada que uns 
viatgers la volien saludar i ella educadament els va fer 
esperar uns minuts, ja que cosia una peça  delicada. 
Passada una estona els va fer entrar a la sala a on co-
sien. El rei va quedar parat que el rebessin en aquella 
estança  i va buscar amb la mirada a qui s’havia de diri-
gir, però  totes les noies el miraven esperant que digué s 
quelcom. Ell va fer una reverè ncia i una salutació que 
totes van contestar. Però , silenci, ningú  deia res, sols 
els miraven. U na noia se li va acostar i veient la roba 
bruta i esparracada li digué :
- N o é s per ofendre’l. V ostè  deu estar cansat del vi-
atge i potser amb una mica de gana. N o li agradaria 
prendre un àpat i beure una mica?  I potser canviar-se. 
Permeti’m que li doni una  roba amb què  se sentirà mé s 
cò mode...
- L i agrairia molt, ja que la seva reïna em veurà molt 
desafavorit i no sóc digne per la seva recepció – va con-
testar el rei
- N o es preocupi – va dir la noia
- G ràcies per la seva caritat.
Q uan van sortir per empolainar-se totes van riure en-
cantades de la seva educació. En retornar afaitat i em-
polainat es van adonar de la seva bellesa, cosa que 
les va excitar mé s. Els hi van portar menjar i mentre 
menjaven feien broma tots plegats. L a noia li pregun-
tava sobre el país d’on venia i els seus costums, i ell 
contestava totes les preguntes.
Entretant parlava, va veure que a la noia li havia caigut 
la caixeta de les agulles de cosir i ell les hi va collir amb 
una pedra imantada que tenia a la butxaca, ja que totes 
les agulles s’hi van enganxar de cop. Aleshores ell la hi 
va donar i li va dir:
- Et dono la meva pedra de la sort, perquè  t’ho merei-
xes pel tracte rebut i perquè  no t’hagis d’ajupir quan et 
caiguin a terra. 
Ella li va donar les gràcies i el rei es va sentir enamorat 
de la seva senzillesa i simpatia. Però  no era el moment, 
ell havia vingut per un altre afer, ja que esperava co-
n ixer la reina i contrarestar les notificacions del seu 
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comte. 
Q uan ella va marxar, ell els hi va preguntar quan vindria 
la reina. Totes van riure de l’il· lú s que havia sigut, ja 
que li explicaren que tota l’estona havia parlat amb ella. 
V ermell com una tomata, va marxar agraint les seves 
atencions.
En arribar a la capital del seu regne, va fer cridar el 
comte enganyós. El va desposseir del seu comtat per 
indigne i li va fer entregar la caixa de cabals donant-li 
a canvi el vestit brut i esparracat que ell portava quan 
va visitar el país muntanyós, i per acabar el va fer  fora 
del seu reialme.
Aleshores, va enviar una carta a la reina del país veí 
demanant-li de poder-s’hi reunir, la qual breument va 
accedir. En el curs del viatge va passar per la vila del 
comte enganyós essent rebut amb aclamacions. Els va 
demanar disculpes de no haver-se assabentat abans 

dels problemes que patien i els va tornar els diners del 
comte. Despré s es va dirigir al país del costat, també  
rebut amb a oteosi, ja que li tiraven ser entines i  ors. 
En arribar al palau reial aclamat per una multitud,  va 
passar a la sala del tron, la reina l’esperava impacienta, 
vestida amb la millor roba per rebre un rei al qual pre-
cedia la seva saviesa. 
L a reina es va emportar una gran sorpresa quan va 
veure que era el noi que havia rebut en el taller de 
costura i li va fer un somriure de benvinguda com si ja 
fossin amics. Ell la va saludar respectuosament i li va 
dirigir unes afectuoses paraules, tot seguit li va mostrar 
els regals que portava:  unes agulles de cosir d’or i unes 
magnífi ques teles erqu   es fes un vestit de nit.
Els dos varen passar unes vetllades meravelloses de 
les quals en va sortir un gran amor. 

X av ier Cassany

Petits contes

Recomanació llibres

T itol:  C ontra el silenci
Autor:  Ramon F olch i C amarasa

Editorial l’Albí. Primera edició: octubre 
de 2006
N ascut el 19 26, Ramon F olch i C a-
marasa va ser el penú ltim dels deu 
fi lls de ose  aria olch i orres, 
també rolífi c escri tor de contes 
i obres de teatre infantils i autor de 
l’adaptació mé s popular dels Pasto-
rets. Tot i la G uerra C ivil, va poder 
acabar els estudis de Dret  i va dedi-
car-se a la vocació literària, nascuda 

potser de les histò ries que els explicava el pare. V a fer  de 
corrector a l’editorial J ané s i ho compaginava amb la feina 
d’escriptor i de traductor.  V a impulsar l’arxiu museu de la 

F undació F olch i Torres  per  difondre tota 
l’obra.
Ramon F olch i C amarasa ha sigut 
un dels autors més rolífi cs de la lite-
ratura catalana contemporània, Amb 
una obra que reuneix un centenar de 
títols propis, sobretot de teatre i narra-
tiva, 200 traduccions al castellà i 150 al 
català, a mé s dels guions dels quinze 
àlbums del cò mic de Massagran, era 
un dels ú ltims representants vius de la 
generació de la represa literària, al cos-
tat de J osep V allverdú  i del seu amic J o-
sep Maria Espinàs, amb qui va compartir 
les classes de dret. Ramon F olch i C ama-

rasa va morir el dia 3 de gener als 9 2 anys  
Contra el silenci é s una  novel•la amb trets  autobiogrà-
fi cs, en ebasti  vol esbrinar seixanta an s des rés  la 
mort tràgica del seu germà de 17  anys al front, a les darre-
ries de la G uerra C ivil. C onté  els principals ingredients de 

la literatura de F olch i C amarasa, que sovint es compon 
d’humor, tendresa i drama en sàvia combinació. En l’estil 
planer i alhora incisiu de l’autor, el lector hi trobarà també  el 
plaer que sempre aporta la lectura d’una petita joia literària.

Carm e T orrent
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A quest curs els nens i nenes de 5è . de l’Escola les 
Arrels farem un intercanvi amb les Escoles Jo sep 

Madrenys de V ilobí d’O nyar i l’Escola Migdia de G irona.
De moment ens hem cartejat i ens hem conegut, o sigui 
que hem treballat la descripció.
C ada alumne de cadascuna de les escoles s’ha descrit 
i s’ha presentat. S ’han recollit tots els escrits i per cor-
reu ordinari vam anar a fer tots els tr mits a l’oficina de 
correus de S alt) ho vam enviar a les respectives esco-
les. Despré s d’uns quants dies totes les escoles hem 
rebut els escrits i hem pogut comença r a conè ixer els 
nostres companys de les altres escoles. 
A nivell digital, també  hem fet una gravació ensenyant 
els diferents espais de l’escola (pati, aula de mú sica, 
d’anglè s, art,...) i també  ho hem fet arribar als altres 
centres. 
Mé s endavant treballarem la descripció de l’aula i a 
partir d’aquí les altres escoles l’hauran d’imaginar i di-
buixar-la.
Actualment estem assajant una obra de teatre que mé s 
endavant representarem, la gravarem i l’enviarem a les 
altres escoles i en rebrem una crítica. N osaltres també  
comentarem i avaluarem les seves obres teatrals.
Tot aquest intercanvi acabarà amb una trobada conjun-
ta que es far  ca  a  final de curs er oder-nos con i-
xer de veritat i poder passar una estona junts, jugant i 
compartint tot un dia.

A lum nes de 5 è A  i 5 è B

ensenyament Anem d’intercanvi
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Padrins lectors

Una escola LEM a Salt

A  l’Escola les Deveses vam iniciar aquesta activitat 
durant el curs 17 -18. É s una activitat que ens ha 

funcionat molt i la valorem molt positiva i per aquest 
motiu l’hem instaurat també  durant aquest curs. 
Els alumnes de sisè  apadrinen un alumne de primer i 
els alumnes de cinquè  apadrinen un alumne de segon. 
Els alumnes grans que apadrinen els petits, es prepa-
ren les lectures, busquen estratè gies per captar la seva 
atenció, perquè  entenguin bé  el llibre. É s molt impor-
tant deixar clar que els padrins de lectura no ensenyen 
a llegir, sinó que motiven i serveixen de models de lec-
tura als nens mé s petits. 
Aquesta activitat potencia la relació afectiva i personal 
entre els dos nens, ajuda a educar en el respecte, s’ac-
cepta la diversitat i es treballa el compromís i la res-

ponsabilitat. També  ens ha servit per constatar que els 
aprenentatges sorgits de la relació entre els mateixos 
infants són molt afectius. 

Sabíeu que F EDAC  S alt é s una escola L EM?  Aques-
tes sigles corresponen a un nou projecte que hem 

iniciat aquest curs i signifiquen íder n e. s la versi  
en català de la proposta The L eader in Me, implemen-
tada en les millors escoles anglosaxones. 
Per la nostra escola é s tot un repte endinsar-nos en 
aquest projecte i, alhora, una gran satisfacció, ja que 
estem convençu ts que aquesta proposta tan innovado-
ra ajudarà molt els alumnes del nostre centre. 
S eguint amb la renovació del Projecte Educatiu de les 
escoles F EDAC , hem decidit donar una importància 
especial a la capacitat de liderar, a l’autonomia i a la 
capacitat de decisió del nostre alumnat. Deixem enre-
re la concepció social de que hi ha alumnes mé s lles-
tos i altres menys, canviem el paradigma i partim d’un 
principi fonamental i ben real:  Q ualsevol nen i nena é s 

capaç de ser un líder, de 
donar la seva opinió, de 
tirar endavant iniciatives... 
El programa L íderEn-
Me es basa en el llibre 
d’S tephen C ovey, Els 7  
H àbits de les Persones Al-
tament Efectives. El pro-
grama dels 7 hàbits por-
tarà el nostre alumnat per 
un trajecte on es treballa 
l’efectivitat, l’autonomia i 

la capacitat de liderar. A travé s d’activitats 
motivadores oferim als alumnes eines i 
tè cniques que els portaran a reconè ixer 
la seves capacitats, a potenciar-les al mà-
xim i a treballar efectivament i amb aten-
ció plena.
Activitats d’autoconeixement, debats, 
reconè ixer els hàbits que ens ajuden a 
millorar, característiques dels bons líders, com donar 
la nostra opinió... són alguns dels temes que tractem 
en el programa L EM. Aquestes propostes ajudaran els 
nens i les nenes a reconè ixer 
que ells també  són capaço s 
de ser líders. 
El L íder en Mi é s un procé s 
complet de transformació de 
la nostra escola, que inici-
em amb molta il· lusió i força , 
segurs que marcarà un punt 
d’in exi  en el nostre centre. 
C reiem que integrar els prin-
cipis de lideratge i efectivitat 
en el currículum i en el dia a 
dia del nostre centre, ajudarà 
els nois i les noies de la nos-
tra escola a estar preparats 
per a desenvolupar-se glo-
balment en el seu futur. 
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A  l’escola El G egant del Rec hem emprè s aquest 
curs 2018-2019  el projecte     “ O rquestra de barri “ .

L a idea d’aquest projecte neix per donar continuació 
als projectes Planters que l’associació C onarte Inter-
nacional està duent a terme a l’Escola El G egant del 
Rec des del curs 2014. Durant aquests cursos els 
alumnes que han format part del projecte Planters han 
tingut l’oportunitat de tocar el violí i el violoncel col-
lectivament durant una hora setmanal, amb la interven-
ció i col· laboració de mú sics professionals i els mestres 
de mú sica de l’escola.
L a demanda de molts nens i nenes que acabaven la 
seva etapa a l’escola i tenien la inquietud de seguir 
aprenent i tocant, ens va portar al projecte “ O rquestra 
de B arri” .
Representa la possibilitat de formar-ne part de tots els 
nens i nenes del barri que, amb coneixements previs 
de l’instrument, també  en vulguin formar part. Actual-
ment està format per alumnes de 5è , que participen 
dels planters en horari escolar, nens i nenes de 6è , de 
primer d’ES O  i nens del barri.
El projecte d’O rquestra de B arri no nomé s transmet co-
neixement i sensibilització musical, sinó que socialitza 
els seus alumnes en les pràctiques culturals i formes 
d’art. El fet de construir conjuntament una peça  musical 

é s molt enriquidor, es treballa la inclusió, atenció a la 
diversitat, respecte, cooperació, autoestima,...
En el projecte “ O rquestra de B arri”  hi intervé  l’escola 
El G egant del Rec, oferint els seus espais en horari no 
lectiu i amb els professors especialistes de mú sica, mú -
sics professionals que al mateix temps són formadors 
en altres orquestres i en l’especialitat d’instruments 
de corda. Ju nts s’encarreguen de transmetre la seva 
experiè ncia professional i musical als alumnes, com-
parteixen una hora setmanal de formació. S ’utilitzen 
violins, violoncels i contrabaix, com a instruments prin-
cipals per poder assimilar els conceptes musicals. Es 
prioritza l’experiè ncia viscuda per l’alumne a travé s de 
l’art com a canal d’aprenentatge, però  alhora es trans-
meten conceptes bàsics tant del llenguatge com d’es-
criptura, sempre de forma pràctica i dinàmica, i sense 
erdre de vista que la fi nalitat del rojecte és millorar 

la cohesió social i despertar l’interè s per la mú sica i les 
arts en general, aprenent un repertori que sigui prò xim 
a l’alumnat, oferint-los l’oportunitat de viure la mú sica 
com mai l’han viscut fi ns al moment.
De cares a un futur estem lluitant per conservar el pro-
jecte C onArte de forma estable a C icle Mitjà, per tal que 
tots els alumnes de l’escola puguin tocar un instrument 
i així puguin formar part d’una orquestra.

Eq uip ConA rte Escola El G egant del Rec

Projecte “Orquestra de Barri”
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Sabeu d’aquelles casualitats o d’aquelles experièn-
cies que et brinda el camí i que en ocasions no 

n’ets plenament conscient fins que hi reflexiones?
Doncs, sí! N osaltres som de les que pensem que les 
casualitats no existeixen i avui, precisament quan anà-
vem cap a la biblioteca Iu B ohigas amb els nens i ne-
nes de segon de l’Escola L es Arrels, ens ha passat 
això !
Q uan ens faltaven pocs minuts per entrar, allà prop 
de nosaltres hi havia una agrupació de noies, totes 
elles amb cartells liles, s’estaven organitzant, alguna 
cosa havien de fer. Així que mig encuriosits ens hi hem 
apropat.
Què hi estaven fent? Què eren aquells cartells liles? 
Què hi deia?
Així que, una noia molt maca ens ho ha explicat de 
manera molt entenedora, estaven allà per lluitar pel fe-
minisme. Estaven reivindicant els drets que tenen les 
noies i la seva situació d’inferioritat en el món.
Que no poden jugar a futbol les nenes?, que un nen no 
pot portar una samarreta de color rosa?, veritat que els 
papes i les mames tots dos poden cuinar o fer la feina 
de la casa...?
U i! U i! Això  nomé s era un petit granet de sorra del que 
tot just estava a punt de començ ar. Encara no n’é rem 
del tot conscients.
En arribar a la biblioteca IU  B ohigas, hem parlat amb la 
responsable per demanar-li algun llibre relacionat amb 
aquest tema i ens va donat un llibre molt interessant:  
“ Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?’”
Q ue maco aquest llibre! I quin títol mé s captivador! 
Q uina bona iniciativa i quina oportunitat mé s rica per 
aquesta bonica casualitat. Donar-nos l’oportunitat 
d’explicar aquesta temàtica que moltes vegades ens 
passa per alt i que veiem molt important de tractar i 
parlar-ne.
Molt contents vam marxar cap a l’escola i amb ganes 
de mirar el llibre. Així que aquella mateixa tarda el vam 
voler llegir! 
L es nenes poden tenir mé s forç a que un nen, el meu 
pare cuina, a un altre país hi ha nens que porten fal-
dilles (é s la seva vestimenta típica), el meu pare pinta 
ungles, el color lila significa la lluita de les noies, els 

papes també  poden 
netejar... 
Q uin reguitzell de pen-
saments i sentiments 
que ens varen sortir a 
travé s d’aquest llibre, 
quants dubtes i quan-
tes qü estions, quantes 
iniciatives per canviar 
el món i quantes in-
justícies en ocasions 
passen per davant els 
nostres ulls.
A mé s, dir-vos que des 
de l’àrea artística i des 

Les casualitats no existeixen!

de l’aula temàtica d’art 
també  estem treballant 
una gran pionera del 
feminisme:  Frida Kahlo. 
Q ui no la conegui o no 
n’hagi sentit a parlar, us 
convidem a donar una 
ullada a la seva obra ar-
tística.
Ens va agradar tant 
aquell granet de sorra, 
que aquest llibre ha vi-
atjat per gran part de 
la nostra escola. Tant 
els mé s grans com els 
mé s petits el varen lle-
gir i junts vam teixir un 
bonic àlbum replè  de di-
buixos, escrits i somnis 
del que volem que sigui 
el nostre món. U n món 
ple d’igualtat d’oportuni-
tats, un món no de color de rosa, sinó on nens i nenes 
siguem i puguem ser ja qui som.
A rofitant aquest escrit, volem agrair i donar tot el su-
port al cicle d’animació sociocultural de l’institut V allve-
ra de S alt per brindar-nos aquesta bonica i gran opor-
tunitat. I, sobretot, que els hagi agradat molt el nostre 
àlbum!
 “Les úniques dones que valen realment la pena són 
aquelles que si volen la lluna, la baixen elles matei-
xes”. Frida Kahlo
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L’any 2018 està dedicat a commemorar la figura 
i l’ obra de Pom peu F abra. Així ho va acordar el 

G overn de C atalunya a l’agost de l’any 2017  per cele-
brar els 150 anys del naixement del lingü ista i gramàtic 
català mé s il· lustre i els 100 de la publicació de la G ra-
màtica catalana.
Amb aquest motiu, durant el curs 2018-2019  realitza-
rem diverses activitats a infantil, primària i secundà-
ria per commemorar l’any dedicat a qui dona nom a la 
nostra escola.

En aquest codi Q R hi troba-
reu l’accé s a visualitzar les 
activitats realit ades fins ara 
(s’anirà actualitzant):

 D iccionari col· laboratiu :  
els alumnes de les tres eta-
pes educatives, ajudats per 
les seves famílies, van elabo-
rar un diccionari visual amb 
les paraules que han volgut 
triar. S ón paraules especial-
ment significatives er les se-
ves famílies.

 Paraules al T w itter:  cada dia des del mes d’octubre, 
una de les classes ublica una araula, la seva defi-
nici  i una imatge al erfil de itter creat a ro sit 
d’aquesta activitat. Els primers 4 mesos els autors han 
estat els alumnes de secundària, a partir del mes de 
febrer, seran els de primària.

 l tradicional recital poè tic que els alumnes i profes-
sors de secundària ofereixen cada any a les famílies 
abans de les festes nadalenques, aquest any ha tingut 
com a protagonista a Pompeu F abra i la seva obra.

 urant les j ornades culturals del m es de nov em -
bre,  els alum nes d’ inf antil i prim à ria van realitzar di-
verses activitats. L es que trobareu publicades són els 
nú vols de paraules d’infantil i cicle inicial i també  els 
pò sters de primària que repassen la vida i l’obra de 
Pompeu F abra.

eguirem treballant fins a finals d’aquest curs, tot i que 
l’any institucional es va cloure el passat mes de de-
sembre.

2018: Any Pompeu Fabra
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cuidem les mascotes

pessics d’art
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i ecologia

La salut bucodental forma part del benestar del nos-
tre animal de companyia.  L a prevenció i la detecció 

precoç de les malalties associades é s important per do-
nar una bona qualitat de vida.
L es restes d’aliment s’acumulen entre les dents i a la 
línia gingival que, juntament amb els bacteris, provo-
quen l’aparició de tosca. L a tosca pot irritar les genives 
causant gingivitis, principal malaltia periodontal de les 
nostres mascotes.
S i el procé s avança , la tosca donarà pas a la placa 
dental que queda adherida a l’esmalt. Aquesta placa 
sò lida no es pot retirar amb el raspallat manual sinó 
que s’haurà de realitzar una neteja dental amb ultra-
sons (similar a la humana), sota anestè sia general. En 
casos mé s avança ts pot haver-hi una retracció gingival 
que pot arribar a causar pè rdues de peces dentals.
Tot i que aquestes malalties són mé s freqü ents en animals 
d’edat avanç ada, les poden presentar a qualsevol edat.
L a prevenció es basarà en una bona alimentació, bons 
hàbits higiè nics (raspallat manual, ú s de productes es-

pecialitzats, etc.), observa-
ció de possibles signes de 
malaltia bucodental (mal 
alè , sagnat de genives, do-
lor, dents mò bils, pè rdua de 
peces dentals, salivació, 
dificultat er menjar, etc.  
i una valoració veterinària 
periò dica.

Salut bucodental 
dels nostres animals de companyia

H aig de tallar el pè l del m eu gat?
É s fàcil pensar que tenint el pè l curt o rapat, el nostre 
gat estarà mé s fresc que si té  pè l, però  la veritat é s que 
no é s recomanable tallar-li.
El pè l funciona com un obstacle que frena l’arribada 
de patò gens perjudicials, que queden retinguts en el 
mantell. L a capa de pè l, per tant, protegeix la seva pell, 
però  també  ajuda a l’animal a regular la temperatura 
del seu cos. El pè l actua com un aïllant tè rmic, que 
alenteix l’absorció de calor gràcies als corrents i bos-
ses d’aire que formen en el seu interior. El mantell està 
compost per dues capes que són essencials perquè  el 
gat estigui protegit de la calor i el fred.
Q uè  passa si el tallem ?
S i tallem en excé s, el deixem sense la seva protecció 
natural contra els raigs solars i les temperatures bai-
xes. A l’estiu, si no vigilem, podria arribar a patir crema-
des a la pell. Al tallar el pè l estem afavorint que la muda 
del nostre gat sigui mé s abundant en un futur.
Q uè  podem  f er?
Independentment de si el pè l del nostre gat é s llarg o 
curt s’aconsella que el raspalleu, com a mínim, una ve-
gada a la setmana, tot i que l’ideal seria fer-ho diària-
ment. G ràcies al raspallat evitareu problemes dermato-
lò gics i a mé s donareu uns moments de plaer al vostre 
gat. En els gats de pè l llarg, aquest pot compactar-se 
en una massa ideal per acollir paràsits,  la qual cosa 
pot derivar en problemes dermatolò gics. 

A nna Sala Sitj ar ( A nim al Sapiens)
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H an passat totes les festes i recuperem el dia a dia, 
la normalitat, malgrat pugui ser rutinària.

N o sé  si el Mags d’O rient us han portat allò  que desit-
jàveu o no. Ja  ho sabeu, dependent de la bondat que 
hàgiu fet o ... dels diners que disposàveu. S igui com 
sigui, fruíem tots plegats de salut i ganes de fer coses.
Pels que han tingut sort i els han portat una càmera de 
fotografiar només els dic d’antuvi que hi ha un bot  que 
diu automàtic que val mé s que l’oblideu i comenceu a 
experimentar i a buscar com aconseguir conceptes i 
imatges noves i personals. Ara hi ha l’avantatge que 
no cal gastar gaire, que amb un ordinador podeu veure 
els vostres treballs i iniciar-vos en aquesta part del setè  
art que és la fotografia, aix  sí, necessitareu tem s i 
paciè ncia
B àsicament teniu dues coses per combinar:  el diafrag-
ma o obertura i la velocitat d’entrada. Ja  com vaig co-
men ar us arlava que fotografia vol dir l’art de dibuixar 
amb la llum, per tant allò  bàsic per a dominar-ho é s la 
quantitat de llum que deixem entrar(diafragma) i quanta 
estona fem que aquesta llum entri per a imprimir-se en 
el sensor (abans era la pel· lícula).
N o hi ha aquella manera perfecta, n’hi ha moltes, Per 
això  sempre dic que allò  que importa é s què  volem cap-
tar i com ho volem tenir en el nostre sensor per despré s 
fer el que calgui.
Aviat descobrireu que com menys llum deixem entrar 
(diafragma amb nú mero mé s gran) mé s espai queda 
enfocat, per tant queda una mica mé s planer. En canvi 
si volem que un detall quedi enfocat i la resta desen-
focat, s’anomena broke t, necessitarem un nú mero de 
diafragma petit. Ja  sé  que sembla una contradicció, 
però  no ho é s. Els nombres que hi ha en l’objectiu fent 
referè ncia al diafragma són 1/ X , per tant la X  gran é s 
un nú mero mé s petit que la X  petita, que é s un obertu-
ra molt mé s gran. V aja, 1/ 250 é s un nú mero molt mé s 
etit que 1 2, la dificultat est  que en la m quina només 

Una mirada: una fotografia fotografia

apareix el 250 o el 2, per això  deia un fotò graf amic 
meu que sempre enganyem i diem mentides. Jo  diria 
que no recordem la matemàtiques. L a veritat é s que in-
tentem captat un fet tridimensional a dues dimensions 
fent veure que són tres.
S uposo que en aquest punt poca gent segueix llegint 
però  no em desanimo. L a part de la velocitat é s mé s 
planera, com mé s temps tenim obert el diafragma mé s 
llum entra i com menys temps el tenim obert menys 
llum entra. Diria que en condicions normals, llum de dia 

amb un velocitat 1/ 125 de segon pot 
fer una foto força  acceptable i un di-
afragma de 5 a 10 (1/ 5 o 1/ 10), però  
això  seria com fer fotos amb auto-
màtic o amb un mò bil mig decent. 
Resumint:  si voleu fer les vostres fo-
tos i que siguin vostres arrisqueu-vos 
i aneu provant, apunteu-vos els re-
sultats i fareu petites meravelles i no 
tindreu por a fer fotos quasi sense 
llum o amb llum distorsionada. Per 
això  us poso una foto feta a la Rua 
dels nostres Mags d’O rient a S alt 
sense ash ni altra llum que la que hi 
havia en un carrer força  fosc. 
.

Pere Q uero Martí    
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cinema Loving Vincent

En V an G ogh va heretar el nom de V incent d’un seu 
germà que es va morir just un any abans del seu 

naixement. Aquest fet va marcar negativament la rela-
ci  amb els seus ares i va definir la seva controvertida 
personalitat. 
En V incent era un home solitari, inestable i amb un ca-
ràcter difícil. En paraules d’ell mateix, la seva joventut 
va ser “ trista, freda i esteril” . Era despedit de les feines 
per manca d’amabilitat amb els clients i per poc interè s 
en les vendes. Es va tornar un fanàtic religiós que llegia 
continuament la biblia. N o va aconseguir entrar a la fa-
cultat de teologia per la seva insubordinació. L i costava 
adaptar-se a un ordre i no suportava que algú  el dirigís. 
Era un mal company de feina. Discutia amb tothom i 
feia valer la seva opinió. Desafortunat també  en l’amor, 
l’artista es va enamorar un parell de vegades però  sem-
pre va ser rebutjat.
F inalment i a l’edat de 28 anys va trobar refugi en la 
pintura a travé s de la qual va poder expressar el seu 
estat d’ànim. V a treballar intensament. V a pintar mé s 
de 9 00 quadres i mé s de 1.600 dibuixos. V a passar per 
diversos estats emocionals i va acabar ingressat en un 
hospital psiquiàtric, d’on va sortir-ne trist i segur del seu 
fracàs com artista. N omé s va vendre un sol quadre en 
vida. V a morir a l’edat de 37  anys. 
oving incent és un film ins lit. eria injust dir que és 

una pel· lícula d’animació. El cinema i la pintura van de la 

mà en una histò ria a on es 
van utilitzar mé s de 50.000 
dibuixos a l’oli fets a mà per 
100 persones, construint 
un relat que ens acosta als 
misteris de la vida i mort 
de l’artista a travé s del seu 
univers pictò ric:   l’esglé sia 
del poble, famílies menjant 
a taula, una dona tocant el 
piano, les feines al camp... 
Es una pel· lícula a on hi té  
mé s importància la forma 
que el fons.
L ’espectador entra a dins 
de l’univers V an G ogh. Els 
seus sentiments, vivè ncies i experiè ncies vitals plas-
mats en una pel· lícula d’escenes colorejades fotogra-
ma a fotograma, adoptant l’estil de l’artista.  El groc, el 
blau viu, els colors intensos, una gran força  expressiva 
i pinzellades llargues i gruixudes. L es imatges vibrent i 
adopten la perspectiva i la distorsió dels seus quadres.
S ense efectes especials ni digitals, sense grans infra-
estructures tecnolò giques, sense imatges creades per 
ordinador, oving incents és un film literalment intat 
a l’oli. 

N ú ria H eras Colom er
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Immortal

El metge de Lampedusa 

Salt Somriu 

Intè rpret:  X icu Masó 
Adaptació teatral de L acrime di S ale, el llibre sobre 

el drama de les persones refugiades escrit en primera 
persona per Pietro B artolo. El text recull el testimoni de 
B artolo, cap dels serveis sanitaris de L ampedusa, que 
des del 19 9 3 ha atè s centenars de milers d’emigrants 
que han desembarcat a l’illa. X icu Masó adopta el pa-
per del metge i sota la batuta de Miquel G orriz com-
parteix les vivè ncies de les víctimes d’aquesta crisi hu-
manitària. U n colpidor monò leg que ha valgut a Masó 
el Premi de la C rítica al millor actor principal del 2018.
Es podrà veure el 22 de febrer en el Teatre de S alt

Intè rpret:  S ergio V alero
U na bateria de monologuistes pronuncien les seves 

disquisicions mé s esbojarrades en un espectacle con-
duït pel saltenc S egio V alero. U n show  de set cracks de 
l’humor que arrasen amb els seus propis espectacles, 
així com amb guions per a espais televisius com L ate 
Motiv, U na altra cosa o C omedy C entral.
Es podrà veure l’1 de febrer i el 28 de juny en el Teatre 
de S alt

J osep Pla

teatre
Intè rpret:  B runo O ro

B runo O ro presenta el seu primer solo teatral. U na 
comè dia sobre el somni de la immortalitat. El camaleò -
nic actor es posa dins la pell de mú ltiples personatges 
per analitzar què  passaria si visqué ssim eternament. 
S eria tan bo com imaginem?  F ills sense pressa per 
independitzar-se, sogres de què  mai ens desfaríem, 
treballs grisos sense l’esperança  d’una jubilació... É s 
realment això  el que desitgem?
Marc Angelet i Alejo L evis escriuen aquest text que 
amb un humor agut i sense embuts qü estiona el preu 
de viure per sempre. 

Es podrà veure el 16 de febrer en el Teatre de S alt
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La faixa catalana

La faixa é s una peça  d’indumentària que es caracte-
ritza per ser molt mé s llarga que ampla i per la seva 

resistè ncia. S erveix per a cenyir el cos per la cintura, 
rodejant aquesta i donant-li diferents voltes. Al segle 
X IX  la duien els pagesos i artesans per a escalfar els 
ronyons i protegir els lumbars durant el treball al camp. 
Els burgesos la duien mé s aviat com a símbol de poder, 
en tenien de diferents colors i de tres metres de llarga-
da. Avui està present en moltes danses tradicionals de 
les festes majors.
Aquesta peça  de roba era habitual als Països C atalans 
i a O ccitània. L a faixa roja formava part de la indumen-
tària tradicional catalana.

D IF EREN T S U T ILIT A T S
C astellers:  peça  fonamental del vestuari casteller. De 
color negre i de llargada i amplada variables segons 
edat, alça da i pes de qui la du. S ’enrotlla a l’alça da dels 
ronyons i té  una doble funció;  protegir la zona lumbar 
dels esforço s que rep per les càrregues i els moviments 
de l’estructura, i com un dels punts de suport perquè  
els castellers puguin fer les maniobres de pujada i bai-
xada del castell.
S ardanistes:  peça  opcional del vestuari sardanista 
masculí. D’un color determinat en funció de la colla;  de 
llargada i amplada variables segons edat, alça da i pes 
de qui la du;  i en algunes ocasions amb dibuixos o bé  
lletres inicials representatives de la colla. Menys ampla 
que la faixa dels castellers. S ’enrotlla a l’alça da dels 
ronyons, té  una funció estè tica i alhora serveix per pro-
tegir la zona lumbar dels esforço s fets mentre es ballen 
sardanes a nivell competitiu.
F alcons:  peça  fonamental dels falcons, ja que el color 
d’aquesta diferè ncia les colles unes de les altres. En-
rotllada per la cintura serveix també  per protegir la zona 
lumbar dels esforço s realitzats durant la realització de 
les diverses figures.
Militar:  la faixa constitueix, en alguns exè rcits, el dis-
tintiu insígnia principal dels generals (des de mariscal 
de camp endavant). Està feta generalment de seda, 
guarnint la cintura i s’acostuma a rematar amb borles 
d’or. Antigament, es podia portar també  sense borles, 
sobreposada o no a la part inferior de l’armilla, quan 
anaven de paisà.

O  CA IX A  O  F A IX A
Aquesta expressió s’utilitza quan es vol emprendre 
una cosa amb coratge i resolució, i s’està predisposat 
a acce tar i atir els resultats fins a les darreres con-
seqü è ncies.
L a frase é s atribuïda al general Prim, però  hi ha diver-
ses versions sobre on la va pronunciar, almenys per 
primera vegada. De forma col· loquial i a manera de 
tradició que ha anat passant de generació en genera-
ció, se situa a la batalla de Tetuan, a tall d’arenga a si 
mateix per llanç ar-se al combat davant els seus homes.
U na altra versió, molt ben documentada per Jo an Ama-
des, la situa a B arcelona. [ …]  U n dia que el nostre 
compatrici passava a cavall pel carrer de l’Argenteria, 
un home el va escridassar tot dient ben fort:  « El que 
vol aquest é s la faixa de general» . Prim es va encarar 
amb qui havia parlat responent-li:  « O  caixa o faixa» , i 
si voleu guerra, guerra tindreu. En qualsevol cas, l’ex-
ressi  vol significar la resoluci  de lluitar, i de no tenir 

por a la caixa d’enterrament davant la possibilitat d’ob-
tenir la glò ria representada per la faixa de general. C al 
fer esment que, per la forma com van passar els fets 
descrits, sembla mé s lò gic que es digué s:  « O  faixa o 
caixa» , tot i que això  no canviaria gens ni mica el signi-
ficat de la frase.

Inf orm ació ex treta de V iq uipè dia 
i altres w ebs  del serv idor G oogle.  

tradicions catalanes
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notícies

El mes de gener s’ha iniciat el programa “ G ironè s, 
espai singular”  que es durà a terme de manera 

conjunta amb l’Ajuntament de G irona, el C onsell C o-
marcal del G ironè s, la F undació Astrid 21, la F undació 

er. i i la undaci  rivada as irgu. s finan at el 
F ons S ocial Europeu i el S ervei Pú blic d’O cupació de 
C atalunya, dins el marc de la iniciativa d’ocupació G a-
rantia Ju venil.
El Programa S ingular de S alt es dirigeix a joves d’en-
tre 18 i 2  an s que hagin finalit at uns estudis su e-
riors (batxillerat, C F G M, C F G S  o estudis universitaris) 
i que actualment no estudiïn ni treballin i que es trobin 
inscrits a la iniciativa G arantia Ju venil o disposin dels 
requisits per trobar-s’hi. 
L ’objectiu del Programa S ingular é s l’acompanyament 
als joves en procé s de recerca de feina, d’aquesta ma-
nera es treballarà de manera individual i de grup dife-
rents aspectes d’orientació laboral, així com aspectes 
d’habilitats socials, comunicatives i laborals a la vega-
da que es treballaran les prò pies motivacions i interes-
sos dels joves participants. 
De manera simultània s’oferirà formació especialitzada 
com a Expert en X arxes S ocials per millorar les seves 
possibilitats d’inserció laboral a travé s de formació es-
ecífica en t cniques de m rqueting digital, eines analí-

tiques eb i a rofitament de recursos digitals en la tasca 
professional. De la mateixa manera els joves adquiriran 
eines per a l’adaptació digital de les empreses i la maxi-
mització de l’ú s de les tecnologies en entorns laborals. 

C omplementàriament, el Programa S ingular ofereix 
prospecció empresarial enfocada a la inserció laboral 
dels joves participants en empreses vinculades a la 
seva formació, essent a mida i adaptada a les neces-
sitats de cada participant. A la vegada, s’ofereix segui-
ment de la inserció laboral i es facilita el retorn al siste-
ma educatiu dels joves que així ho desitgin.
L es persones interessades a formar part del programa 
poden posar-se en contacte amb l’Estació Jo ve de S alt 
de manera presencial de 16h a 20h de dilluns a dijous i 
divendres de 10h a 14 i de 16h a 20h, trucant al telè fon 
9 7 2.40.50.07  o bé  a travé s dels e-mails:  info@ saltjove.
cat - alexia.cuyas@ salt.cat

L’Àrea de Joventut de Salt comença 
un nou programa d’orientació laboral per a joves

L’Ajuntament subvenciona el 40 % de les T-MES als estudiants 
d’entre 16 i 25 anys per facilitar-los l’ús del transport públic

L’Ajuntament de S alt subvenciona a partir d’aquest 
2019  el 40%  de les T-MES  dels estudiants d’entre 

16 i 25 anys de S alt, inclò s dins la zona 1 de l’ATM. 
D’aquesta manera, el preu de la targeta, que é s de 
46,15 € , passarà a costar als usuaris 27 ,69  € . L ’objec-
tiu é s facilitar l’ú s i  l’accé s al transport pú blic a tots 
els joves estudiants de la ciutat i abaratir-ne els costos, 
permetent fer un nombre il· limitat de viatges durant 30 
dies. ’estima que oden beneficiar a més de 00 es-
tudiants de S alt.
L es persones interessades han de presentar la sol-
licitud al S ervei d’Atenció a la C iutadania o bé  mitjan-
ça nt la S eu Electrò nica de l’Ajuntament. Els ú nics re-
quisits que han de complir é s tenir entre 16 i 25 anys, 
estar empadronats a S alt i que facin estudis reglats a la 
ciutat de G irona i altres municipis de la zona 1 de l’ATM. 
Per obtenir-la cal presentar la sol· licitud, acompanyada 
d’una cò pia del DN I, de la matricula dels estudis i una 
fotografia de carnet.
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“Un conte de nadal”  va omplir el teatre de Salt 
amb 300 infants de 8 escoles de primària

Cantata 1714-2014, 300 anys vencent

El dia 13 de gener, la sala de concerts L a Mirona 
va acollir un esdeveniment  mai vist en les nos-

tres comarques. Aquesta aventura musical  va ser or-
ganitzada per l’Assemblea N acional C atalana de  S alt.  
Aquesta obra ha estat  estrenada per primera vegada a 
les comarques G ironines. Tot i que ja s’havia presentat 
mé s de 40 vegades a les comarques de L leida, Tar-
ragona i en llocs tan emblemàtics com el Palau de la 
Mú sica i l’Auditori de B arcelona. L ’autor d’aquesta obra 
é s el mú sic i compositor  Jo sep Rosinach B oronat.
L a cantata é s un viatge histò ric i emocional des del re-
cord cap a l’acceptació i refermament dels valors  i de 
la identitat cultural prò pia, que esdevindrà consciè ncia 
de poble, de moment i de voluntat. 130 cantaires  de di-
ferents corals, acompanyats de l’orquestra de cambra, 
solistes de l’Empordà, veus d’O riol Mallart (B ariton),  
V era K rasnoperova (contral),  Maite Mer (soprano) i 
la veu de 6 rapsodes, que anaven narrant la histò ria 
acompanyant durant mé s d’una hora un pú blic emoci-
onat.
Aquesta obra es va compondre pels actes de celebra-
ció del Tricentenari. El 15 de juny del 2014  es va fer 
la preestrena a Ju neda, el poble del compositor, i  l’es-
trena oficial va ser al Palau de la usica Catalana de 
B arcelona el 24 de juny de 2014.
En aquesta estrena, S alt hi ha volgut posar un accent 
propi amb el títol del 2019 :  PER L A REPÚ B L IC A, ARA 
É S  EL  MO MEN T. Despré s de l’è xit i de la bona acollida 
que ha tingut a S alt, està previst fer-la a l’Auditori de 
G irona.
El contingut i el missatge é s plenament vigent, perquè  
aquesta cantata é s un clam a la llibertat, a la lluita i a 
l’esperança  del poble.

 F otos: A lbert V erdaguer

La representació d’U n C onte de N adal, impulsada 
per l’Ajuntament de S alt amb l’objectiu d’apropar 

als escolars de tots els centres de la vila el teatre mu-
sical, es va estrenar al Teatre de S alt el passat 15 de 
desembre. Aquest musical  va debutar l’endemà al te-
atre omea de arcelona fins al  de gener i adre at 
al pú blic infantil.
L a proposta de S ilveri de la O  i B ohemia’s Productions 
va ser ràpidament acceptada per l’Ajuntament de S alt, 
que també  va comptar amb el suport de l’Escola de 
Mú sica del G ironè s amb mé s d’una trentena de joves 
cantants que van participar en el musical i que van po-
der gaudir d’una experiè ncia ú nica dalt de l’escenari al 
costat del baríton gironí S ilveri De la O  en el paper del 
S r. S crooge.  
“ El C onte de N adal”  é s una novel· la escrita per C harles 
Dicke ns el 1843, que va tenir un gran è xit des de la 
seva publicació i que explica la histò ria del S r. S cro-

oge, un vell amargat i garrepa que durant aquestes 
festes nadalenques viu una experiè ncia ú nica que li fa 
canviar la vida.
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D ies 1  2  3 4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3 1 4  1 5
Temperatura Mínima 8,2 6,3 4,6 9 ,4 13,5 9 ,4 8,0 7 ,4 9 ,2 7 ,3 11,7  13,4 12,9  14,1 14,0
Temperatura Màxima 18,8 18,7  19 ,6 22,4 19 ,9  17 ,4 21,7  17 ,2 18,0 20,2 23,8 20,6 20,9  22,3 19 ,0
Mínima Parc Monar 7 ,9  5,4 3,0 8,0 12,9  8,7  8,6 6,0 10,3 7 ,8 10,2 12,1 11,7  13,5 14,5
Pluja/ mm.     8,7    21,7       3,5 50,6  
        
D ies 1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3 2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  30  
Temperatura Mínima 11,9  10,8 9 ,6 8,2 7 ,3 5,8 4,7  8,0 4,3 5,1 6,2 2,0 2,7  3,8 5,9  
Temperatura Màxima 15,5 14,6 12,2 13,8 14,7  16,8 17 ,3 13,4 18,0 15,1 14,2 16,7  17 ,9  15,6 12,7  
Mínima Parc Monar 11,1 12,4 9 ,6 10,3 6,3 4,8 3,8 7 ,3 2,8 5,4 4,6 1,5 1,4 2,6 4,8 
Pluja/ mm. 6 38,3 3,8 1,5 1   2,9    1,8    2 

D ies de pluj a: 6
Mà x im  en un dia: 50,6 (mm)

D ies de pluj a: 4
Mà x im  en un dia: 10,2 (mm)

Pluj a acum ulada: 141,8 (mm) 
T em peratura m à x im a:
23,8°  el dia 11 de novembre

Pluj a acum ulada: 13,6 (mm) 
T em peratura m à x im a:
 21°  el dia 31 de desembre

T em peratura m í nim a:
2°  el dia 27  de novembre

T em peratura m í nim a:
-0,3°  el dia 30 de desembre
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic

F onts:  G erard Taulé  (S alt-X O M)

N O V EMB RE - Aquest novembre ha estat molt plujós i 
càlid. H a estat el 2n novembre mé s plujós des de 19 9 9 , 
per darrera de 2011, amb 251,7  mm, aquest ha plogut 
141,8 mm. L a circulació d’aire ha estat predominant-
ment del sud i del sud-est, amb pas de força  baixes, la 
qual cosa ha fet que hàgim tingut força  dies de pluja i 
la nuvolositat ha estat abundant. Per aquestes causes 
no hem tingut glaça des ni a S alt ni a S alt-X O M. L ’am-
plitud tè rmica mitjana diària ha estat molt dè bil, 9 ,5C  
a S alt-Plaça  S ant C ugat, quan la mitjana é s d’11,7 ºC . 
L ’anomalia pluviomè trica ha estat de + 7 3,1 mm i la tè r-
mica de + 1,1ºC .
D ESEMB RE - Aquest desembre ha estat molt sec i 
molt càlid (anomalía de -43,4 mm respecte 19 7 1-2000 i 
de -17 ,8 mm respecte 19 9 9 -2018 pel que fa a la preci-
pitació i de + 1,6ºC  pel que fa a la temperatura). El de-
sembre é s un mes molt sec en el període 19 9 9 -2018 a 
S alt, amb una mitjana de 38,4 mm. É s el mes mé s sec 
de l’any superant juny, 44,8 mm i juliol, 45 mm. El pre-
domini de les altes pressions subtropicals, amb nucli al 
nord d’À frica o a la Península Ibè rica, ha impedit l’arri-
bada de pertorbacions atlàntiques o mediterrànies que 
hagin regat el territori. N omé s ha plogut 2 dies. En can-
vi hi ha hagut alguns dies de precipitació oculta, rosada 
i gebrada, especialment a l’observatori de S alt-Parc del 
Monar, menys a S alt-Plaça  S ant C ugat. L ’explicació de 
les diferè ncies en les temperatures mínimes i la preci-
pitació oculta é s l’illa de calor urbana que implica tem-
peratures mé s altes i una humitat relativa mé s baixa 

al centre de S alt respecte el parc Monar. N omé s hi ha 
hagut un dia de glaça da a l’observatori de S alt-Plaça  
S ant C ugat, el dia 30, i molt tardana, i 3 a S alt-X O M.

Resum  m eteorolò gic any  2 0 1 8
L ’any fou molt plujós, é s el 2n mé s plujós des de 19 9 9  
amb 1106,8 mm, per darrere de 2002 amb 1132,5 mm. 
L a precipitació mitjana a S alt del període 19 9 9 -2018 
é s de 7 01,5 mm a S alt. El 2018 ha estat un any molt 
càlid, amb una temperatura mitjana de 16,84ºC , la qual 
significa que tenim una anomalia de 1,8 º res ecte 
la temperatura mitjana del segle X X  de la ciutat de G i-
rona (15,0ºC ), però  en canvi l’anomalia é s nomé s de 
0,49 ºC  respecte la temperatura mitjana de l’observatori 
en el període 19 9 9 -2018. Durant els ú ltims anys estem 
travessant un període anò malament càlid amb un alti-
plà tè rmic o estancament tè rmic. Així tenim diferè ncies 
tè rmiques molt escasses entre un any i els segü ents, 
a diferè ncia del que succeeix amb les precipitacions, 
on hi ha una forta irregularitat i forta oscil· lació intera-
nual (l’any passat nomé s van caure 510,2 mm).L ’any 
mé s càlid de la sè rie de S alt-Plaça  S ant C ugat é s l’any 
2006 amb 16,80ºC , nomé s 0,04ºC  mé s que aquest 
any 2018. Els anys mé s càlids que aquest han estat el 
19 9 9 , 16,84ºC , 2001, 16,7 9 ºC , 2006, 16,80ºC , 2016, 
16,7 9 ºC  i 2017 , 16,7 8ºC .  Però  el mé s sorprenent é s 
que hi ha 5 anys amb temperatures mitjanes compre-
ses entre 16,7 8ºC  i 16,84ºC .

D ies 1  2  3 4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3 1 4  1 5
Temperatura Mínima 2,9  4,7  4,9  5,5 5,4 7 ,8 5,2 6,6 3,3 5,7  2,4 4,9  8,3 4,9  3,2
Temperatura Màxima 15,3 18,0 20,0 19 ,3 17 ,5 18,7  16,4 15,7  19 ,0 15,9  15,2 14,9  11,9  14,9  13,2
Mínima Parc Monar 1,5 2,9  3,3 3,7  4,0 6,2 4,8 4,5 1,3 3,7  0,5 2,8 8,0 6,8 1,3
Pluja/ mm. 0,1           Ip. 10,2    
        
D ies 1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3 2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  30  31
Temperatura Mínima 5,8 4,4 3,5 7 ,0 3,1 2,1 4,2 4,4 4,4 5,6 5,4 2,2 4,0 0,5 -0,3 3,0
Temperatura Màxima 12,0 15,1 15,2 18,1 15,6 16,0 20,8 19 ,5 19 ,5 15,8 15,8 14,3 12,4 15,9  18,5 21,0
Mínima Parc Monar 5,3 2,7  1,7  7 ,0 1,7  0,1 2,2 2,7  2,4 3,2 3,2 0,7  2,1 -0,3 -1,9  0,5
Pluja/ mm. 3,3               
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Elaboració:
Tots els ingredients han d’estar a temperatura ambient menys l’aigua, que ha d’estar 
calenta.
Escalfeu el forn a 180º, amb calor a dalt i a baix i traieu la safata.
Amb les barilles, bateu els ous amb el sucre fins que la mescla es torni d’un color més 
clar.
Afegiu-hi l’oli i bateu. Incorporeu-hi la llet i torneu a batre. Tamiseu la farina, el cacau 
i el llevat i bateu a velocitat baixa per a integrar els ingredients secs, i una vegada fet 
augmenteu la velocitat uns minuts.
En darrer lloc, afegiu l’aigua calenta, que ajudarà a homogeneïtzar la massa i li donarà 
un punt esponjós.
Prepareu la safata de forn amb paper de forn. Aboqueu-hi la massa i doneu-li uns copets 
per eliminar-ne les bombolles d’aire.
Poseu-la al forn a 180º uns 20-25 minuts. Punxeu-la amb un ganivet fi o escuradents i si 
no hi queda gens de massa enganxada voldrà dir que la coca ja està feta!
Mentre es refreda prepararem la cobertura. Desfarem els trossos de xocolata al bany 
maria amb un rajolí de llet. Afegiu-hi l’ametlla o les nous i barregeu-ho bé. Cobriu la coca 
amb la cobertura i la tindreu a punt!

Recepta de la Sra. Marián Cuadrado Segura 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients: 
• 4 ous
• 500 g de sucre
• 240 ml d’oli suau  

(de girasol o d’oliva de 0,4)
• 320 ml de llet
• 360 g de farina
• 100 g de cacau pur en pols
• 1 sobre de llevadura química tipus Royal
• 200 ml d’aigua calenta
 

Coca de xocolatagastronomia
Per a la cobertura:
• 1 teula de xocolata de postres o 1 teula 

de xocolata amb llet
• ½ teula de xocolata amb llet o ½ teula 

de xocolata de postres
• ¾ de paquet d’ametlles crocantis o 

nous
• 2 cullerades de llet

un Salt enrere
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casam ents

B ryan G randez G rguric 
W endyy Y . Z uniga Avilez 17 / 11/ 2018

F rancisco de Paula L á zaro Riol 
M. G racia Rosique Delgado 26/ 11/ 2018

J iangyong Z hu C hen 
Y e G e 29 / 11/ 2018

F rancisco A. O rdóñ ez V alle 
K aren X . C abrera H erná ndez 29 / 11/ 2018

Mario S obejano C arrocero 
G lò ria C ostejà C ros 07 / 12/ 2018

N aix em ents
Martha F ajardo Rodríguez 10/ 11/ 2018
F atoumata S idibay Dambeleh 12/ 11/ 2018
Alexandra Rosa B ascón  14/ 11/ 2018
Ibrahim K omma   15/ 11/ 2018
Aisha S ow e   15/ 11/ 2018
Amira  A. Ismaili B elhaddouz 16/ 11/ 2018 
Araceli H aro H eredia 16/ 11/ 2018
S ara K enzari Alcaraz 18/ 11/ 2018
Mohamed F ode S illah S ilah 20/ 11/ 2018
Adrian Manuel O ndo O bono 21/ 11/ 2018
N aiara Michelle L ópez V alle 21/ 11/ 2018
Matei Radu L incan 22/ 11/ 2018
O naira Ruiz Toro 22/ 11/ 2018
liam B ascuñ ana G ual 22/ 11/ 2018
G abriel S á nchez B oadas 22/ 11/ 2018
Ritaj El Mernissi  24/ 11/ 2018
Albert V ilahur S chlenke r 25/ 11/ 2018
Isaak G omes Tardelli  26/ 11/ 2018
Max Reyes V aleros 26/ 11/ 2018
L ucía N alda Díaz 27 / 11/ 2018
Alima S ow e 26/ 11/ 2018
Randy B oahen B orko r  26/ 11/ 2018
Eneida A. L eón C ampas 27 / 11/ 2018
Ariana B elé m Matute Rivera 28/ 11/ 2018
F red Antw i S arpong  28/ 11/ 2018
Ju dith Dos S antos G uimaraes 29 / 11/ 2018

D ef uncions
Jo se Albert C ubiella, 85 anys 31/ 10/ 2018
Manuel Aguilera Muñ oz, 81 anys 31/ 10/ 2018
Pere C rous C arandell, 9 5 anys 31/ 10/ 2018
G regorio F lores B enegas, 7 8 anys 31/ 10/ 2018
Montserrat C anals Roca, 9 5 anys 02/ 11/ 2018
L luis B onmati G arganta, 61 anys 03/ 11/ 2018
Magdalena V ila Macau, 89  anys 06/ 11/ 2018
Maria Alvarez G arcia, 80 anys 07 / 11/ 2018
Elisenda C astan S ancho, 65 anys 08/ 11/ 2018
Enriqueta Pagè s C anals, 9 7  anys 09 / 11/ 2018
S alvador C arrasco H idalgo, 50 anys 11/ 11/ 2018
Antonio H ueso Romero, 7 0 anys 13/ 11/ 2018
Antonia Picotti F raguas, 9 7  anys 13/ 11/ 2018
Paz C añ estro S ierra, 9 5 anys 14/ 11/ 2018
Jo ana V entura C asadevall, 86 anys 15/ 11/ 2018
Q uimeta S oler Masos, 9 4 anys 16/ 11/ 2018
C oncepció Anglada L lovera, 103 anys 17 / 11/ 2018

M. Amine L emhani H ammadi 
L ina W arda 13/ 12/ 2018

André s Manzano Rodríguez 
S ílvia F àbregas Martí 15/ 12/ 2018

J osé  L . Medina C antillano 
María Aracely Elvir 21/ 12/ 2018

J avier C onejos Montenegro 
Majda Radaidan H azzoui  21/ 12/ 2018

J uan Manuel Aparicio C ollado 
Rita Aracely H erná ndez Mejía 21/ 12/ 2018

Ichrak B enyahia 29 / 11/ 2018
H aroun Taleuan 30/ 11/ 2018
Elsa L ópez Torres 02/ 12/ 2018
L ina B oughassal  03/ 12/ 2018
Y ago C asellas B ugose 04/ 12/ 2018
Mario G onzá lez S á nchez 07 / 12/ 2018
Enrique S antiago N arvalaz 07 / 11/ 2018
O usmane Diarra 07 / 12/ 2018
K evin Pedraza F erná ndez 07 / 12/ 2018
O riol B ayó G onzá lez 10/ 12/ 2018
Isabel Aré valo L izardo 11/ 12/ 2018
Z enith Mann 11/ 12/ 2018
Y assir K hharbouch  11/ 12/ 2018
Jú lia F erná ndez Muñ oz 11/ 12/ 2018
Diego G ala C arvajal   12/ 12/ 2018
N our El B arrahmouni B ouich 12/ 12/ 2018
Jo n C arenas S astre  14/ 12/ 2018 
Musa L emeh Traw ally  14/ 12/ 2018
Rihan B erram  15/ 12/ 2018
Antonella C . S algado Romero 15/ 12/ 2018
B ilal S oullleymane Diaki te 15/ 12/ 2018
K aw tar El Marouani 16/ 12/ 2018
Ismail Ja mmeh S aw o 16/ 12/ 2018
Alhousein B ah 18/ 12/ 2018
Anw ar B endahmane  18/ 12/ 2018
H amjatou B ayo 20/ 12/ 2018

Y uris H . Molina V illavicencio 
L usvelia M. C eballos Mendoza 21/ 12/ 2018

F ernando Aza Miranda 
Ana J ulia C ampos 21/ 12/ 2018

F ayssal El K aychouhi Z eriouh 
N ancy G issela Reyes C ruz  07 / 01/ 2019

Antoni Trias F erná ndez 
Ana María L avilla B enegas 07 / 01/ 2019

Marcos Peracaula B atlle 
Andrea Marqué s V elasco 10/ 01/ 2019

Aitana N olasco Rodríguez  21/ 12/ 2018
C amil· la G ispert C arbonell 22/ 12/ 2018
N ayra Elvir F erná ndez  22/ 12/ 2018
N our Ja mal   23/ 12/ 2018
N adia C onejo S errano  24/ 12/ 2018
Y anis C histian N istor  25/ 12/ 2018
C arlota Miranda Roblas  26/ 12/ 2018
Ilyas S ow       26/ 12/ 2018
Teia S alellas Tomas  27 / 12/ 2018

ofia alentina e ousa 0 12 2018
Aminata S illah S illah 30/ 12/ 2018
Mohamed Dampha 30/ 12/ 2018

a la ofia aradiaga ila 1 12 2018
L eia S anahuja Rojo   01/ 01/ 2019
Ja ber El B aghdadi    01/ 01/ 2019
Moussa  Diao    02/ 01/ 2019
F rancisco O liveras Reyes 02/ 01/ 2019
Ja na El Mesri   02/ 01/ 2019
Matteo S alinas F erreiro  03/ 01/ 2019
Ja net Abdessamie     04/ 01/ 2019
Alexander Manalo L umanglas 05/ 01/ 2019
W issal B en O uama  06/ 01/ 2019
L ia F ont C osta 06/ 01/ 2019
S oulaiman El Asri El Y ounoussi 07 / 01/ 2019
Max Rubio C astell  08/ 01/ 2019

Esteve B osch Reig, 9 0 anys 19 / 11/ 2018
Palmira Prat S an S alvador, 86 anys 19 / 11/ 2018
Angelina C amps C oll, 7 7  anys 22/ 11/ 2018
Ascension Matas L anzas, 9 2 anys 26/ 11/ 2018
Angeles H idalgo Ramírez, 84 anys 27 / 11/ 2018
Jo se Merino Rubiales, 85 anys 29 / 11/ 2018
Jo aquin U rbano Ruiz, 50 anys 29 / 11/ 2018
Montserrat Isern B ayo, 9 1 anys 29 / 11/ 2018
Elvira Amador Ji mé nez, 66 anys 01/ 12/ 2018
Teresa Molledo Abad, 9 3 anys 06/ 12/ 2018
Angel Tudela G arcia, 57  anys 07 / 12/ 2018
F rancisco G il L ara, 85 anys 13/ 12/ 2018
Piedad F erná ndez Molina, 82 anys 14/ 12/ 2018
Rafael B odoque L eón, 57  anys 22/ 12/ 2018
Tino Risco Rodríguez, 63 anys 28/ 12/ 2018
C oncepción N otario B lasco, 7 1 anys 29 / 12/ 2018
F lorentina Moreno Ju idias, 64 anys 29 / 12/ 2018
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Encreuats

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

MIG U ELEZ ,  Major, 20 9 7 2 2 30 5 6 8  
Dies:  1 1  -  2 3
ESCA T LLA R,  G uilleries, 60 9 7 2 2 30 1 0 3 
Dies:  3 -  1 5  -  2 7
J U B ERO ,  Major,157  9 7 2 2 335 1 8  
Dies:  1 2  -  2 4
B A LERI,  Pla de S alt,15 9 7 2 4 4 1 0 0 1  
Dies:  5  -  1 7
D O MEN ECH ,  L levadores, 7 -9  9 7 2 4 39 9 35  
Dies:  7  -  1 9
LA  MO REN ET A ,  Moreneta, 39  9 7 2 6 0 7 2 37   
Dies:  9  -  2 1

PLA Ç A  D ELS PEIX O S,  Esteve V ila, 1 9 7 2 9 7 8 37 6   
Dies:  8  -  2 0
N IET O ,  À ngel G uimerà, 7 5 9 7 2 2 336 4 5  
Dies:  1 3 -  2 5
O RD IS,  Pg. Països C atalans, 7 1 9 7 2 2 37 7 0 4  
Dies:  2  -  1 4  -  2 6
MU Ñ O Z ,  Pg. Països C atalans, 145 9 7 2 2 4 34 1 2  
Dies:  4  -  1 6  -  2 8
RO CA S,  Major, 269  9 7 2 2 31 2 4 9  
Dies:  1 0  -  2 2
N O G U ERA ,  Pg. M. de C amps, 20 9 7 2 2 32 5 7 8  
Dies:  1  -  6  -  1 8

F A RMÀ CIES de guà rdia: m es de F EB RER

Y uris H . Molina V illavicencio 
L usvelia M. C eballos Mendoza 21/ 12/ 2018

F ernando Aza Miranda 
Ana J ulia C ampos 21/ 12/ 2018

F ayssal El K aychouhi Z eriouh 
N ancy G issela Reyes C ruz  07 / 01/ 2019

Antoni Trias F erná ndez 
Ana María L avilla B enegas 07 / 01/ 2019

Marcos Peracaula B atlle 
Andrea Marqué s V elasco 10/ 01/ 2019

Aitana N olasco Rodríguez  21/ 12/ 2018
C amil· la G ispert C arbonell 22/ 12/ 2018
N ayra Elvir F erná ndez  22/ 12/ 2018
N our Ja mal   23/ 12/ 2018
N adia C onejo S errano  24/ 12/ 2018
Y anis C histian N istor  25/ 12/ 2018
C arlota Miranda Roblas  26/ 12/ 2018
Ilyas S ow       26/ 12/ 2018
Teia S alellas Tomas  27 / 12/ 2018

ofia alentina e ousa 0 12 2018
Aminata S illah S illah 30/ 12/ 2018
Mohamed Dampha 30/ 12/ 2018

a la ofia aradiaga ila 1 12 2018
L eia S anahuja Rojo   01/ 01/ 2019
Ja ber El B aghdadi    01/ 01/ 2019
Moussa  Diao    02/ 01/ 2019
F rancisco O liveras Reyes 02/ 01/ 2019
Ja na El Mesri   02/ 01/ 2019
Matteo S alinas F erreiro  03/ 01/ 2019
Ja net Abdessamie     04/ 01/ 2019
Alexander Manalo L umanglas 05/ 01/ 2019
W issal B en O uama  06/ 01/ 2019
L ia F ont C osta 06/ 01/ 2019
S oulaiman El Asri El Y ounoussi 07 / 01/ 2019
Max Rubio C astell  08/ 01/ 2019

volant
rasclet
garbell
lletera

aixa
barrina
destral
forca

magall
pic
esclopet
sulfatadore

arada
podadora
fanga

H oritzo ntals 
6 “ Es diu del color que normalment resulta de 
barrejar el blanc i el negre“
1 Absè ncia de tot color. Es diu de l’aspecte d’un 
cos la su erfície no re ecteix ca  radiaci  vi-
sible.
7  De color purpura blavós fosc. S eu nom ve per 
un fruit petit. É s el color que tindria la pell si no 
respirases durant uns minuts.
5 De color semblant al de l’herba fresca, la ma-
ragda, el verdet, les fulles a la primavera, etc.
9  C olor de l’or, groc brillant metàl· lic.
3 Del color del cel sense nú vols o de la super-
fície del mar.
V erticals 
10 C olor entre vermell i groc, que té  el mateix 
nom que una fruita comestible, sucosa i de sa-
bor agredolç .
4 C olor morat clar, que té  el mateix nom que 
una or. A aquest color també se l’anomena lila.
2 En català oriental. Encarnat molt viu. É s el 
primer color de l’espectre solar. Es pot veure a 
la closca de les marietes, al voltant dels punts 
negres.






