
Any XL  ·  Núm 324  ·  abril 2019



w
w

w
.re

vi
st

al
af

ar
ga

.c
at



3

Índex
Breus

2
Editorial

3
Entrevista

4
Converses a mitja tarda

10 
Col·laboració

11 
Cultura

16
Ensenyament

21
Cuidem les Mascotes

25
Pessics d’art i ecologia

26
Casal Les Bernardes

28 
Tradicions catalanes

29
Teatre

30
Veïns d’arreu

31  
Fotografia

32
Cinema

33
Notícies

34
Casal de Jubilats

36
Guia de Serveis

39 
El temps

40
Gastronomia

41
Un Salt enrere

41   
Demografia

42
Poti-poti

43

amb la  
col·laboració de:

w
w

w
.re

vi
st

al
af

ar
ga

.c
at

editorial Editorial
la

fa
rg

a@
re

vi
st

al
af

ar
ga

.c
at

40è aniversari de LA FARGA – REVISTA DE SALT 
Fins aquí hem arribat, a complir 40 anys editant LA FARGA, primer com a “But-
lletí del Casal de Jubilats” i posteriorment com a “La Farga – revista de Salt”. El 
primer número sortia de la impremta Pagès el mes de maig de 1979.
Algú ens va dir que la celebració de l’aniversari és el mes de maig i no l’abril. 
Bé, hi ha punts de vista a discutir sobre això. És un tema que sempre ha cridat 
l’atenció a partir de quan l’any 2000 es va portar a terme una celebració en la 
qual es donava a entendre que es produïa el canvi de segle, i no era així, el que 
se celebrava era haver arribat a l’any 2000. A partir del dia 1 de gener de 2001, 
aquest sí que era el primer dia del segle XXI.
Igual passa quan finalitza l’any, el que celebren com a “cap d’any” són les prime-
res hores del nou any, el dia 1 de gener, d’aquí li ve el nom de “cap”, i el dia 31 
de desembre celebrem haver arribat al que seria la cua de l’any que acabem de 
passar. Doncs, dit i fet!, hem arribat a la cua de la celebració dels 40 anys de la 
revista La Farga, el mes d’abril. A partir del vinent mes de maig començarem la 
nova etapa dels futurs 40 anys més. Sempre que la tecnologia digital, que va in 
crescendo, no es mengi el paper.
Filosofies a part, hem arribat fins aquí gràcies a la primera empenta que van 
tenir el grup de joves (actualment menys joves) per portar al poble unes pàgines 
impreses amb continguts dedicats a informar, opinar i dir-ne de tota mena, inici-
alment sobre les activitats del Casal de Jubilats, i després sobre l’actualitat del 
poble de Salt en general.
Ser emprenedor per encetar l’edició d’una revista és fàcil, sempre que es tin-
guin els mitjans necessaris, i aquests mitjans sempre solen ser els mateixos, el 
diners.
En Josep Cebrián, juntament amb altres, s’hi van posar i van aconseguir aquests 
mitjans amb l’ajuda econòmica dels anunciants. Anunciants als quals hem 
d’agrair molt sincerament el seu esforç econòmic per arribar on hem arribat.
També hem de dir que es mereix un agraïment dels més grans en Josep Pa-
gès, de la impremta Pagès d’Anglès, qui des de la primera revista no ha deixat 
d’aportar-hi una grandiosa col·laboració. Sempre que el sentim parlar de La 
Farga dóna la sensació que se la sent seva, i gairebé ho és, ja que segons ell, 
va ser una de les primeres revistes que va imprimir.
A l’interior de la revista es pot veure el llistat de totes les persones que al llarg 
d’aquests quaranta anys han posat el seu gra de sorra per portar la revista fins 
aquí, als quals els fem arribar el nostre agraïment. Agraïment extensiu també 
als habituals i esporàdics col·laboradors en ajudar a fer intenses les edicions 
amb els seus escrits, dibuixos i fotografies.
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La Farga fa 40 anys i per això en aquest número dediquem l’entrevista al primer Consell de Redacció que va tenir 
la revista. Ens hem posat en contacte amb qui va fer possible l’arrencada d’aquesta publicació el 1979 per pregun-
tar-los pels inicis i també com veuen la Farga actual. Amb aquest article volem fer homenatge a totes les persones 
que hi han participat o col·laborat en algun moment, donar-los les gràcies i desitjar-nos molts números més!

- Què recordeu dels primers anys de La Farga com 
a Butlletí del Casal de Jubilats?

[Serra] (Emili Serra Soler) - Que va néixer amb molta 
il·lusió i es va fer gran de seguida, perquè hi havia un 
bon equip, moltes ganes de fer coses, com demostra 
la continuïtat de 40 anys. (També hi havia els profetes 
que deien que això duraria dies).

[F. Mateu] (Fonsu Mateu i Riera) - Molt il·lusionant ‼! 
Ens vam reunir un grup d’amics amb moltes ganes de 
fer coses per Salt i ens feia molta il·lusió fer una revista 
pel Casal però sobretot pel poble.

[Terribas] (Guillem Terribas i Roca) - En els primers 
números hi vaig col·laborar, per exemple la primera 
portada és meva, una manipulació d’una foto de La 
Farga. Va ser en el número 13 que vaig entrar de ple 
a la redacció, com a compaginador, substituint en Jo-
sep Cristòfol. En aquella època no hi havia director i en 
Lluís Mateu feia de coordinador i posava ordre a les re-
unions i tenia cura de que la revista sortís. O sigui que 
feia de director, però no era “oficial”. I s’ha de dir que 

ens ho passàvem molt bé. Tots encara teníem molta 
energia i ganes de fer coses. A la Farga hi he fet de tot, 
compaginador, portades, escrits i la direcció. 

[Ll. Mateu] (Lluís Mateu i Riera) - Recordo que ens 
vàrem reunir fa 40 anys una colla d’amics i amigues en 
el recent inaugurat Casal de Jubilats i Simpatitzants de 
Salt. De la reunió n’havia de sortir la possibilitat de tirar 
endavant una revista que informés de les activitats del 
Casal i del poble.
La trobada va ser positiva i vàrem posar-li per nom “La 
Farga”. El primer pas va ser formar el Consell de Re-
dacció i fer un organigrama de funcionament.
Immediatament es va nomenar un director (en dèiem 
un responsable) que em va tocar a mi. Vaig ser-ne prop 
de 10 anys. Després havíem de resoldre el problema 
del finançament, que se’n va ocupar el Sr. Josep Ce-
brián, buscant anunciants i col·laboradors.
Teníem la necessitat de trobar escriptors i periodistes 
que, de tant en tant, ens fessin de reforç amb algun 
article o columna d’opinió. Ens en vàrem sortir. També 
vam fer la crida als pintors saltencs i gironins, que ens 

Entrevista al primer Consell de Redacció entrevista

Emili Serra i Soler                       

Josep Cristòfol i Darné

Fonsu Mateu i Riera

Miquel Casellas i Casals

Guillem Terribas i Roca

Narcís Burch i Puigdemont  

Lluís Mateu i Riera

Josep M. Oliveras i Oliveras
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Entrevista al primer Consell de Redacció

ajudessin amb les portades i les il·lustracions.
Hem d’agrair la important col·laboració de la impremta 
Pagès d’Anglès, que fins avui ha imprès la revista amb 
tota mena de facilitats i col·laboració.
Així doncs, amb una faixa i una espardenya, va comen-
çar a caminar La Farga. Reclamant cada mes els tre-
balls als col·laboradors, compaginant la revista a mà, 
trucades i més trucades a la gent...etc.
Tot l’esforç i dedicació que hi vàrem posar fa 40 anys, 
s’ha vist recompensat amb la satisfacció que, encara 
avui, tinguem La Farga a les mans. Per molts anys.

[Cristofòl] (Josep Cristòfol i Darné) - L’aparició (1979) 
de LA FARGA com a butlletí del Casal de Jubilats i 
Simpatitzants, fou conseqüència de la incorporació del 
Centre Excursionista Saltenc (CES) com a nova secció 
del Casal, llavors presidit per Emili Serra. Gent nova en-
tra amb noves activitats i noves idees que s’afegeixen a 
les pròpies del Casal. Aviat aquells nouvinguts trobem 
a faltar l’existència d’un vincle de comunicació de l’enti-
tat amb els seus 700 o 800 socis amb què comptava en 
aquell temps. I d’aquí sorgeix la idea d’editar un butlletí 
mensual per tal de cobrir tal mancança. Es constitueix 
un consell de redacció format per Lluís Mateu, Josep 
Cristòfol, Quim Pla, Miquel Casellas, Joan Arnau, Nar-
cís Burch, Alfons Mateu i algú més,  i el maig de 1979 
apareix el primer número. 

[Casellas] (Miquel Casellas i Casals) - Amb motiu del 
40è Aniversari de la revista La Farga, el que recordo 
més vivament és que els que vàrem ser als inicis, for-
màvem part de la Comissió per la independència de 
Salt. L’annexió de Salt a Girona s’havia fet el 31 de 
desembre de 1974 i va durar fins al 3 de març de 1983.

[Burch] (Narcís Burch i Puigdemont) - Era l’època dels 
primers anys de democràcia, després d’una dictadura 
de 40 anys i molt llarga, el jovent i molta altra gent es-
tava fart d’imposicions i prohibicions i la manera d’ex-
pressar les seves conviccions era fer-ho en algun lloc 
on pogués dir-hi la seva, i la Farga podia ser aquest 
mitjà. Al mateix temps tots teníem ganes d’escriure 
en la nostra llengua materna, el català, que la majoria 
l’havíem après de gran i a les nits, molts de nosaltres 
amb en Salvador Sunyer. I dins el Casal de Jubilats l’1 
de maig de 1979 vàrem tenir l’oportunitat d’engegar un 
projecte i un compromís amb els socis tot primer i més 
tard amb el poble, que la revista o butlletí com es deia 
al principi, va donar veu a tot el que passava al poble, 
encara actualment fa aquesta gran funció, la revista era 
i és molt necessària per a tot el poble. Gràcies a tots els 
que han treballat i treballen desinteressadament a fer-
la possible, a tots els moltíssim col·laboradors, i també 
els anunciants per fer-la possible.
La gran força d’aquella colla de jovent entorn de la jun-
ta del Casal i la petanca, eren les ganes, l’empenta i la 
gran il·lusió de tots els membres d’aquell primer consell 
de redacció per explicar el que succeïa a Salt, era molt 
gran, teníem necessitat  d’explicar les coses que es 
produïen al poble després de tants anys d’oblit i seque-

dat de notícies a la nostra vila, en totes les vessants; 
esportives, culturals, polítiques, socials i d’esbarjo, que 
es produïen a Salt. Es varen repartir les feines de com-
pondre i repartir els temes a tractar.  En Joan Arnau i 
jo vàrem agafar el compromís de fer les entrevistes i 
es va decidir entre tots, ja que érem dos els que faríem 
aquesta secció, de posar el nom de “Teva Meva”. Esco-
llíem tota mena de personatges de la nostra vila i dels 
voltants que crèiem que ens podien explicar coses inte-
ressants, gent d’ofici, de l’esport, culturals, de la page-
sia, capellans, polítics o personatges que expliquessin 
històries interessants del poble de temps enrere.

[Oliveras] (Josep M. Oliveras i Oliveras) - Les reuni-
ons als vespres a la freda planta de dalt del Casal de 
Jubilats. El despatxos habituals amb el llavors direc-
tor Guillem Terribas a la llibreria 22. Perseguir els col-
laboradors perquè entreguessin a temps el material. 
Cercar anunciants per poder subsistir. Anades i vingu-
des a la impremta Pagès d’Anglès....(no crec que hagi 
canviat gaire!!...).

- Era l’única revista a Salt? 

[Serra] En aquells moments sí, n’hi havia hagut alguna 
de tipus Parroquial molt abans i va durar molt poc.

[F. Mateu] Sí, era l’única que donava informació seri-
osa sobre el poble, que va anar més enllà d’un butlletí 
d’una entitat, encara que estigués lligada al Casal.

[Terribas] De fet sí. Hi havia el full parroquial i el pro-
grama de la Festa Major. En aquella època, molts po-
bles amb l’ajuda d’ajuntament o associacions es van 
publicar moltes revistes i butlletins. Molts d’ells han de-
saparegut i la Farga encara és viva.

[Ll. Mateu] No recordo que hi hagués cap més revista 
al poble. En tot cas La Farga volia cobrir unes funcions 
molt concretes.

[Cristofòl] Si hem de parlar de LA FARGA com a revis-
ta, hauríem d’esperar fins al número 81 corresponent a 
octubre de 1986, amb el lema de portada “renovar-se i 
viure”. I responent a la pregunta: sí, que jo sàpiga, era 
l’única revista de Salt.

[Casellas] Quan es va començar a editar La Farga 
el president del Casal de Jubilats i Simpatitzants era 
l’Emili Serra, que ens va proposar a una colla d’amics 
ser de la Junta del Casal. Llavors va sortir la idea de fer 
un butlletí informatiu i d’opinió i li vam posar el nom de 
La Farga. La condició que ens va posar l’Emili era que 
no havia de costar cap diner al Casal, i així va ser, se 
sufragava amb els anuncis que proporcionava el “Bri-
gada”.

[Burch] A la petanca ja es publicava un petit butlletí 
que portava per nom “Ferro”, aquell va ser el primer 
embrió, però només parlava de petanca.  Ara mateix 
no recordo que es publiqués cap revista a Salt aquella 
època, i una de les raons de fer la Farga també era 
deixar constància (mes rere mes) de totes les activitats 



6

que al poble es produïen (ah i gratuïtament), ja que a 
part d’algun butlletí de col·legi, o d’informació de l’ajun-
tament, el poble estava orfe de saber el que passava 
al seu entorn més proper, només el Punt diari o el diari 
de Girona de tant en tant parlava de nosaltres. Crec 
que va ser un bon encert, fer-la... i el temps així ho està 
corroborant. El poble té ara molta més informació es-
crita, publicada i documentada, de les moltes activitats 
que es fan cada dia. Així molts estudiants, curiosos o 
historiadors, tindran a on poder trobar el que busquin 
de les diverses activitats, socials, polítiques, culturals 
i d’esbarjo del nostre municipi i que abans no tenien, 
degut principalment a una forta i controlada dictadura.

[Oliveras] Com a revista amb publicació mensual sí (a 
vegades ens retardàvem...).  Cert és que hi havia algu-
nes entitats que editaven el seu butlletí, ara recordo el 
de Salt Sardanista, per exemple....

- Quin paper jugava a la vida cultural de la vila?

[Serra] El naixement de La Farga l’any 1979 va ser un 
moment molt important per a la vida del poble, no va 
ser fàcil, però l’entusiasme dels col·laboradors va fer 
possible l’èxit de la revista, fou la portaveu de la vida 
social del poble, les opinions eren diverses i lliures, 
punts de vista diferents i opcions polítiques oposades. 
Tothom podia formar part de La Farga, i va ser un tram-
polí imprescindible per reivindicar la independència del 
nostre poble durant els anys d’annexió a la Ciutat de 
Girona.

[F. Mateu] La Farga era una revista singular, que in-
cloïa bones entrevistes, portades atrevides, i altres ar-
ticles de nivell literari alt, per tant, feia un paper impor-
tant dins la vida cultural del Salt d’aquell moment.

[Terribas] En principi era el mitjà de comunicació amb 
els socis i amics del Casal de Jubilats. Al cap d‘uns 
anys, quan vam començar a tocar més els temes re-
lacionats amb la vida social i cultural, la vam transfor-
mar en revista sota el patrocini, encara, del Casal de 
Jubilats. Va ser l’època en què jo en vaig ser director i 
també, a la mateixa època, vam fusionar la Revista i el 
programa de la Festa Major, fent una Farga especial, 
que encara funciona.

[Ll. Mateu] Primer la revista pujava a ritme del Casal. A 
mesura que incorporava més notícies de les activitats 
del poble, més creixia La Farga, fins a arribar a ser un 
referent social que acceptava les col·laboracions i les 
notícies de tothom.

[Cristofòl] En els seus inicis, el contingut era el pro-
pi d’una publicació d’informació adreçada als socis del 
Casal, com correspon a un butlletí intern. A poc a poc 
es va anar ampliant cap a temes més generals de la 
vila: culturals, municipals, polítics... i en aquest aspec-
te destacà com a portaveu de la campanya per la in-
dependència de Salt i també com a eina difusora de 
l’activitat cultural del poble. LA FARGA superava ja la 

condició de simple butlletí i això portà al canvi de cap-
çalera: de “LA FARGA butlletí del Casal de Jubilats” a 
“LA FARGA revista de Salt”. 

[Casellas] La Farga va tenir molt d’èxit, ja que omplia 
un buit informatiu i d’opinió a Salt. Cal dir que vam tenir 
queixes sobre alguns articles que trepitjaven “ulls de 
poll”.
Mirant els primers números podem constatar que La 
Farga reflectia l’actualitat cultural de la vida de Salt, 
amb el teatre, actes cívics i socials, exposicions, l’actu-
alitat del Patronat Parroquial, així com articles sobre la 
vida, els problemes i les aspiracions del poble.

[Burch] La vida cultural associativa i política del poble 
era i és molt activa, no s’informava prou del que suc-
ceïa al municipi, tret de futbol i sardanes, no hi havia 
gairebé res més i la revista la Farga va voler fer-ne des 
d’un bon principi una més àmplia informació de tot el 
que passava en diferents espais. Jo recordo les moltes 
entrevistes que vam fer a diversos professors d’insti-
tut o col·legi, entrevistant els polítics, actors de grups 
teatrals, diferents músics o rellevants esportistes de la 
nostra vila, però també molts presidents o represen-
tants de diverses associacions del municipi, gent d’ofi-
ci, hortolans o capellans, i és  així com en van deixar 
constància. Sense oblidar la gran importància en els 
seus articles d’opinió de molts escriptors aficionats o 
professionals. Però voldria ressaltar el seguiment que 
va fer la Farga en la lluita per la recuperació del nos-
tre municipi i de molta altra gent, culminada l’any 1983 
amb el decret de segregació. Conquesta feta amb l’es-
forç sobretot de la “Comissió per la Independència” que 
per cert, tant el poble com l’ajuntament i totes les asso-
ciacions no han valorat mai prou. 
Recordem que el municipi va estar annexionat durant 
9 anys a la ciutat de Girona amb el consegüent perill 
de desaparèixer i passar a ser un simple barri de la 
perifèria de la capital.

[Oliveras] Com a tota publicació d’informació de ca-
ràcter local no diària, crec que té una rellevància de do-
cumentació històrica de tots aquells relats, entrevistes, 
reportatges, informació en general que s’hi publiquen. 
En aquella època vam assumir el Programa de la Fes-
ta Major. Un llibret pensat i treballat amb disseny, amb 
articles i  opinions de moltes persones, de Salt i de fora 
que d’alguna manera o altra evocaven el seu record o 
relació amb Salt .

- Seguiu la Revista encara? Què opineu del format 
actual?

[Serra] El format el trobo molt bé.

[F. Mateu] Sí. La Farga segueix sent una revista molt 
ben editada que fa molt de goig de llegir.

[Terribas] Sí, la segueixo. Penso que continua fent un 
paper important per explicar i deixar constància de la 
realitat del que està passant a Salt. És molt important la 

Entrevista al primer Consell de Redacció
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feina que fa i valoro molt la gent que continua treballant 
i escrivint per la revista. És una revista que s’ha sabut 
renovar en tots els sentits: tant en  el personal  com  la 
manera de comunicar.

[Ll. Mateu] Encara la llegeixo cada mes. Millor dit, en-
cara hi col·laboro amb “L’acudit foll” des del primer nú-
mero. El format em sembla molt bé.

[Cristofòl] És clar que sí que la segueixo! Com a soci 
del Casal continuo rebent i llegint LA FARGA, i que si-
gui per molts anys. El format, la presentació i la incor-
poració del color han anat guanyant en qualitat i s’hi 
nota la mà de la Impremta Pagès; aquests 40 anys 
d’existència li deuen molt.

[Casellas] La Farga ha estat sempre un referent per 
mi, des del començament. Trobo molt encertades les 
col·laboracions de les escoles, instituts, entitats es-
portives i socials, a més dels articles personals. Com 
a proposta, m’agradaria que hi hagués una secció de 
“Cartes a La Farga”, per tal que tothom qui ho desitgés 
pogués expressar la seva opinió sense comprometre 
la línia de la revista. De fet ja hi ha sempre la secció 
d’Opinió, en la que, qui vulgui, es pot expressar lliure-
ment, com es va fer recentment amb l’escrit “Carta a 
Caixabank”.

[Burch] Jo la segueixo amb moltes ganes i la trobo 
a faltar si veig que tarda a sortir, necessito saber què 
passa al meu voltant el que fan els col·legis, les dife-
rents associacions, els nous personatges entrevistats, 
els molts i diversos articles d’opinió molt interessants 
que s’hi publiquen, però també s’hauria d’aprofundir 
més en què pensa i què fa per integrar-se al poble la 
nova gent vinguda de fora. 
Jo les guardo i enquaderno cada 50 números com un 
llibre, ja que és un dels records millors per saber la his-
tòria del nostre municipi. 
La revista ha tingut diferents portades  en tot aquest 
llarg temps, al principi eren principalment d’artistes lo-
cals i fetes a mà en pintura expressament per a la Far-
ga, ara el nou disseny de portades és més de collage 
i fotogràfiques. Així també ha canviat la contraportada 
que amb fotos antigues i actuals ens transporten als 
anys d’infantesa i es veu el canvi que ha experimentat 
el poble. A l’interior, les  composicions que permeten 
les noves tecnologies aparegudes al llarg d’aquests 40 
anys de vida també ha canviat de dalt a baix. 
Amb tot això i amb la incorporació de diferents nous 
membres del consell de redacció amb saba nova la fa 
molt més àgil als lectors i per mi l’entrevista segueix, 
potser per debilitat, ho reconec, essent una de les que 
primer llegeixo, són molt més enriquidores que les que 
feia jo, ara la Farga ja sembla més professional, té mol-
tes més pàgines, moltes més fotografies que la que 
vam començar a fer el maig del 79.

[Oliveras] M’interessa sobretot  que es pugui consultar 
on-line. La història dels pobles es construeix a partir dels 
seus ciutadans, les seves entitats, les seves escoles...

- Fem 40 anys!, ens voleu dedicar algunes parau-
les?

[Serra] Que continueu treballant; Això no és fàcil, de 
dificultats sempre en trobareu, però aquests 40 anys us 
donen prestigi i categoria per continuar. 

[F. Mateu] No defalliu, ànims per seguir endavant i mol-
ta sort. Sou un equip molt collonut. 

[Terribas] Només dir-vos per molts anys i llarga vida a 
la FARGA, la revista de Salt. Moltes gràcies per ser-hi. 

[Ll. Mateu] Recordo quan va sortir el primer número. 
Se’m va acostar un senyor venerable que em va dir: 
Hola Mateu, veig que tu ets el director d’aquesta revista 
La Farga que feu el jovent del Casal, et felicito, però 
sàpigues que només arribarem fins al número 2 o 3. 
Fotre!!! De moment hem arribat als 40 anys. 

[Cristofòl] Primer de tot, expressar la meva íntima sa-
tisfacció en veure com l’aventura que amb tanta il·lusió 
uns quants vam començar fa 40 anys, sigui encara avui 
una realitat ben viva. Quants records, quantes vivènci-
es em porta a la memòria! Vosaltres en sou ara els con-
tinuadors. Segur que en el futur, per escriure la història 
de Salt s’haurà de recórrer a LA FARGA. Un mèrit i una 
responsabilitat. Endavant i feliç aniversari!!.

[Casellas] Sempre he estat convençut que haver nas-
cut o haver viscut a Salt imprimeix caràcter, i La Far-
ga combrega d’aquest esperit. Val la pena seguir amb 
aquest principi inspirador i fer molt nostres les paraules 
de Salvador Espriu: “Ens mantindrem fidels per sempre 
més al servei d’aquest poble”. Moltes gràcies a l’actual 
Equip de Redacció i a tots els que generosament hi ha 
hagut al llarg d’aquests 40 anys. I per molts anys més!.

[Burch] El primer de tot és dir-vos moltes felicitats i 
enhorabona per fer que aquell projecte que vàrem en-
gegar nosaltres no s’hagi mort. Segon, recordeu que el 
que esteu fent ara vosaltres és un treball millorat, per 
deixar una gran petjada del vostre pas per aquest mitjà 
i de segur que més endavant, igual que em passa a mi, 
en guardareu un molt bon record. Tercer, que no defa-
lliu i quan estigueu cansats, busqueu un relleu perquè 
la revista continuï sortint. De segur que si el projecte 
fracassés, seríem molts els que la trobaríem a faltar. 
Per últim, que si continua fent el servei d’informació i 
recopilació històrica, per tots nosaltres i principalment 
pels estudiants, segur que farà 40 anys més.
Llarga vida a la revista la FARGA!!!.

[Oliveras] Crear o iniciar un projecte, una revista que 
és el cas, observat amb perspectiva d’avui no té cap 
mèrit!  El mèrit és poder continuar després de 40 anys.  
Desitjo que d’aquí a 40 anys en tornem a parlar!!.

Entrevista al primer Consell de Redacció



8

MEMBRES DEL CONSELL DE REDACCIÓ DES DELS INICIS DE LA REVISTA
LA FARGA FINS A L’ACTUALITAT. 1979-2019

Lluis Mateu
Josep Cristófol 
Quim Pla
Miquel Casellas 
Joan Arnau 
Narcís Burch 
Narcís Soler
Emili Serra 
Alfons Mateu
Antoni Echave
Josep Cebrian 
Eusebi Cabezas
Martí Fita
Josep Mª Torras
Josep Mª Quintana
Guillem Terribas
Ventura Pau Soler 
Joan Boada 
Ventura Pons 
Carme Coll
Lluis Caritg
Antònia Bautista 

Joan Torres 
Jaume Bosch 
Joan Ros 
Josep Mª. Macias 
Quim Garzón 
Emili Gispert 
Joan Roca 
Francesca Laguarda 
Manel Lladó 
Josep Mª. Oliveras 
Antoni Peruga 
Pepa Bouis 
Bel Bosch 
Josep Guardiola 
Alicia Vila 
Eva Escuin 
Merce Sánchez 
Eva Vázquez 
Joan Boadas 
Pilar Subirós 
Toni Ruscalleda 
Miquel Angel Ferrés 

DIRECCIÓ
Lluis Mateu
GuillemTerribas
Josep Cristòfol 

COORDINACIÓ
Josep Mª Oliveras
Elena Romagós 
Mª Angels Mir
Ramon Torramadé 
Manel Oliveras

COMPAGINACIÓ
Josep Cristòfol 
Guillem Terribas
Manel Mesquita
Xarli Terribas
J.J.Comunicacions
Marçal Molas
David Garrido 

ADMINISTRACIÓ
Miquel Casellas 
Josep Cebrian 
Emili Crous 
Joan Boada
Rafel Sala
Manel Oliveras

DISTRIBUCIÓ
Pitu Geli
Joan Roig 
Josep Grassiot 
Josep Cebrian 
Josep Palmerola 
Roger Torramadé

CORRECCIÓ-ESTIL
Quim Pla
Toni Ruscalleda 

FOTOGRAFIA
Manel Lladó
Jaume Ollé 
Manel Calvo
Martí Artalejo
Xavier Pascual
Paula Vaquero

Agapit Alonso i Pont 
Sebas Parra 
Xavier Alberch 
Salvador Sunyer 
Xavier Margenat 
Mª Angels Mir 
Iolanda Pineda 
Gerard Carreras 
Ricard Jiménez 
Lluis Rovira 
Benet Galí 
Mª Elena Romagós 
Antoni Romero 
Ferran Márquez
Helena Olivella 
Guillem Molla 
Iolanda Vila 
Miquel Angel Macias 
Anna Grabulosa 
Ramon Torramadé 
Andreu Bover 
Jaume Garcia 

Anna Bonal 
Angela Mollera 
Ramon Ponsatí 
Carme Torrent 
Carles Bonet 
Jordi Roure 
Joan Corominas 
Eulogi Galià 
Agnès Cabezas 
Anna Clarà 
Rafel Sala 
Josep Mª Pla 
Héctor Martínez 
Carme Garriga 
Manel Oliveras 
Júlia Pujolràs 
Roger Torramadé 
Pilar Velazquez 
Benet Boada 

Lluís Mateu treballant en l'elaboració de la portada



9

Impremta Pagès

Foto arxiu familia Pagès

Benvolguts Amics de la Farga,
Ens complau molt felicitar-los pels 40 anys de la 

revista i ens omple de joia contemplar que la història 
d’aquesta revista va tan unida a la nostra Història com 
a impremta. Actualment estem en un món tant efímer 
on res dura res,  que el fet que la Farga hagi durat 
tants anys mereix una gran celebració i felicitar a tots 
els que l’han fet possible i no han defallit al llarg dels 
anys. Una gran felicitació als primers autors d’aquesta 
llarga trajectòria i un gran homenatge a tota la gent que 
ha passat i no estan entre nosaltres per un motiu o per 
un altre.

Fa 40  anys que ens varen comentar un projecte que 
volien fer a llarg termini: LA FARGA, per a nosaltres era 
de les primeres revistes que fèiem i ens representava 
un gran repte. La Isabel que llavors era una nena, va 
entrar a treballar amb nosaltres per tal de poder assolir 
aquest repte i ella era la persona clau que composaria 
i picaria tots els articles. Desprès de tots aquest temps, 
la Farga ha anat canviant i nosaltres també. Desprès 
de tots aquests anys la Isabel segueix formant part de 
l’equip de per-impressió però amb eines molt diferents 
d’aquella època,la tecnologia ha anat avançant i les 
maneres de treballar també. Però l’escènica de revista 
de bons continguts s’ha mantingut al llarg del temps. 
Per a nosaltres poder seguir imprimint la Farga és com 
una petita joia de la casa que hem intentat mimar per 
ser al llarg del temps com de família, i cert és que hem 
crescut plegats. Però tot i haver passat els anys, estem 
molt agraïts a tot l’equip de la Farga que en aquell mo-
ment, fa 40 anys, van confiar en nosaltres, una petita 
impremta de poble per fer aquella petita gran revista. 
Pensem que a la vida tot cal celebrar-ho i és per això 
que felicitem de tot cor a la Farga i desitgem que per 
molts anys es pugui seguir imprimint en paper una re-
vista pel poble i de continguts de qualitat.
Gràcies Amics

Josep Pagès 



10

“TOTS SOM IGUALS”, amb aquesta frase es des-
perten algunes consciències, això porta a la revo-

lució francesa, però ai, els drets són pels homes, les 
dones en queden excloses. En el segle XX s’albira una 
major consciència de l’abús  amb el moviment anome-
nat Me too, que vol dir jo també, que va ser fundat per 
un grup de dones activistes Americanes, l’any 1970. 
Utilitzen aquest moviment per ajudar dones joves, que 
han estat víctimes d’abusos, agressions i explotacions 
sexuals.  Tot i molts moviments, vagues i manifestaci-
ons, avui en dia encara hi ha grans llacunes entre els 
drets de les dones i els dels homes.
Feminisme NO vol dir superioritat de la dona per sobre 
de l’home; NO és el masclisme al revés, sinó que el 
valor que guia aquest moviment és la IGUALTAT. Es 
pot dir que el feminisme o la reivindicació dels drets 
de la dona sempre ha existit, una altra cosa és que 
no s’hagin dut mai a terme. Actualment, encara falta 
molta feina per fer, però cada vegada són més els qui  
reflexionen i reivindiquen una igualtat més justa i equi-
tativa. El feminisme té com a objectiu evidenciar les de-
sigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques.  
Algunes vegades, les formes de masclisme o de poder 
sobre les dones, el transmetem homes i dones sense 
ser-ne conscients. 
Recordo una anècdota que em va explicar fa uns dies 
la meva filla. Per motius de feina, va anar a Tailàndia,  
el “país dels somriures”. Ella havia d’anar a trobar-se 
amb unes persones, el lloc de la cita quedava lluny 
d’on ella s’allotjava, aleshores, tot esperant el bus que 
la portaria a la cita i mirant el mapa del mòbil per veu-
re a on s’havia de dirigir, un senyor se li acosta i amb 
molt bona educació li pregunta si necessita ajuda. Ella, 
confiada s’apropa amb el mòbil i indica amb el dit la 
direcció del lloc. El senyor, sense més li clava els cinc 
dits de la mà en tot el cul. Ella, sense pensar-s’ho ni un 
segon,  li esbotza una plantofada en tota la cara, evi-
dentment, l’home no s’ho esperava, i comença a cridar 
amb el seu idioma, fent gestos amb les mans, com si 
digués,  “aquesta noia està boja...” La cosa no acaba 
aquí, per una banda apareixen dues dones que, as-
segudes a terra (a penes ningú les havia vist) havien 
observat  l’escena, s’aixequen i comencen a donar-li 
cops de bossa a l’home; per l’altra banda venien cor-
rents dos policies porra en mà. Mentrestant les dones 
anaven explicant als guàrdies tot el que havien vist.  La 
noia no va haver d’explicar res, les dues senyores ja 
es varen encarregar de fer de traductores. “El mans 
calentes” va marxar calent de totes bandes,  no es va 
salvar d’uns quants cops de porra  ben donats. Ella va 
donar les gràcies a les senyores, que molt amablement 
es van acomiadar amb somriures i reverències pròpies 
d’aquella  terra. Explico això, perquè en aquest país, 
les persones que increpen els turistes estan penalitza-
dess, i tot i això, sempre hi ha mascles amb pensa-
ments possessius. Malauradament, és el plat del dia 
aquí i a la Coxinxina.
Quants milers de vegades, les dones han estat asset-

jades per individus que sense vergonya es pensen que  
tenen tot el dret del món a dir paraules indesitjables 
amb context obscè, quants milers de vegades les do-
nes han estat rebregades, tocades sense permís. (Això 
sense posar-nos amb violacions, maltractes... aques-
tes informacions omplirien les planes de tot un llibre)  
PREGUNTEM: amb quin dret els mascles es creuen 
que poden anar molestant, tocant i exhibint conductes 
ofensives? És degut a una mala educació? Són mals 
hàbits?  Són estereotips que se segueixen al llarg dels 
temps? Vivim en una societat masclista on, encara, 
per desgràcia aquests fets no són castigats.  Com diria 
algú, la violència no té classe, ni ideologies, no té esta-
tus... té un rere fons primitiu que no dic animal, per no 
ofendre a les bèsties!
Sortosament també hi ha moltes persones respectuo-
ses amb les dones. També hi ha homes que són els 
primers que davant una manifestació o conductes in-
apropiades,  exigeixen igualtat entre ambdós sexes, i 
aquests no els trobem ni davant ni darrere d’una dona, 
sinó al costat, que és el lloc que els correspon. 

Júlia Pujolràs Casadevall

En nom de dona converses a mitja tarda
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Qui era Jesús de Natzaret?

La lectura d’aquest 
llibre, Jesús. Un 

perfil biogràfic, ha es-
tat per a mi una agra-
dable sorpresa.
El Dr. Armand Puig, 
amb un llenguatge 
senzill i planer, t’acos-
ta a la figura històrica 
de Jesús de Natzaret, 
intentant descobrir el 
seu perfil humà i les 
circumstàncies soci-
als, culturals, famili-
ars, polítiques i religio-
ses del seu entorn.
És un llibre que, com 
diu l’autor, “no pressu-
posa ni exclou convic-
cions religioses dels 
seus lectors”. Mante-
nint-se sempre en la 
rigorositat d’un treball 
d’historiador i fent 

servir no solament les fonts cristianes –canòniques i 
no canòniques-, sinó també les jueves, romanes i hel-
lenístiques, permet una aproximació oberta i dialogal a 
la figura històrica de Jesús.
Llegir aquest llibre m’ha fet pensar moltes coses. He 
pensat que en el món tan descristianitzat que vivim i 
amb una educació a moltes famílies i escoles en la qual 
la paraula religió sembla tabú, molts dels nostres nens 
no sabran qui era aquell senyor clavat a la creu, ni per-
què tot el món compta els anys a partir del seu naixe-
ment, ni què vol dir la setmana santa que aviat celebra-
rem. El recurs de dir que es tracta de simples tradicions 
folklòriques que conservem no serveix. Grans obres de 
la nostra cultura,  composicions musicals de totes les 
èpoques, magnífics quadres en les pinacoteques de tot 
el món, escultures, poesies i centenars de grandioses 
catedrals repartides per les ciutats europees estan ins-
pirades en aquell senyor. Els nens tenen dret a saber 
qui era. 
I no solament els nens, crec que en el món actual 
aquesta figura de Jesús de Natzaret hauria de  ser més 
coneguda per tothom, creients i no creients, perquè 
ens pertany a tots. Per als creients és “el Verb”, la pa-
raula, el missatge de Déu, però no cal ser creient per 
descobrir la seva importància en la història dels valors 
humans. 
Un home fill d’un fuster d’un poble molt petit dels ex-
trems de l’imperi romà, que no va ser cap militar victo-
riós, ni cap líder d’una revolució violenta, ni cap poeta 
famós, que no ens va deixar cap escrit i que va morir 
ajusticiat entre dos lladres, sembla increïble que trans-
formés el món. Sabem que predicava al poble senzill i 
que el seu missatge, sobretot després de la seva mort, 
va ser seguit per molta gent –alguns donant la vida per 

seguir-lo- i es va estendre per l’imperi romà. Pels es-
crits de persones que el van conèixer -els Evangelis i 
les Cartes- podem saber el contingut del seu missatge. 
En una època en què hi havia esclaus, en què es mata-
va clavant en una creu, ell parlava de la germanor uni-
versal, de fer un “regne”, una societat solidària basada 
en l’estimació, en el servei, en l’ajuda als necessitats. 
Un “regne” en el qual s’hi entra tractant els altres com 
ens agradaria que ens tractessin, estimant fins i tot els 
qui no ens estimen, tornant bé per mal, donant menjar 
als qui tenen fam, beguda als qui tenen set, vestit als 
qui no en tenen, acollint els forasters, visitant els ma-
lalts i empresonats, no posant el cor en els diners... 
Una societat en la qual la preferència l’haurien de tenir 
els pobres, els qui pateixen, els senzills, els qui tenen 
bon cor, els qui treballen  per la pau... Cap filòsof havia 
parlat mai així.
I en els escrits hi veiem també un Jesús compassiu 
i indulgent amb tothom. Que salva una dona adúltera 
de morir apedregada, que tracta amb benevolència els 
considerats pecadors, que es posa sempre al costat 
dels més marginats (els leprosos i els tinguts per en-
dimoniats) i dels més mal vistos (atén la petició d’un 
militar romà, un enemic del seu poble, i accepta dinar 
a casa d’un publicà, o sigui d’un recaptador d’impostos 
al servei dels romans), però que s’indigna de manera 
radical davant dels hipòcrites, dels que fan servir la reli-
gió per guanyar prestigi, títols honorífics i ser ben vistos 
per tothom (fariseus, grans sacerdots i escribes) o per 
guanyar diners (els mercaders del temple). I que pre-
cisament per això el van matar, per “antisistema”, per 
criticar els poders politico-religiosos constituïts. I també 
per això després els romans van perseguir els primers 
cristians (persecució de Neró a l’any 64), no per la re-
ligió –a Roma n’hi havia moltes- sinó per dir que tots 
els homes, esclaus i lliures, eren germans i tenien  la 
mateixa dignitat, i per negar-se a adorar l’emperador. 
Malgrat els mals exemples que en 2.000 anys d’història 
ens han deixat persones i grups  que dient-se seguidors 
seus han obrat en contra del que ell havia ensenyat 
(creuades, inquisició, guerres religioses, acceptació del 
poder i la riquesa, conductes indecoroses...), crec que 
el seu missatge és vàlid per a creients i no creients 
en aquest món d’avui tan dominat per un capitalisme 
egoista i deshumanitzador i un racisme creixent. I més 
en aquest Estat espanyol amb molts polítics i mitjans 
de comunicació  que construeixen falsos relats (fake 
news) fomentant i propagant la venjança i l’odi. 
Avui els nostres nens –i els grans també- tenen dret a 
saber qui era i què deia Jesús de Natzaret.

Joan Serrat

col.laboració
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“Libertat presos políticos”

És el cant que molts  entonem d’un temps ençà i 
és el nostre-meu gran desig. Això era a Madrid, el 

Madrid de la mitològica Cibeles y Neptuno, del Oso y 
el Madroño, del  transcendental Museo del Prado, del 
tranquil Retiro,  de la immensa vena urbana del Pa-
seo de la Castellana, de la sempre recordada Estación 
d’Atocha... I a la Plaza de Colón, la blanquíssima figura 
de resines de polièster i pols de marbre blanc, la  “Júlia” 
de J. Plensa, que ens vol mostrar aquest món interior, 
invisible als ulls humans però que existeix en totes les 
dones i homes del món. Aquesta “Júlia” que ens dóna 
pau, reflexió, tendresa, harmonia  i equilibri. I quan li 
dirigim la mirada en aquell espai sempre tumultuós ens 
indica la necessitat d’escoltar-nos els uns als altres...
Camí enllà, m’escomet la senyora de classe alta o d’al-
ta classe que em pregunta si és la manifestació dels 
integristes perquè li sonen clams desconeguts...: -Ma-
nifestació independentista, manifestació pel dret a de-
cidir dels pobles, del seu també, del meu... però jo avui, 
estic aquí per exigir la llibertat dels presos polítics...li 
dic.  I el nostre encanteri s’esfuma quan el micro d’un 
jove acreditat se’ns apropa i ens diu que la nostra con-
versa és interessant. La senyora s’esvera i diu que no, 
que no... que no vol pas saber res de sortir en cap mit-
jà... i em fa adéu amb la mà enjoiada... i com a resposta 
li envolo un petó de coneixença. 
Passeig de joves enarborant banderes constitucionali-
stes i ens topem i ens disculpem i continuem. Ara amb 
pas més pausat trobem les banderes galegues his-
sades per joves que els  podria dir: “galopín”  (noi,  bor-
degàs...)” e ti de quen vés sendo? (I tu, qui ets?, més 
o menys...) o  sense deixar el típic “carallo”. De totes 
maneres un “bico” (petó) per tot el poble gallec!
Deixant a part els discursos  -sempre brillants- dels or-
ganitzadors,  poso com a estrella del dia, l’impressionant  
minut de silenci pels devastadors atacs humans (de 
qualsevol mena, dic jo). Caminem molt amb “Vives Es-
panya” i mirades de tots colors... Em desvesteixo de 
senyera i una parella ens diu molt amablement  si ne-
cessitem informació, que el seu marit és de Madrid i 
ella de Lleida i que estan aquí manifestant-se... i que 
coneixen tots els racons de la ciutat.
Considero interessant el viatge amb autocar: Estenc la 
mirada cap a aquests paisatges diferents en tot aquest 
entorn messetari on enxarxen geològicament munta-
nyes, depressions, planures, altiplans... amb barreja 
dels  colors ocres, amarronats, blancs, vermellosos... 
pobres d’aigua, rics de vent... fent que l’erosió del ter-
reny formi fantasmagòriques figures dels colors robats 
al sol, amb “tartèsios” camps ondulats de jove ferratge 
i cereal. En les vies, la maquinària i la mà  humana 
han esbudellat el terreny mostrant la sedimentació ge-
ològica amb la formació dels estrats  amb tota la seva 
esplendor.
En aquestes ondulacions messetàries apareix, en punts 
estratègics, la sorprenent figura del “toro”. Aquest ani-
mal que volen simbolitzar com l’imperialisme espanyol. 
A mi se m’acut  que és un ésser  digne de ser planyut 

perquè els mateixos que l’enalteixen, cobegen per la 
seva lluita a mort  en les  tòrrides places quan celebren 
la  “Fiesta Nacional”. Sí, és un animal majestuós, noble, 
fort i valent que el volen afeblir sota l’acer de sagetes i 
espases que travessen la carn animal produint sango-
noses ferides fins que es rendeix a mort als peus de 
persones enferretjades de color. Aquest animal mereix  
de viure, pot viure al costat d’altres animals en llibertat, 
mereixedors  del nostre respecte i admiració: ossos, 
llops, cérvols...
I quan el paisatge canvia i arribem als límits de Lleida 
i Guilleries,  el paisatge enverdeix amb diferents to-
nalitats, miro el fons geològic i a cop d’ull no sembla 
canviar gaire. La diferència: potser si a la messeta hi 
voltegés una aeronau amb llavors d’alzines, pins, ma-
dronyos... hi tornarien a voleiar les majestuoses aus en 
perill d’extinció i el planeta potser  seria una mica  de 
menys canvi climàtic.

Dolors Cabratosa i Teixidor    
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Montse Manén, Premi Tres de Març

Aquest any, el Premi Tres de Març s’ha atorgat, ben 
merescudament, a Montse Manén; és per això 

que en nom de Càritas Salt li fem arribar la nostra més 
cordial felicitació.
La Montse, com la major part de ciutadans de Salt, 
s’ha incorporat al nostre poble. Va venir, tal com va 
dir en el seu discurs a l’acte d’entrega del Premi, per 
feina i per habitatge, però la seva implicació al poble 
ha transcendit l’àmbit professional. Conseqüent amb 
els seus valors humans i les seves conviccions cristi-
anes, s’ha compromès i implicat en moltes inciatives i 
projectes en el poble.
En aquest escrit volem ressaltar especialment els seu 
compromís amb Càritas. Tan bon punt  es va prejubilar, 
va entrar a formar part del nombrós voluntariat de l’en-
titat a Salt. De bon primer com a voluntària al servei de 
la Gent Gran, fent visites periòdiques a avis o àvies per 
ajudar a pal·liar la seva solitud. Més tard, va passar a 
ser secretària de Càritas parroquial Sant Cugat i a con-
tinuació va ser-ne la presidenta. Des d’aquest càrrec, 
va impulsar la unificació de les dues Càritas parroqui-
als de Salt (Sant Jaume i Sant Cugat), fet que va esde-
venir realitat l’1 de gener de 2007. Va continuar com a 
presidenta de la nova entitat, Càritas Salt – Agrupació 
de parròquies, durant més de sis anys, fins a l’estiu 
de 2013. Però des de llavors, no ha deixat el volunta-
riat en cap moment, fent de voluntària “rasa”, com diu 
ella, en diversos serveis: roba, aliments i actualment, a 
més, al servei d’Acollida. 
Durant tots aquests anys ha destacat en ella el rigor i la 
feina ben feta, la visió per saber dirigir els esforços en 
la bona direcció, mai acomodada, sinó inquieta, pro-
movent nous projectes dins l’entitat i complicitats amb 
el món cívic i social del poble i exercint un lideratge 
entusiasmador. Una de les millors qualitats de la Mont-
se és que sap encomanar energia i il·lusió envers els 

seus projectes  als qui comparteixen el seu treball.
El seu objectiu primordial sempre ha estat afavorir el 
desenvolupament i la igualtat d’oportunitats de les per-
sones que s’acompanyen i s’atenen des de Càritas i de 
la població en general. També hem de posar en relleu 
com ha estat sempre atenta a les situacions personals 
de cada un dels companys voluntaris i dels tècnics des 
de la convicció que som un equip o millor encara: una 
família.
Ens agrada remarcar la seva mentalitat oberta i d’intel-
lectual que denoten els seus escrits farcits de punts 
suspensius, interrogants i parèntesis. Els punts sus-
pensius indiquen que el que ha exposat no és definitiu 
ni tancat, sinó que s’hi poden fer aportacions, ja que 
pot aparèixer un element nou que ens ho faci veure 
diferent o que ho enriqueixi.  Els interrogants mostren 
una mentalitat gens dogmàtica, tot és qüestionable, 
no ens podem quedar amb la primera impressió, hem 
d’estar oberts a les crítiques, començant per la pròpia 
i cal fer revisió contínua del nostre pensament i de la 
nostra acció.
I dins els parèntesis hi ha els molts matisos d’una afir-
mació o bé hi ha l’altra cara d’una realitat que també 
cal tenir en compte, en el sentit que representen altres 
possibles visions diferents de la nostra.
És per tot això que donem molt de valor al seu mestrat-
ge i la tenim com a referent en el compromís cívic per 
fer un món millor.

Volem acabar reproduint unes pa-
raules de la Montse adreçades a la 
Junta, i per extensió a tots els qui 
formem Càritas, en el moment de 
fer-se públic el premi i que resumei-
xen l’esperit de tot el que hem dit:
“En aquests moments vull recor-
dar també tots els companys que 
ens han deixat en aquest camí que 
anem fent. Són molts noms que 
tinc en el meu cor. Hem sigut, som i 
serem un equip, un bon equip, una 
família, amb el relleu inevitable dels 
seus components, però que per-
met i assegura  que segueixi  sent 
possible el creixement, renovació i 
poder tenir els ulls ben oberts a les 
necessitats dels moments presents 
i de les persones que tenim a prop”.
Felicitats i gràcies, Montse!

Càritas Salt 
 Agrupació de parròquies
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L’arbre

Portava un llibre a la mà. Resseguia el camí de sem-
pre amb l’actitud parsimoniosa acostumada. No te-

nia cap objectiu que anés més enllà d’esbargir la ment, 
buidar-la i omplir el buit resultant amb el res. Deuria ca-
minar uns vint minuts quan em vaig decidir a aturar-me 
just al costat d’un marge. No m’hi havia parat mai per-
què tinc la sensació d’haver de caure, però en aquesta 
ocasió em notava més valent. Em vaig asseure sobre 
un tronc tallat i em vaig posar a llegir. 
En aquesta època de l’any és complicat passar pàgina 
sense aixafar algun insecte i més difícil encara és llegir 
amb una mosca que t’ataca cada dos per tres. El re-
sultat de tot plegat és que vaig preferir deixar la lectura 
i mirar-me el paisatge. Davant meu hi havia un arbre 
inclinat cap al marge. Era una posició d’equilibri que 
m’assemblava dura i esgotadora alhora; com si l’arbre 
estigués en constant lluita contra la gravetat i a favor 
de la voluntat de romandre viu. Em va envair una sen-
sació piadosa i vaig dir en veu alta que em sabia greu 
veure’l patir. La meva sorpresa va ser que l’arbre em 
va respondre:
—Necessito arrencar les arrels, desfer-me de la terra 
que s’ensorra i em té presoner. Em podries ajudar?
Per un instant, em va semblar que l’autosuggestió 
m’havia jugat una mala passada, però l’arbre va de-
manar-me de nou ajuda. Només hi havia tres o quatre 
possibilitats: allò era l’inici d’una demència, la meva 
imaginació s’havia desbocat, en realitat no havia sentit 
res, o l’arbre parlava de debò. Com que estava sol i 
lluny de tot em va semblar millor creure en la darrera de 
les possibilitats i vaig donar-li conversa.
—Com et podria ser útil?
—Doncs ajudant-me a sortir d’aquí per buscar un lloc 
pla, fresc i bonic prop del rierol.
—Ets massa gran i em resulta una quimera poder fer el 
que em demanes...
—Ho sé, ho sé, però ho havia de provar. No saps el dur 
que és romandre sempre en aquesta posició de pugna 
eterna, d’haver de batallar sempre contra el pes de la 
gravetat i les envestides del vent juganer. 
—Sé del que em parles, arbre amic. A mi em passa el mateix.
—Em sembla que no comprenc les teves paraules.
—És ben senzill. No sóc un arbre, però tinc arrels. Tam-

bé lluito contra la gravetat, però la que em roman a 
l’interior. No tinc una capçada farcida de fulles verdes, 
però tinc un cap ple de preocupacions. Camino inclinat 
mirant a terra per tal de no veure els ulls que m’es-
tereotipen i visc en una batalla contra el món que no 
em comprèn... de fet, vinc a llegir per aquests camps i 
boscos per estar sol amb mi mateix. 
—Em sorprèn molt tot plegat i em fa pensar que al cap 
i a la fi potser no estic tan malament.
—Tu almenys tens un cel cap a on mirar, un sol que 
t’escalfa, la pluja que et rega i un amic que et parla. 
Què més podries desitjar?
Ja no em va contestar ni el vaig sentir queixar-se. Jo 
vaig seguir el meu camí amb el llibre a la mà, la ment 
neta i buida i una història per contar. 

Robert Fàbregas
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La solitud del pensament

E-bikes

Fa Sol. El cel és d’un color blau clar amb algun núvol 
de color blanc, respirem primavera.

Arribo en una plaça. Aparco el cotxe i veig la gent que 
de pressa treu el tiquet per aparcar a la zona blava. 
Baixo del cotxe. Al costat mateix hi ha una jardinera 
molt grossa que impedeix l’entrada als cotxes a la pla-
ça. Em paro un moment davant la jardinera. Al costat, 
treu el cap un pensament aferrant-se a la vida. Li faig 
una foto abans que quedi pansit amb el sol. Serà una 
altra manera de viure, d’existir, de compartir, de fer sen-
tir quelcom més en mirar el pensament a través de la 
foto.
Si al moment d’arribar a la plaça, aparcar i baixar del 
cotxe, hagués fet com aquell home o aquella dona que 
van córrer per treure el tiquet per aparcar a la zona 
blava, no hauria vist aquell pensament sol, en aquella 
jardinera, el qual va inspirar que naixessin nous pen-
saments. 

Mª Teresa Quer Coma

Fa uns anys vaig descobrir les bicicletes elèctriques, 
quan un company  de la nostra colla la va comprar. 

De cop va passar d’anar l’últim a ser el primer de tots. 
De mica en mica altres  les van adquirir i actualment  
tots el que passem de 60  i 70 anys en tenim. 
Són unes màquines fantàstiques que permeten fer sor-
tides com abans amb 20 anys menys.  A q u e s t e s 
BTT disposen d’un motor que en pedalar es posa en 
marxa i et dóna una ajuda suplementària. No cal dir 
que quan fa més falta és en les pujades, però també 
donen una gran seguretat a les baixades. Permeten 

gaudir de la mun-
tanya amb esforç 
però sense arribar 
a un  cansament 
excessiu. És un es-
forç controlat i per a 
moltes persones de 
determinada edat li 
han permès allargar 
el temps d’anar en 
bici per la munta-
nya.
De bicicletes elèc-
triques n’hi ha de 
moltes classes: ur-
banes, de carrete-
ra, de plegables, de 
luxe,  etc. Jo estic 
parlant més de les 
bicis de muntanya, 
BTT.
Segons com s’en-
trega la potència 
al motor n’hi ha de 

dues classes: les de pedaleig assistit, e-bikes, amb una 
potència màxima de 250 w i una velocitat màxima de 
25 km/hora. Les de l’altre grup són vehicles que el con-
ductor no ha de fer cap força perquè el motor elèctric es 
posi en marxa, en té prou en activar el comandament. 
Aquestes últimes s’acosten més a una motocicleta.
Les vendes de bicicletes elèctriques han crescut molt 
en aquests últims anys, tant en el nombre d’unitats com 
en el muntant econòmic. Una  e-bikes normal no baixa 
dels 4.000 € i si són d’alta gamma valen uns 9.000 €. 
Segons les dades que he pogut consultar, actualment 
un 20% de les bicicletes són elèctriques i quant a la 
seva producció, és del 35%, i les xifres no paren de 
créixer cada any.
També tenen desavantatges, la primera és la durada 
de la bateria. Però estic segur que és cosa de temps i 
de tecnologia per solucionar-ho. De moment ens con-
formem en carregar-la més sovint. L’altre problema és 
comparar-la amb la moto de muntanya i el seu proble-
ma amb els ecologistes. Esperem que tots puguem 
conviure i gaudir del medi natural, especialment a les 
comarques gironines, que tenen un marc incomparable 
per a la pràctica d’aquest esport.

Rafel Sala
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Autors Saltencs cultura

Aquest llibre és singular perquè ho és l’autor, un 
home sorprenent, transformat per la narració, sim-

ple i escrita a raig, en un personatge gentil, tendre i 
capaç de gestes quasi increïbles.
El viatge narrat és una llarga aventura pels llocs més 
dispars del planeta, de la Costa Basca a la Costa Bra-
va, de Murcia a Mallorca, de Nova York a París, de la 
vall del Loira a les Dolomites, fi ns a la gran fuga de 
mesos cap a terres australs; uns territoris recorreguts 
quasi sempre en bicicleta i observats amb mirada nova 
i profundament terrenal.
Però l’obra no és només un llibre de viatges terres-
tres; com suggereix el títol, és també l’aventura d’un 
amor apassionat i difícil, tractat de manera discreta, 
però sense amagar el xoc de sensibilitats i, sobretot, 
els dubtes sobre un fi nal que, amb saviesa narrativa, 
l’autor ha deixat obert.
Deia Thomas Mann que existeixen naturaleses per a 
les quals l’alta maduresa és l’edat òptima, persones 
cridades a obrir els ulls de la humanitat als enormes 
avantatges d’aquesta etapa vital, com el de la tendre-
sa, la bondat, la justícia, l’humor i una saviesa de mur-
ri; en defi nitiva, el retorn més alt a la innocència i a la 
llibertat de la infància. És el cas de Xavier Corominas, 
que ja ens va sorprendre amb el descomunal trajecte 
en bicicleta fi ns al Japó narrat en el seu primer llibre. 

Una sèrie de personatges passegen per damunt de 
les ferides que la vida els ha infringit. Algunes han 

cicatritzat més o menys bé, però d’altres es van obrint i 
tancant, i les nafres són doloroses. La violència, explí-
cita i implícita, apareix de manera intermitent en la vida 
d’aquests homes i dones. S’exhibeix en diferents for-
mes: emocional, verbal, misògina, masclista, sexual... 
però violència al cap i a la fi . 
Una sivella, lluent i brillant, és la peça que els uneix a 
tots plegats i que els portarà a prendre decisions arris-
cades de conseqüències imprevisibles. De fet, a través 
de les marques causades per les sivelles, descobri-
rem com aquests éssers humans esdevenen persones 
complexes, contradictòries, animals sense ànima, cri-
atures desesperades. En alguns casos, aprofi ten les 
segones oportunitats; en d’altres, les ferides del passat 
els portaran a la desesperació.
La sivella, aquesta sivella, és alhora causa i efecte, ex-
cusa i essència. L’entramat de la novel·la parteix de 
l’objecte, que esdevé motor dels subjectes. 

Josep Maria Fonalleras

De l’amor i d’altres viatges,
de F. Xavier Corominas Mainegre

La sivella, de Josep Viñas i Xifra
Editorial: Gregal

Ara el viatge als antípodes és encara més llarg, però 
també més complex, perquè és tant una peripècia per 
paratges desacostumats com una bella proesa pels 
paisatges del cor. 

Quim Español
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Autors Saltencs

Tinc la sort de compartir veïnatge amb persones ben 
interessants que m’alegren la jornada amb una 

simple conversa de carrer! I a hores d’ara, algunes 
imatges com la d’una peculiar figura que es desplaça 
amb bicicleta, ja s’han convertit en elements fixos dels 
meus paisatges matinals.
Sí, us parlo concretament d’en Lluís Mateu, que sem-
pre em saluda mentre avança pedalant. Però ai!, quan 
frena i allarga més la salutació, de seguida intueixo que 
ja en porta una de cap i em vol explicar el nou repte o 
projecte en el qual està treballant.
En aquesta ocasió m’explica satisfet que ha aconse-
guit reflectir en forma de còmic una vella anècdota de 
família que ha titulat “EL CAP EN JOC”  i va succeir tot 
just acabada la guerra civil en un  mas de Vilablareix. 
Era un deure de recuperació d’una part de la memòria 
familiar que ell mateix s’havia imposat, perquè aquest 
fet dramàtic els va marcar i es va convertir en un tema 
recurrent que anaven explicant els avis, pares, oncles i 
cosins amb més o menys grau d’imaginació.
 En Lluís, per tal de preservar-ne el record i la vera-
citat, ja n’havia fet una versió molt més senzilla, “LA 
REVENJA”, que havia regalat en un àpat familiar, però 
només ara, amb la nova versió ben completa i acurada, 
es dóna del tot satisfet.
Aquest artista tan nostre no deixa mai de sorprendre’m 
pel seu caràcter multidisciplinari, que el porta a expe-
rimentar amb diverses tècniques artístiques (dibuix, 
pintura, escultura, il·lustració, arts escèniques...) i a ex-
plorar materials i suports tradicionals, sense oblidar-ne 
d’altres més transgressors, recuperats o efímers (re-
cordem el Retaule de 1714). A mi en Lluís, tant pel seu 
tarannà elegant com per la seva obra, sempre m’ha 
semblat un d’aquells personatges polièdrics i autodi-
dactes que creaven bellesa en la daurada època del 
Renaixement.
La presentació del seu original llibre va tenir lloc el di-

mecres 6 de 
març en una 
biblioteca IU 
Bohigues ple-
na de gom a 
gom. El par-
lament inicial 
que li va  de-
dicar Josep 
Viñas, alcalde 
de Salt, va 
donar pas a 
una intensa 
presentació 
personal de 
l’artista i la 
seva obra 
a càrrec del 
seu germà 
Fonsu Ma-

“El cap en joc” i en Lluís Mateu teu (un altre bon 
creador plàstic 
i musical). No 
vaig poder as-
sistir a l’acte per-
què voltava per 
terres italianes, 
però el mateix 
Lluís, que m’ha 
lliurat un exem-
plar de l’obra,  
m’ha transmès 
la seva sorpresa 
i emoció davant 
les sentides pa-
raules del seu 
germà i pel caliu 
que li va trans-
metre el nom-
brós públic as-
sistent.
“ EL CAP EN 
JOC” d’entrada 
em sorprèn per-
què no respon a 
l’esquema con-
vencional d’un còmic! No es tracta d’un simple quader-
net de fulles aplegades amb grapes sinó d’una bonica 
peça en format de llibre petit. El componen una vinte-
na de pàgines embolcallades amb una portada semi-
dura (decorada amb els originals efectes d’un expert 
aquarel·lista) que s’allarga amb dues pestanyes interi-
ors que il·lustren amb contundència els moments claus 
de la història.
En observar com el traç de les vinyetes transmet el rit-
me de la narració amb gran força expressiva/ com totes 
les pàgines semblen fugir del blanc amb textures suaus 
com besades d’aquarel·la/ com els textos i diàlegs es-
tan escrits amb polida lletra manuscrita/ com els colors 
de la paleta emprada es complementen i harmonitzen 
en un curiós ventall de marrons, ocres, blaus siena, gri-
sos, negres i algun vermell .... he tingut la sensació de 
contemplar un exemplar únic, com els anomenats lli-
bres d’artista, del que ara en podem gaudir tots gràcies 
a les noves tecnologies. 
Vull ressaltar que considero molt important la tasca de 
recuperar petits fets i anècdotes que han anat forjant 
petites històries individuals. Es tracta d’un deure que 
tots hauríem de tenir molt present i practicar, ja que és 
la forma d’anar confegint baula a baula una sòlida ca-
dena: la de la Memòria Històrica del nostre petit, sofert 
i valent poble.
Com deia el poeta i cantàvem amb el noi de Xàtiva, 
“Qui perd els orígens, perd la identitat”, i a tu Lluís t’hem 
d’agrair la traça, a l’hora de saber combinar un treball 
de recerca històrica amb la bellesa del llenguatge artís-
tic que tan bé domines. Enhorabona i endavant, artista!

Carme Garriga i Verdaguer
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Recomanació llibres

Quan la pell parla
Autora: Dolors Vilagran Amat

Editorial Oliveres, 2019

Recomano aquest llibre per dos motius, els dos igual 
d’importants. En primer lloc la seva lectura et remou 
per dins i en segon lloc t’ajuda a mirar i comprendre 
una mica més el món dels «diferents». Després de la 
seva lectura et reconcilies amb aquest món ple d’ego-
ismes i d’insensibilitat.
La narració descriu diferents estats emocionals i mo-
ments concrets viscuts plens de contrastos,  però so-
bretot deixa palès les ganes de gaudir intensament 
del fi ll.
Els moments de dolor i els de joia, la tristesa i l’alegria, 
el desencís i el coratge. I, per damunt de tot, l’energia 
de tota una família plena d’esperança per llaurar un 
futur.
No és pròpiament una biografi a, sinó un testimoni de 
com s’ha viscut i es viu una vida al costat d’una perso-
na amb paràlisi cerebral.

La Dolors 
Vilagran és 
veïna de Salt 
i molt esti-
mada en el 
seu entorn, 
sempre ha 
escrit, tant 
poesia com 
prosa, i és 
ella matei-
xa que ens 
explica què 
la va moure 
a escriure 
aquest llibre.

Portar a ter-
me aquest 
relat ha es-
tat gràcies a 

l’empenta de persones 
que m’han volgut fer 
creure que ho podia fer, 
sense elles jo no m’hi 
hauria atrevit. Qui m’ha 
empès en la decisió 
fi nal ha estat el meu 
fi ll Gerard, afectat 
d’una greu encefa-
lopatia. Moralment 
em sento obligada 
a aportar el meu 
gra de sorra en 
aquest col·lectiu, 
del que en formo 
part, i m’ha sem-
blat que la millor 
manera de fer-
ho es la comunicació.
Els processos educatius sovint fan èmfasi 
en aspectes secundaris, mentre que no apareix la pe-
dagogia de valors, com a mínim s’hauria d’ensenyar 
fi lantropia envers aquells que són “diferents!”
He triat la forma narrativa perquè m’ha semblat la ma-
nera més fàcil d’expressar aquest testimoni d’aventu-
ra personal. Publicar les pròpies vivències comporta 
un compromís sincer d’emocions i sentiments que et 
despullen.
El context a voltes esdevé diàleg, és una manera de 
donar a conèixer la connexió entre dues persones que 
han hagut de forjar el seu propi llenguatge, que es 
manifesta per mitja de fonemes, gestos, sensacions i 
un codi Morse digital pell a pell. Tant és així, que jo hi 
poso les paraules per fer-lo més entenedor.
No es tracta d’un receptari, sinó d’observacions que 
he anat recopilant al llarg d’aquest trajecte com a 
mare. Tampoc pretenc alliçonar, l’únic intent és com-
partir unes vivències personals, que he adquirit al 
costat d’éssers que m’han ensenyat tant!
Éssers extraordinaris que han format la meva pròpia 
consciència!

l’empenta de persones 
que m’han volgut fer 
creure que ho podia fer, 
sense elles jo no m’hi 
hauria atrevit. Qui m’ha 
empès en la decisió 
fi nal ha estat el meu 
fi ll Gerard, afectat 
d’una greu encefa-
lopatia. Moralment 

ho es la comunicació.
Els processos educatius sovint fan èmfasi 



19

El passat 27 de març a la biblioteca Iu Bohigas de 
Salt va tenir lloc la presentació del llibre “Quan la 

pell parla”, de la Dolors Vilagran i Amat, veïna de Salt 
i estimada per molts. Això va fer que la biblioteca s’om-
plís de gent, família, amics i coneguts. 
La presentació va anar a càrrec de l’alcalde de Salt, 
Jordi Viñas i del nebot de l’escriptora, Marc Trayter 
Vilagran, advocat i president de L’APIMA del centre 
Joan Riu. Jordi Viñas va remarcar  la bona assistèn-
cia de públic i va  recomanar la lectura del llibre per 
què ens endinsem en el coneixement de les perso-
nes diferents i això  com a societat ens fa ser una 
mica millors.
El seu nebot Marc ens va fer avinent alguns frag-
ments del llibre que fan pensar que tot i les difi cultats 
realment anem fent passes esperançadores cap a 
una millora en l’atenció  de les persones diferents,
La Dolors, amb molta emoció va desgranar alguns 
moments íntims viscuts amb el seu fi ll, va agrair la 
companyia de tantes persones fent camí plegats i va 
acabar amb un poema per dir-nos que, malgrat tot, 
“la vida és meravellosa”.
Des de La Farga volem mostrar a la Dolors i família 
tot el nostre  agraïment per poder compartir aquest 
llibre.

Carme Torrent

Recomanació llibres
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Cal drapaire petits contes
Una tarda, al sortir de l’escola, en Sergi va anar a 

jugar al magatzem de casa seva. Els seus pares 
eren drapaires i recollien papers, ampolles i tota mena 
d’estris de metall que la gent no volia. Amb el trastos 
que recollien, en Sergi gaudia fent andròmines, invents 
per encarar el futur. 
Aquella tarda anava mirant el gènere que havia arribat al 
matí per tenir una idea del que fabricaria. Entre dos pilons 
de trastos es va trobar una nena que se’l mirava.
- Hola. Què hi fas tu aquí? D’on has sortit? –li va dir
- Els meus avis han vingut a portar diaris, i ara, el meu avi 
està cercant panys per si en troba un que funcioni. Què 
estaves fent?-li va preguntar la nena.
- Estava buscant alguna cosa per jugar a inventar i fer un 
enginy -va respondre en Sergi.
- Per què no em busques una nina per jugar?
- Aquí no hi ha nines, van directes a les escombraries. Jo 
vinc aquí a fer invents.
- Doncs fes-me’n una –li va pregar.
- Sí dona...
- Si tu ets un inventor, sabràs fer-ne una -va insistir la nena
- Bé, pesada... Com et dius?
- Em diuen Cri-cri.
- Caram! Quin nom més rar. Jo em dic Sergi. A veure... 
farem una nina de paper.
- Val. Què et sembla aquest paper?-va dir la Cri-cri.
En Sergi va agafar el paper, que no li agradava gens, i el 
va anar doblegant per fer el cos de la nina. Després, per 
fer les cames i els bracets va enrotllar un diari. El cap, el 

va fer amb una bola de paper de regal daurat, i els ca-
bells, amb unes tires de cordill. Llavors va anar a buscar 
cinta per enganxar-ho tot a  l’ofi cina del seu pare i ho va 
unir.
- Què et sembla? – li va preguntar a la nena.
- Bé. Ara li podries posar un vestit?
En Sergi va assentir malhumorat, però es va posar a bus-
car fi ns que va trobar un paper de regal rosa.
- A mi no m’agrada el rosa -va dir la Cri-cri.
Va tornar a remenar fi ns que en va sortir un de fl ors blaves.
- Bé. Si no hi ha res més... –va dir ella, sarcàsticament.
En Sergi va tornar a buscar fi ns que en va sortir un de pla-
tejat amb fl ors vermelles. La nena va fer un gest de fàstic i 
ell va continuar fi ns que en va sortir un de groc i verd amb 
el qual ella va consentir. En Sergi el va col·locar a la nina. 
Llavors ella va dir: 
- Talla-li la faldilla, que és massa llarga i fes-li sense mà-
nigues.
Ell es va carregar de paciència i va anar a cercar unes 
tisores per retallar el vestit.
- Ara li podries fer un impermeable perquè no es mulli?
En Sergi va obrir els ulls de sorprès, però va buscar una 
bossa comercial i la hi va retallar, fent una caputxa amb el 
cul i uns forats pel braços. Aleshores li va preguntar:
- Què et sembla? Ja deu estar acabada, no?
- No, no. Li falten unes sabates, una bossa i un cotxe...
Ell es va posar vermell i li va fer un cotxe amb una llauna, 
unes sabates i una bossa. I ella va dir:
- Què hi posarem a dins la bossa?
- Mira, Cri-cri, tu mateixa. Això no és jugar junts –li va dir 
empipat en Sergi.
- Que sí! Jo estic jugant a manar –va dir la nena.
- Doncs ves fent, jo me’n vaig a berenar.
- Que em faries una llesca de pa amb tomàquet?
- Mira, mira, allà tens un full blanc i un de vermell, les 
tisores... i tu mateixa...
- Bé, m’ha agradat molt jugar amb tu. Demà tornaré!
En Sergi es va posar les mans amb els punys tancats 
a les butxaques de ràbia. Va pensar que l’endemà 
s’amagaria. Aleshores l’àvia la va cridar.
- Anem a berenar, maca. Adéu nen!
- Adéu-siau – va dir ell, i pensava: “ja sé per què li diuen 
Cri-cri”.

Xavier Cassany
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“Les nostres mans”, 
projecte d’infantil a Les Arrels!

Escola les Deveses - Educació emocional a cicle mitjà

L’alumnat d’educació infantil de la nostra escola ha 
fet el projecte “Les nostres mans” a partir de diver-

ses propostes en les Aules Temàtiques, sortides a l’en-
torn (escultura Garbí), cançons...
Ens ha sorprès tot el que un parell de mans poden fer!
Si voleu conèixer més coses sobre l’activitat, visiteu el 
nostre blog: http://lesarrels.blogspot.com/ 

ensenyament

A l’Escola les Deveses apostem per una educació in-
clusiva, intercultural i d’atenció a la diversitat. Dins 

d’aquest marc d’escola inclusiva, diversa i intercultural 
creiem que és molt important treballar la dimensió per-
sonal de l’infant, posant en valor el benestar personal i 
el desenvolupament d’un mateix. Per aquest motiu l’es-
cola ha posat en relleu treballar l’educació emocional 
de manera transversal a tots els cursos. 
Durant el curs, la Tècnica d’Integració Social juntament 
amb les tutores duu a terme diferents activitats d’edu-
cació emocional amb els alumnes de tercer i quart de 
primària. Les activitats que es fan es divideixen en tres 
blocs: un primer bloc en què es treballa l’autoconeixe-
ment, un segon bloc que treballa tota la part emocional 
i finalment un tercer bloc que es treballa la resolució de 
conflictes. 
Al primer trimestre s’ha treballat el primer bloc: l’auto-
coneixement.  El primer bloc ha de permetre a l’alumne 
construir una imatge positiva d’ell mateix i dels altres  
per afavorir l’autoestima. 
Les dinàmiques d’aquestes activitats han estat pen-
sades per treballar en grup i fomentar la participació 

personal, l’autoestima i la bona relació amb els altres.
En les següents fotos podem veure el resultat del tre-
ball realitzat a l’aula.
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Apadrinem escultures!

Els alumnes de primer de primària de l’escola FE-
DAC, situada al barri vell de la nostra vila, són els 

padrins de l’escultura a Joaquim Ravetllat ubicada a la 
plaça Verdaguer.
“Apadrinem escultures” és un projecte proposat pel 
club d’Amics de la UNESCO de Girona, que està adre-
çat a tota la comunitat educativa (alumnes, professors, 
pares, mares ...). 
Es proposa l’objectiu genèric d’apropar els més joves 
al parc escultòric urbà per tal de poder-lo conèixer, esti-
mar i conservar. Aquest projecte es treballa des de totes 
les àrees (Plàstica, Llengua, Tutoria, Medi social, Mú-
sica…) i en diferents moments al llarg del curs. Es pro-
posen moltes activitats engrescadores que ajuden els 
infants a analitzar el seu entorn més immediat; obser-
vant les escultures, apropant-s’hi per a conèixer-les… 
és coneixent com aprenem a valorar, respectar i tenir 
cura de les obres d’art que trobem en la via pública. 
Els objectius bàsics que es pretenen assolir són els se-
güents:
- Fer conèixer als infants el parc escultòric de la ciu-
tat perquè aprenguin a valorar el mobiliari urbà i no el 
malmetin.
- Aprofitar els coneixements que es deriven de l’estu-
di de les escultures: històrics, geogràfics, ciutadans, 
ètics, artístics, estètics.... 
- Inventariar el parc escultòric de Salt des d’un vessant 
pedagògic i ciutadà.
- Responsabilitzar-se directament d’una part del patri-
moni públic de la ciutat.
- Sensibilitzar els ciutadans més joves del seu paper 
protector, interpretador i transformador de la ciutat.
- Treballar de manera col·laborativa amb altres escoles 
del nostre entorn. 
El dia 12 de març els nens i nenes de FEDAC varen 
rebre un encàrrec de l’Alcalde i dels Amics de la UNES-
CO: se’ls va encomanar la missió d’observar i fer un 

estudi a fons de la Font a Joaquim Ravetllat. També de 
tenir-ne cura i fer-li un seguiment per evitar que hi hagi 
persones que la puguin malmetre. 
Els alumnes varen acceptar de bon grat el repte i es 
varen comprometre a tenir cura de la font de la “plaça 
dels Peixos”, que tan significativa i tan estimada és pels 
membres de la nostra comunitat educativa. 
Sabedors que plegats podem millorar el nostre entorn i 
fer de Salt un poble encara més bonic, els alumnes va-
ren escoltar amb atenció les explicacions dels respon-
sables del projecte. S’han implicat a fons en la protec-
ció i el manteniment de l’escultura a Joaquim Ravetllat 
i no deixen passar l’oportunitat d’explicar a tothom el 
projecte que han engegat. 
Al llarg del curs els alumnes faran diverses sortides per a 
comprovar l’estat de l’escultura i per demanar que sigui 
respectada. Així mateix, es portarà a terme una interven-
ció artística a càrrec de Delphine Labedan, que pintarà 
peixos per envellir la font. I des de l’escola els alumnes 
faran tallers d’escriptura, escultures en fang, recitarem 
poemes, dibuixarem peixos, creació amb pintures i múl-
tiples activitats per tal d’entendre i fer saber a tothom que 
ens cal cuidar les escultures que tenim al nostre poble. 
La plaça Verdaguer és coneguda popularment com la 
plaça dels Peixos perquè durant un temps a l’estany de 
la font va haver-hi peixets de colors. El bust que apa-
drina la nostra escola està dedicat a Joaquim Ravetllat, 
que va ser un veterinari nascut el 1871 al nostre poble. 
Va treballar molt activament en el camp de la investiga-
ció i va fer aportacions molt importants que posterior-
ment permetrien trobar la cura de la tuberculosi.
Els alumnes de P1 de FEDAC Salt som els Padrins de 
la font de la plaça Verdaguer. I ens encanta!
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El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esde-
vingut una necessitat fonamental i un dret per als 

ciutadans d’una societat global com la nostra. El conei-
xement d’una o més llengües estrangeres, a més de 
les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisi-
ció dels processos d’aprenentatge i la millora contínua 
de l’aprenent.
Per aquest mateix motiu, el curs passat, l’Escola El Ge-
gant del Rec va poder formar part d’aquest nou projec-
te anomenat Grup Experimental Plurilingüe, en el que 
participen un recull de centres de tot Catalunya i que 
té com a objectiu millorar la competència lingüística i 
Plurilingüe de l’alumnat.
Aquest projecte innovador i engrescador, promogut pel 
Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalu-
nya), va formar part oficialment de nosaltres després 
d’haver-ho estat portant a terme durant tres anys, sen-
se una formació específica.  
En el nostre centre, l’estem portant a terme en diferents 
matèries (psicomotricitat, educació física, coneixement 
del medi natural i social i plàstica) dins de l’etapa d’in-
fantil i primària. El nostre projecte consisteix en ampliar 
una sessió a la setmana en llengua estrangera per aju-
dar a globalitzar l’aprenentatge d’una tercera llengua.
El desenvolupament de les assignatures es basa en 
ampliar els inputs en llengua anglesa oralment durant 
les sessions.

Mantenint-nos EnGEGANT el GEP

Dins l’àmbit d’EDUCACIÓ FÍSICA,  fem PHSYCHO a 
P4 i P5 i PHYSICAL EDUCATION (P.E.) a 1r.  Treba-
llem a través del joc, complementat amb mímica, ex-
pressions gestuals i suport visual i musical, com a eix 
fonamental de les sessions. A l’etapa d’infantil tenim la 
mascota Phsycho per interactuar amb l’alumnat.
Dins l’àmbit de CONEIXEMENT DEL MEDI, a 2n, 3r i 4t, 
s’inclou només una petita part del coneixement del medi 
natural i social en anglès i l’anomenem NATURAL AND 
SOCIAL SCIENCE. S’han escollit els temes que es tre-
ballen en llengua anglesa tenint present el grau de difi-
cultat dels temes i la motivació dels alumnes, per tal que 
adquireixin amb més facilitat els continguts del projecte.
Dins l’àmbit ARTÍSTIC, treballem l’àrea de plàstica 
ARTS AND CRAFTS en anglès a 5è i 6è. Introduïm el 
vocabulari bàsic dels temes i després analitzem i inter-
pretem les obres d’art i els seus pintors. A partir d’aquí, 
els alumnes realitzen noves creacions plàstiques ba-
sant-se en els coneixements adquirits.
 Per aquest motiu, a la nostra escola hem engegat 
aquest projecte que es basa principalment en introdu-
ir la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i 
augmentar l’ús de la llengua anglesa.  
We would like to end this article by saying that our mo-
tivating factors are to prepare our students to acquire 
knowledge for their hopeful lives and be aware of their 
strategies to improve their learning. So, as Albert Eins-
tein said “Education is what remains after one has 
forgotten everything he learned in school”.

Comissió de Llengua Anglesa
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En els darrers cursos, els centres educatius obrim les 
nostres portes, almenys una vegada a l’any, convi-

dant les famílies dels nostres alumnes, però especialment  
famílies que volen conèixer el nostre projecte educatiu i 
començar a formar part de la nostra comunitat educativa.
Aquest curs, l’equip directiu i els equips docents del 
col·legi Pompeu Fabra hem volgut fer un pas més i 
hem obert les portes de les nostres aules i altres es-
pais a les famílies dels nostres alumnes en diverses 
ocasions.
Algunes classes, com 2n i 6è de primària, han convi-
dat els pares i mares dels alumnes a participar en 
l’activitat final del projecte del 1r trimestre. Així els 
alumnes de 2n van presentar els seus invents davant 
les famílies i els alumnes de 6è van jugar amb els seus 
pares fent servir dispositius mòbils.
També a finals del primer trimestre, les famílies van 
poder veure els treballs que els alumnes de primà-
ria han fet per commemorar l’Any Pompeu Fabra. 
Tot el passadís de l’edifici de primària, estava decorat 
amb els murals que cada classe havia fet. Alguns dels 
murals representaven aspectes de la vida de Pompeu 
Fabra i els altres, algunes de les normes ortogràfiques 
que es treballen a cada nivell educatiu.
A principis del mes de març, les famílies de primària 
han tornat a visitar les nostres aules per veure les pro-
duccions que els alumnes han anat elaborant durant el 
projecte del segon trimestre. En aquest cas, totes les 
aules de primària estaven obertes mostrant tots els tre-

Al Pompeu, obrim les nostres portes!

balls que s’han fet en els projectes sobre els minerals, 
els animals marins, les plantes i l’alimentació, la vida 
en el passat, l’aigua i la vida en un xip. Els nostres 
alumnes han mostrat amb orgull tot allò que han 
creat durant dues intenses setmanes d’aprenentat-
ge col·laboratiu.
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La processionària del pi 
i els gossos

cuidem les mascotes
A partir del mes de febrer, quan s’acosta la primave-

ra, podem començar a veure erugues. L’augment 
de la temperatura les impulsa a baixar del pi per for-
mar crisàlides, de les quals sortiran, ja com a papallo-
nes, el mes de juliol.
Estan recobertes de pèls fins que contenen una subs-
tància urticant. Quan es contacta amb  l’eruga, aques-
ta desprèn els pèls que es claven a la pell o les muco-
ses del gos. El contacte més habitual sol ser en zones 
poc protegides com la llengua, els llavis, el nas, la 
cara o inclús els ulls.
La curiositat innata dels gossos és inevitable, però 
hem de procurar que no s’hi acostin massa. No sols 
causa molt dolor sinó que poden arribar a produir ne-
crosis de la llengua i en casos molt greus xoc anafi-
làctic. 
Els símptomes són molt ràpids i aguts. El primer que 
veurem quan hi ha hagut contacte és que el gos mou-
rà el cap molt nerviós, se’l rastrejarà per terra o entre 
les cames. Això és degut al dolor de la urticària.
Després apareixeran signes d’inflamació de cara, par-

pelles, llavis i mucosa oral en funció d’on hagi tingut 
el contacte. Si ha afectat la llengua podrem veure una 
dificultat per tancar la boca a causa de la gran infla-
mació que presentarà i molta salivera.
En casos greus podem veure dificultat respiratòria.
Si ens trobem que el nostre company pelut ha tocat 
erugues hem d’anar ràpidament al veterinari perquè 
pugui donar una atenció ràpida per controlar el quadre 
clínic i evitar complicacions. 
Però, abans d’anar al veterinari, què podem fer? 
El primer serà treure el gos de la zona d’erugues. En 
el moment de dolor agut és fàcil que es posi nerviós 
i es produeixin nous contactes empitjorant les lesi-
ons. Posteriorment comprovarem que respira sense 
dificultat, obrirem la boca per observar la llengua i les 
mucoses per localitzar la zona afectada. Rentarem la 
zona per treure els pèls amb l’aigua que tinguem més 
a prop, procurant que la temperatura sigui tèbia, ja 
que disminueix l’activitat de  la toxina, i vigilant que no 
s’empassi l’aigua. Hem d’evitar rascar la zona afecta-
da, ja que podem trencar pèls i facilitar l’alliberació de 
més toxina.
Si vivim en una zona allunyada i amb molts pins po-
dem consultar amb el veterinari la possibilitat de tenir 
a la farmaciola del nostre gos un medicament adequat 
per utilitzar-lo en cas d’urgència.

Anna Sala Sitjar (Veterinaria)
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pessics d’art

A finals de febrer, quan començo a redactar els Pessics d’Art que ara us detallo, ens trobem encara en ple hivern 
meteorològic però acompanyats d’una dolça temperatura i un solet acollidor que ens porta, ja, a flairar les delícies 
del verd i el doll de color que ens regala cada any l’enyorada primavera.

Així doncs, no em suposa cap esforç el fet de posar-me a dissenyar, retallar, pintar i muntar un munt d’eixerides 
flors en volum, que poden servir d’embolcall a petits regals o sorpreses i alhora constitueixen un bon recurs de-
coratiu i ornamental de primavera tant per a la llar com pels centres docents...

Com veureu a les fotografies, cal partir de l’esquema bàsic d’una flor de sis pètals que podeu augmentar o dismi-
nuir en funció de la mida de la flor-capseta que vulgueu elaborar. Us aconsello que us fabriqueu una plantilla en 
cartolina del diagrama de la flor i així us serà molt fàcil reproduir-lo tantes vegades com us faci falta.

Els materials a emprar són molt simples: cartolina de color verd i d’altres colors com el vermell, rosa, lila o  groc 
que donaran el toc primaveral a les originals flors, ceres toves, tisores i cola.

Quin goig de flors!
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i ecologia Quin goig de flors!

I el procés de realització o passos a seguir són els que us detallo a continuació:

1. Partiu de la plantilla bàsica i resseguiu-la tres vegades: una sobre cartolina de color verd per rea-
litzar la base de fulles, i dues sobre cartolina del color que escolliu per crear les diverses capes de 
pètals de les flors.

2. Retalleu curosament i amb tisores els tres contorns de les flors. Us aconsello enriquir el color bàsic 
de la cartolina tot passant-hi una fina capa de ceres toves ( del mateix color o d’un to més fosc) 
que anireu escampant amb els dits per acabar de fondre i modelar, tot creant efectes i textures ben 
interessants.

3. Plegueu cap amunt i per la base central els pètals de les dues bases acolorides de la flor.

4. Doblegueu cap al centre una de les flors i encavalqueu amb ordre un pètal sobre l’altre fins al sisè, 
que encaixareu entre el primer i el cinquè, per tancar la capseta que sorgirà amb el plegat d’aques-
ta capa superior dels pètals.

5. Col·loqueu ben plana la base realitzada en color verd i enganxeu amb una mica de cola pel centre 
la segona base acolorida i amb els pètals elevats. A continuació encoleu pel centre l’última base en 
forma de poncella o capsa tancada i ja podeu gaudir de l’efecte tridimensional d’aquesta creació 
tan simple, bonica i útil per oferir des del seu interior tot un seguit de presents.

Si només utilitzeu la base de fulles de color verd i la segona capa de pètals plegada i tancada en forma de cap-
seta, obtindreu boniques poncelles de roses vermelles, grogues o de colors diversos per regalar per Sant Jordi. 
Com he comentat abans, aquestes rosetes tenen la gràcia afegida de poder amagar un petit obsequi o missatge 
al seu interior. 

En altres ocasions les havia emprat per regalar dolçaines però aquest any ho tinc molt clar! Les regalaré a gent 
que aprecio amb un clar missatge de LLIBERTAT al seu interior, no en forma de caramel o bombó sinó en forma 
de pin, xapa, enganxina o arracades de color groc que clamin per la llibertat dels presos polítics i la lliure expres-
sió dels nostres sentiments com a poble i nació. 

Carme Garriga i Verdaguer
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El dia 6 de febrer, l’Associació de Gent Gran de Les 
Bernardes vàrem organitzar, com és costum per 

aquestes dades, un concert per als nostres socis. Els 
nostres amics del grup “SI NO FOS” ens varen fer gau-
dir amb el seu repertori pràcticament inèdit amb can-
çons que feia molt temps que no les havíem escoltat 
i d’altres desconegudes per gran part del públic assis-
tent, cosa que és d’agrair. 
110 persones  varen xalar de valent durant la quasi 
hora i mitja que va durar l’actuació. En acabar, els mú-
sics van ser acomiadats amb forts aplaudiments dels 
assistents, tot desitjant que l’any vinent puguin tornar a 
fer una altra actuació el nostre Casal. Des d’aquí volem 

Activitats

agrair al grup la seva col·laboració any rere any. Amics 
del grup “SI NO FOS” moltíssimes  gràcies.
Estem preparant la Festa dels Padrins d’enguany, que, 
com sempre, la farem a l’Hotel La Terrassa de Platja 
d’Aro, el dia 19 de maig, i com sempre tindrem autocars 
per fer el desplaçament fins a l’hotel, de franc. 
Aquesta festa està presidida normalment per l’Alcalde, 
la Regidora de gent gran, el president del Casal i diver-
ses autoritats. Es fa un dinar per a tots els assistents 
i un homenatge a la padrina i al padrí més grans del 
casal, els quals reben uns records i uns obsequis de 
reconeixement. La festa s’acaba amb un lluït ball de fi 
de festa. Us hi esperem!

casal Les Bernardes

El passat dia 2 de març el grup de Play-back de l’As-
sociació de Gent Gran Les Bernardes va fer una 

actuació al poble de Bàscara, amb motiu de la Festa 
del “Ranxo”. L’actuació va tenir lloc al pavelló esportiu  
de la localitat amb una assistència aproximada de 110 
persones, les quals van gaudir de valent amb l’actua-

Play-back

ció del grup, que van interpretar el bo i millor del seu 
ampli repertori. Aquest acte era obert a tothom que va 
voler passar una bona estona després de dinar, per 
cert, d’un cuinat de primera. Els nostres artistes varen 
ser acomiadats amb uns forts aplaudiments dels assis-
tents. Esperem tornar-hi ben aviat.

Actuació del grup SI NO FOS.Els padrins de l’any passat.
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La mona de Pascua

La mona de Pasqua és una de les tradicions més 
arrelades de Setmana Santa. Si bé molts elements 

relacionats amb aquest cicle religiós van de mal borràs, 
la mona té una gran popularitat. Padrins de tot el país 
no deixen de banda aquesta obligació, cada any se’n 
venen milers i alguns dels pastissers més destacats hi 
dediquen les seves creacions més arriscades. De fet, un 
dels punts més interessants de la mona és que és un 
element viu i en evolució constant, un senyal inequívoc 
de la bona salut de la tradició. L’oferta de mones al nos-
tre país és molt més variada que no sembla a primer cop 
d’ull i va més enllà de les modes més comercials. 
Segons explica Joan Amades al Costumari català, la re-
cepta és coneguda des del segle XV i no portava xoco-
lata. La xocolata s’hi va afegir al segle XVI, amb l’arriba-
da del cacau provinent d’Amèrica Els ous són l’element 
cabdal de la Pasqua a molts indrets d’Europa perquè 
formen part d’una simbologia relacionada amb l’arribada 
de la primavera i amb rituals de fertilitat. Totes aquestes 
creences sembla que són anteriors al cristianisme i, com 
passa molt sovint en el món de la cultura popular i tra-
dicional, foren assumides per la religió. A gairebé tot el 
Principat és tradició que el padrí o l’avi regalin la mona 
al fillol o als néts. La tradició diu que la mona ha de te-
nir tants ous com anys té l’infant que la rep, i el màxim 
són dotze. Per tant, antigament els fillols rebien la mona 
fins a dotze anys perquè només es regalava fins que els 
nens s’havien confirmat (un ritual que abans es feia en 
aquella edat). Una altra variant molt freqüent de mona és 

el pastís, 
un dolç fet 
amb capes 
de pa de 
pessic que 
pot por-
tar crema 
cremada, 
x o c o l a -
ta, nata o 
mantega. 
La deco-
ració es 
r e m a t a 
amb ous 
de xocola-
ta, pollets 
de feltre i plomes d’oca tenyides de colors ben vius De 
l’evolució dels ous de xocolata, en deriven tota mena 
d’estructures que reprodueixen casetes, pilotes de futbol 
i les cares dels personatges de dibuixos animats més 
populars. Però un element comú que encara mantenen 
moltes mones són les plomes d’oca tenyides de colors 
vius i els pollets grocs de feltre. És en aquest apartat 
on els pastissers més creatius deixen anar la imaginació 
per fer peces de xocolata que gairebé semblen obres 
d’art. Actualment, la mona està subjecta a les modes co-
mercials i sempre hi triomfen els temes i personatges 
més populars de l’imaginari infantil del moment.

tradicions catalanes
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Immortal

El Safareig de Salt va estrenar “Les alegres casades de Windsor”

Travy

La històrica companyia de teatre amateur el Safa-
reig de Salt va estrenar l’espectacle “Les alegres 

casades de Windsor”, al Teatre de Salt. Una comèdia 
de William Shakespeare. Es va poder veure en dues 
funcions els dies 9 i 10 de febrer.
Amb l’adaptació d’aquesta comèdia d’embolics El 
Safareig va proposar un divertimento per reflexionar 
sobre les relacions entre dones i homes. L’espectacle 
està dirigit per Eva Rigau i compta amb la interpreta-
ció de 15 actors i actrius locals sobre l’escenari.
Amb aquesta estrena es va inaugurar el Cicle de Tea-
tre Amateur, que va acollir enguany el Teatre de Salt. 
Un cicle de Teatre Amateur durant 4 caps de setma-
na, del 9 de febrer a l’11 de maig. Quatre propostes 
de la Campanya de Teatre Amateur que la Funda-
ció Casa de Cultura de Girona i la Federació Teatral 
Amateur Gironina impulsen des de l’any 2015 amb 
l’objectiu de donar suport a les companyies i, alho-

El diumenge 27 de gener a les 6 de la tarda, se’ns 
presenta al teatre de Salt una obra d’Oriol Pla. Una 

obra d’humor surrealista protagonitzada per tota la 
seva família. La durada de l’obra és d’una hora i quinze 
minuts.
Oriol Pla s’estrena en la direcció teatral en aquesta 
obra i amb un repartiment 100% familiar. Interpretada 
per ell mateix, la seva germana i els seus pares. Ca-
dascú s’interpreta a si mateix.
Al principi l’obra ens sorprèn, mímica i música, però 
poc a poc va agafant forma i va agradant per la dificul-
tat de la interpretació. Els pares volen una obra més 
tradicional i els fills una obra més actual. Tot això ens 
porta a una sèrie de parodies  humorístiques que fan 
gaudir el públic d’allò més bé.
La veritat és que el temps ha passat volant i l’actuació 
ha sigut excel·lent per part de tots els actors i actrius. 
El públic els ha acomiadat amb forts aplaudiments.

teatre
El dissabte 16 de febrer a les 9 del vespre, amb una 

durada d’una hora i quinze minuts, en Bruno Oro 
ens presenta la seva primera obra en solitari. Una co-
mèdia sobre el somni de la immortalitat.
L’actor es posa dins la pell de diversos personatges, 
analitzant el que passa si visquessin eternament. 
Seria tan bo com imaginem? Fills sense pressa per 
independitzar-se, sogres de qui mai ens desfaríem, 
treballs grisos sense l’esperança d’una jubilació. Es 
realment això el que desitgem?.
En Bruno ha fet una interpretació insuperable. Ha 
comunicat molt bé amb l’espectador. S’ha de ser un 
gran professional per mantenir una hora i mitja a tot 
el públic en un interès constant i que s’ho passés 
molt bé. 

Se’l va acomiadar amb forts aplaudiments i obligant 
a que  sortís a l’escenari diverses vegades.

Josep Pla

Acabem de saber que han donat el premi Gaudí al 
director de l’obra. Des de la revista ens hi solidaritzem 
totalment. Moltes felicitats.

Josep Pla

ra, facilitar als municipis i a les entitats socioculturals 
la programació de teatre amateur local i incentivar 
l’assistència del públic als teatres dels municipis gi-
ronins.

Foto: Kiku Piñol
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Una tarda al cosidor                                                                           

Aquest podria ser el títol d’una novel·la d’alguna de 
les narradores més llegides avui en dia. És, però, 

el temps que hi passen a la setmana 2 grups de  do-
nes de Salt al taller del Rober de Càritas. Com ja us 
dèiem a La Farga 322, els dilluns i dimarts, de 3 a 5 
hi assisteixen dos grups de 10 dones que es procura 
siguin paritaris quant a l’origen, d’aquí i migrades, per 
afavorir-ne la interrelació.
Ens hi acostem un dimarts de març. És un quart de 4, 
no hi són totes les alumnes, però  el cosidor ja ha aga-
fat el seu ritme: una dona marroquina ressegueix amb 
la màquina de cosir una roba amb un seguit d’ona-
des dibuixades. És la Zoobida que es disculpa amb 
timidesa per  no parlar en castellà, fa un any que és 
aquí. Vol comprar-se una màquina per quan en sàpiga 
més. Ja cus bé a mà, és una experta brodadora de 
randa, encaix o punta que s’aplica al cim dels teixits 
i en el seu cas als vestits típics de la seva terra: els 
caftans i les jelabes (vegeu foto). Més enllà,  al voltant 
de la gran taula situada al bell mig de l’espai, hi ha 
la Karima, que fa 2 anys que és per aquí i està fent 
una bossa pels estris de cosir, i l’Amal, més veterana 
al taller i al poble, que fa de traductora quan convé. 
Totes 3 estan a la trentena i tenen fills. L’horari els 
va bé perquè és l’estona que els nens són a l’escola. 
També hi ha la Isabel, la Dolores i la María, nascudes 
a Andalusia però que fa molts anys que viuen a Salt. 
Elles aprenen, dibuixen patrons i es fan peces de ves-
tir més elaborades, però també ajuden les més joves 
quan cal.
Tornem al cosidor un dilluns a la tarda. Es repeteix 
més o menys el nombre de dones. Veiem  algunes ve-
teranes i hi ha, a més, 2 magrebines joves. Una d’elles 
està fent un drap de mostra i mira d’acostumar-se a 
fer servir el didal i l’altra és l’Àsia, de 17 anys, nascu-
da aquí i que ha fet un parèntesi en els estudis fins 
a tenir clar el que vol fer. Broda unes flors i diu que li 
agradaria dedicar-se a la costura en el futur.

El primer curs és d’iniciació i  
les alumnes fan exercicis de 
mostra amb els punts bàsics 
i després proposen allò que 
cadascuna vol cosir  o fan 
arranjaments de peces del 
Rober que ho necessitin. El 
segon curs aprenen a cosir 
a màquina. És un servei molt 
demandat i hi ha fins i tot llis-
ta d’espera, però no sempre 
poden comptar amb l’assis-
tència que caldria, malgrat 
ser un servei gairebé gratuït, 
només paguen 5 € pel curs i 
disposen de material comu-
nitari al seu abast, provinent de donacions: fils, botons, 
cremalleres, roba, ...Així com màquines de cosir. 
Dinamitzant l’activitat hi ha la Pili Alonso i la Ma. Sier-
ra González, voluntàries de Càritas. Elles assessoren i 
animen el procés d’aprenentatge.“Cal anar-se reinven-
tant -ens diu la Pili- , buscar projectes que engresquin 
la feina del taller, per exemple per Sant Jordi volen fer 
bosses i coixins per vendre i a   més llarg termini  fer 
arranjaments a clients del Rober i particulars”.
En definitiva es tracta d’ensenyar a cosir, és clar, però 
hi ha objectius que van més enllà. Es forma perquè les 
dones siguin més autònomes i es facin els seus arranja-
ments i perquè valorin la necessitat del reciclatge, però 
alhora aprenen la llengua i amb el temps  poden arribar 
a compartir problemes i inquietuds en un ambient segur i 
de respecte. Les alumnes no són necessàriament  bene-
ficiàries del rober a través de Serveis Socials, sí que en 
coneixen la tasca  que es fa i també què es fa al cosi-
dor  a partir d’aquí, o a l’inrevés, al capdavall l’interès 
per cosir és un  pas  més cap a la integració. 
De mica en mica. 

Pilar Velázquez 

veïns d’arreu
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Una fotografia no és la realitat, però és un intent d’apro-
ximació o com a mínim que sigui una part reconeguda 

de la nostra realitat. Per aconseguir-ho intentem que es 
comportin d’una manera semblant, que tingui semblants 
els punts de referència. Podríem dir que la primera màgia 
de la foto és enganyar o confondre els sentits, principal-
ment el de la vista. 
La realitat està en un món tridimensional, la fotografia està 
en un món bidimensional. Com podem enganyar la per-
cepció visual en dues tècniques: una seria la profunditat 
de camp i l’altra el punt de fuga, és a dir, de la mateixa 
manera que es fa en un dibuix, en una pintura.
El punt de fuga, o punts de fuga, podríem dir que són 
aquells on unes línies imaginàries coincideixen. N’hi pot 
haver un de punt de fuga, diversos, està dins del quadre, 
dins de la fotografia o fora. És una base important per do-
nar sentit de profunditat i no ser quelcom planer. Ens hi 
pot ajudar la tècnica, la llum, en definitiva la profunditat de 
camp.
La profunditat de camp és, en fotografia, la zona total-
ment enfocada, en contraposició a les zones que es van 
desenfocant  mentre ens allunyem. L’ull humà percep el 
que enfoca com més real, més a mà, no necessàriament 
més proper, però sí allò que pot semblar que li donem més 
importància dins la fotografia. En tot cas la profunditat de 
camp en fotografia va molt lligada amb la bona utilització 
del diafragma, de la seva obertura o tancament. Recor-
dem que un número més petit 1,8 – 2,0 – 2,8 ... la part 
enfocada serà més petita, serà quan volem destacar un 
objecte de la resta, sobretot del fons, va bé per retrats, 
bodegons, detalls, macro. En canvi els números grans de 
diafragma tindran més zona d’enfocament molt més gran 
8 – 11 – 13 - 14 ... Serà important amb els paisatges
Sempre, però, és molt important les línies, la majoria de 
vegades imaginària que amb aquesta profunditat de camp 
farà que d’alguna manera la nostra vista faci la composició 
per tenir una aparença més propera a la real, malgrat que 
no sigui la realitat i per tant ho pugui reconèixer amb molta 
més facilitat.
És clar que tot això es pot trencar i fer les coses a la nostra 
manera. En pintura molts d’aquests conceptes ja hi eren, 

Una mirada, una fotografia

molts quadres dels segles XVI, fins al XIX estaven regits 
per cànons com aquest, abans podríem dir que la pintura 
era molt més plana, fins i tot certa escultura i imatgeria, si 
no, mirem les obres romàniques. Després en el segle XX 
endavant l’artista coneix totes aquestes normes, però les 
fa servir a la seva manera creant-ne de noves o fins i tot no 
en fa servir cap, l’impressionisme, l’abstracte, etc. 
Només hem de saber què volem dir, una foto, com un 
quadre o una escultura és diàleg, una comunicació entre 
l’autor i l’espectador. També cal tenir en compte per què 
es fa, no és el mateix una instantània d’un lloc per tenir-ne 
un record o per mostrar què ha significat per a nosaltres 
aquell lloc, és a dir, si hi hem volgut transmetre, quina és 
una emoció, un sentiment, una sensació que ens ha portat 
a fer aquella foto i d’aquella manera.
Avui moltes coses s’han desvirtuat, el retrat ha passar a 
ser un Selfa o autoretrat per a mostrar-nos fent qualsevol 
cosa interessant o no, no es pensa en la fotografia, sinó 
en quins llocs multimèdia ho posem. És una opció, com és 
opció fer-ho tot amb automàtic i no pensar.
En fi, cadascú faci el que vulgui. És curiós quan em diuen 
tu fas bones fotos perquè tens una bona màquina. Haig de 
dir que d’ençà que em van robar la bona que tenia ara les 
faig amb una de mitjana, amb bons objectius, cercant què 
hi vull dir amb més o menys encert, aquesta és la meva 
feina, la meva afició.
M’agradaria que si hi ha algú interessant en tot això de 
la fotografia es posés en contacte amb mi i podríem par-
lar-ne. Reconec que la majoria de la gent fa servir només 
com a record, però només movent-se un pas endavant o 
endarrere o a la dreta o a l’esquerra, seria una altra foto, 
és tan així que ben sovint quan anem a fer fotos tota una 
colla, tot fent fotos d’aproximadament del mateix lloc, te-
nen una ànima molt diferent, per tant es poden aconseguir 
resultats força diferents, amb ànima diferent, ja que estan 
fetes per persones diferents.
Només per acabar aquest escrit, recordar-vos, que la fo-
tografia és el setè art, encara que moltes vegades el fem 
servir per a recordar coses, però per què no tenir-les el 
millor possible.

Pere Quero

fotografia



33

La favorita

Basada en fets reals, la pel·lícula està magnífica-
ment ambientada al segle XVIII, durant el regnat 

d’Anna, reina de Gran Bretanya i Irlanda. Aquest, però, 
és un detall que no és rellevant. Aquesta pel·lícula no 
va de guerres, ni de conxorxes polítiques, ni d’estratè-
gia militar, ni de matrimonis concertats per unir llinat-
ges.
La història gira al voltant de dues dones ambicioses, 
pervertides i sense límits, que es disputen els favors 
d’Anna Estuard. Rachel Weisz  és amiga, consellera i 
confident de la sobirana. Emma Stone és la seva rival, 
ambiciosa, cruel i malintencionada; i Olivia Colman, 
brillant en el seu paper d’una reina malalta, capritxosa 
i desequilibrada emocionalment.
El director, Yorgos Lanthimos, aconsegueix una es-
tètica determinada amb la caracterització dels perso-
natges i la  vistositat de les imatges: les perruques 
masculines, els pentinats altíssims de les dones i el 
maquillatge excessiu i  artificial. La bellesa del ves-
tuari femení, amb faldilles sobreposades i adornades 
amb plantes, flors o plomes. Ells amb camises plenes 
de llaços, pantalons fins als genolls, casaca i mitges 
de seda o llana. 
Menjar fins a caure malalt, llençar fruita a un home nu, 
muntar curses d’ànecs dins del palau, tenir 16 coni-
llets com a animals domèstics són excentricitats que 
retraten molt bé els instints més baixos de la cort an-
glesa del segle XVIII.
La idea del director de fotografia Robbie Ryan va ser 
capturar el major espai possible utilitzant un objectiu 
d’ull de peix, una lent que dona una sensació d’am-
plitud i espectacularitat i un angle superior al de la 
visió humana. La utilització d’aquesta tècnica afavo-
reix la visió panoràmica alhora que distorsionada de 
les estances reials. Els pesants cortinatges, les grans 
làmpades del sostre, el parament del llit, les pintures 
de les parets, els mobles, les grans balconades en-
carades cap als jardins, la magnífica llar de foc i els 
alts finestrals. L’estança reial al complet en una sola 
imatge. 
La idea d’il·luminar els espais amb espelmes és un 
fet clau per aconseguir potenciar l’entorn i crear un 
ambient intens. El moviment de les flames al ritme 
dels balls de la cort a on es tramaven les més altes 

traïcions.
La banda sonora és eclèctica. De diversos estils. Mú-
sica d’orquestra, de quartet, una sonata de Schubert, 
Bach, Vivaldi i la cançó Skyline Pigeon d’Elton John. 
Dues notes musicals que es van repetint obstinada-
ment fins a convertir-se en un mantra, acompanyen 
les escenes de càrrega emocional.
Si amb The lobster (La llagosta) Yorgos Lanthimos va 
aconseguir endinsar-nos  en un món pervers d’una 
societat atípica, amb La Favorita posa els personat-
ges en situacions extremes, ridícules i dramàtiques 
que ens revelen la part més obscura del comporta-
ment humà.

Núria Heras Colomer

cinema
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El Salt Gimnàstic Club va ser fundat el 1979. Dedicat a la 
gimnàstica masculina i femenina. Competeix en totes les 
categories en el circuit Català, al campionat d’Espanya 
de clubs i individual, a la lliga Iberdrola i a diversos opens 
estatals i internacionals, amb resultats molt remarcables
El president del Salt Gimnàstic Club, Eduard Nogué, va 
explicar que: “Portem el nom de Salt a tot arreu i aquest 
premi distingeix la feina ben feta de tot l’equip. És una 
motivació costant contribuir al fet que aquestes gimnas-
tes es converteixin en bones persones. Si no, res tindria 
sentit”.
 L’alcalde de la Vila va posar en relleu que “Els premiats 
d’aquest any formen part de col·lectius que representen 
els pilars més rellevants de Salt: l’educació, la solidari-
tat i l’esport. Pilars que ens ajuden a teixir la societat del 
nostre futur”. 
Va acabar el seu discurs amb uns versos de Salvador 
Sunyer, pare dels Premis Tres de Març: “Avui et trobem a 
faltar. Mestre en moltes matèries però sobretot en valors 
com la democràcia i la llibertat i que estic segur que la 
situació d’injustícia que vivim li remouria les entranyes”.
L’acte va cloure amb el Cant dels Segadors. 

notícies

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, el subdirector general 
de la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc Simón, 

i representants de la Generalitat, el Consorci de Ben-
estar Social Gironès-Salt i de les entitats socials Fun-
dació SER.GI, Vincle, Fundación Atenea, Caritas, 
Fundació Ramon Noguera i el Casal dels Infants van 
signar, el passat 11 de març, l’acta de renovació de 
l’Espai  de  Relació  Institucional  (ERI),  que  inclou  
un  acord  per  reforçar  el compromís per la convi-
vència intercultural a Salt. Així, les entitats signants 
es comprometen a continuar treballant de forma col-
laborativa i garantir la sostenibilitat del procés que es 
porta a terme en el del Pla comunitari d’Infants, Joves 
i Famílies de Salt per tal d’impulsar la cohesió social i 
la convivència a partir de l’acció comunitària.
Una cinquantena de professionals de l’administració i 
d’entitats socials dels àmbits de la salut, l’educació, la 
participació i l’acció social col·laboren de forma direc-
ta en aquest procés comunitari amb els veïns i veïnes 
de Salt, aportant l’expertesa que permet desplegar el 

Pla comunitari, segons ha destacat el regidor d’Acció 
Social i Habitatge, Ferran Burch.
A més dels representants institucionals, també van 
assistir a l’acte tècnics responsables de les àrees i 
departaments més afins al desenvolupament del Pla 
Comunitari, com ara Educació, Salut, Benestar Soci-
al i Famílies, i Immigració. També hi ha hagut repre-
sentació de la Universitat de Girona, malgrat que, de 
moment, encara no hi ha una vinculació directa entre 
aquesta institució educativa i el Pla Comunitari.

Institucions públiques i entitats socials 
reforcen el seu compromís per la convivència intercultural a Salt

Premis Tres de Març 2019

La cerimònia d’entrega dels premis Tres de Març, 
que s’atorguen anualment a persones i entitats que 

han treballat per la vila, la seva gent i el seu entorn, va 
tenir lloc el dia 3 de març al Teatre de Salt.
Un dels guardons va ser concedit a Montserrat Manén, 
per la seva dedicació com a professora a l’Institut Salva-
dor Espriu i pel seu treball a Càritas Diocesana de Girona 
a favor de la cohesió i la justícia social.
Montserrat Manen és geòloga de formació i catedràtica 
en Ciències Naturals. Ha exercit com a professora en di-
versos instituts de les comarques gironines i al Salvador 
Espriu de Salt des de 1978.  
L’alcalde, Jordi Viñas, va fer entrega del premi a la pro-
fessora, Montserrat Manén, que va obrir el seu discurs 
amb un clam a la llibertat dels presos polítics i també va 
manifestar que “Voldria traspassar aquest premi a qual-
sevol de les altres dones desconegudes de Salt que tre-
ballen i lluiten cada dia”.
L’alcalde, Jordi Viñas, també va fer entrega del premi col-
lectiu al Salt Gimnàstic Club, que compta amb més de 
400 gimnastes i divuit entrenadors, i que enguany cele-
bra el seu 40è aniversari.

Foto: Punt-Avui Foto: Punt-Avui
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Salt renova l’enllumenat en 10 carrers i places amb sistema 
Led i incorpora sensors de moviment en alguns parcs

Salt ha invertit 50.000 € en la millora 
de l’enllumenat a 10 punts de la ciutat 

que han permès la modernització d’equips. 
L’actuació compta amb una subvenció de 
la Diputació de Girona. La nova lluminària 
amb tecnologia Led substitueix les làmpa-
des tradicionals. I, a més, s’han incorporat 
sensors de moviment en determinats es-
pais, per poder optimitzar recursos amb 
criteris d’eficiència energètica.
Els punts on s’ha intervingut són al carrer 
Prat de la Riba, al carrer Tres de Març, A 
Francesc Macià,  parc de la Massana, la-
teral del passeig dels Països Catalans a 
l’altura de l’Estació Jove, plaça Catalunya, 
Mas Llorenç, Barri Vell, carrer Manuel de 
Falla i passeig dels Països Catalans.
Al carrer Prat de la Riba, entre Dr. Ferran 
i Rafel Masó, on s’havia detectat  la ne-
cessitat de millorar la il·luminació tant a les 
voreres com a la calçada, s’hi han posat 
llums de led i s’ha augmentat l’alçada de 
les columnes.
Al carrer Tres de Març les llumeneres havien quedat em-
bolcallades pels arbres. Per solucionar-ho s’han canviat 
les làmpades i s’ha doblat el nombre de llumeneres do-
tant- les d’un doble braç que les separa dels arbres.
A Francesc Macià, entre el passeig dels Països Cata-
lans i el carrer Pep Ventura s’han podat també els arbres 

que tapen la llum i s’han suplementat les columnes dels 
fanals amb un braç per allunyar els punts de llums de la 
vegetació, a més de col·locar una segona llumenera a 
menys alçada per il·luminar les voreres.
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                CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT
                      Carrer Joaquim Verdaguer, 1 de SALT  Telèfon: 972230498 

                                               RECORDATORI  a en LLOVET

                         PERSONA ESTIMADA PER TOTHOM
                   AMIC DELS SEUS AMICS

         D’ENEMICS, NO EN TENIES
A LA TAULA, SEMPRE A PUNT

    S’HA DE PARAR TAULA: ES PARA
    S’HA DE CUINAR: ES CUINA
    S’HA DE MENJAR: ES MENJA
    S’HA DE RIURE: RIEM
    S’HA DE DIR XIMPLERIES: EN DIEM

         S’HA DE CRITICAR: ES CRITICA
   PERÒ SEMPRE AMB BONA CARA

           ENTRÀVEM AL CASAL, TU SEMPRE ALLÀ.
    A LES EXCURSIONS, TU A TOTES.
    FES EL QUE ES FES, TU SEMPRE A PUNT.

                                              Amic LLOVET, et trobarem a faltar !!
                    T’ESTIMEM i MAI T’OBLIDAREM !!!    

 
 
 

Aquests darrers mesos, el Casal ha organitzat dues sortides, una a fer una Calçotada i l’altre es va visitar el 
Parc Natural del Montseny, amb un bon nombre de participants que varen gaudir de les dues activitats.

PETANCA, JOCS DE TAULA, PARCHÍS, DÒMINO, CARTES, ESCACS,.. 

                                                                                   
                                                                                                        

                   
Veniu a veure els partits del BARÇA i del GIRONA, en pantalla gran i servei de bar !! 

                
                      

 
 
 
   CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         PROPERA EXCURSIÓ
                                              

Dijous dia 25 d’ABRIL        Visita a la TORRE DE COLLSEROLA

També es sortirà de Salt a les 8 del matí, aquesta vegada en direcció a Barcelona.
Esmorzarem pel camí i després d’esmorzar continuarem la nostra ruta cap a visitar
la Torre de Collserola.
Allà realitzarem una agradable caminada d’uns 300 metres fins arribar al mirador 
d’uns 115 metres d´alçada sobre el seu emplaçament sobre el Turó de la Vilana.
Situat a 560 metres sobre el nivell del mar, és el millor observatori de la ciutat de
Barcelona i la seva àrea metropolitana. La vista ens pot abastar fins a 70 km del 
punt més alt de la Torre, arribant a veure les magnífiques panoràmiques de la 
ciutat, Montserrat i fins i tot la serra del Cadí-Moixeró.

Acabada la visita anirem al restaurant de Barcelona que hem escollit on dinarem en UN GRAN BUFFET 
LLIURE amb tota mena de plats freds i calents i gran varietat de postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i “gotes”.

Després de dinar gaudirem d’una estona de sobretaula i tot seguit tornarem a pujar a l’autocar i anirem a
un conegut Centre Comercial on gaudirem de temps lliure. A una hora prudencial tornarem als nostres 
punts d’origen.

PREU PER PERSONA: 53 Euros (el preu inclou l’entrada a la Torre de 3,30 €)
(Pagament i reserves al Casal de Jubilats de Salt)
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13 2019 17

Inauguració de la fira

i presentació de les noves "casetes de llibres" (Bookcrossing)

III Passejada literària organitzada per la Biblioteca Iu Bohigas

      a càrrec de Miquel Martín i sortida des de la Coma Cros

Activitat infantil "La Marta i la xocolata" (contacontes i taller)

      a càrrec de Lia Bertran de la Biblioteca Iu Bohigas

Taula rodona "Què significa guanyar un premi literari?"

Entrega de premis del CLER 2019 "Encontat de coneixe't"

      concurs de literatura infantil i juvenil 

i durant tot el dia: 

Signatures de llibres d'escriptors convidats

Venda de llibres nous i de segona mà

Intercanvi de punts de llibre a càrrec de Montse Casaponsa

10h

11h

11h

12h
13h

Rafael Nadal
Joaquim Nadal
Martí Gironell
Guillem Terribas
Maria Mercè Roca
Josep Viñas
Pius Pujades
Narcís Comadira
Robert Fàbregas

escriptors

Josep Martínez
Xavier Margenat
Llibreria 22
Editorial Rupes Nigra
Llibreria Montse
Barri dels Escriptors

parades

38



39

guia de serveis
EMERGÈNCIES

085
112

Bombers 
Emergències Sanitàries- SEM 
Mossos d’Esquadra  972 24 54 46
Policia Local  972 24 91 92

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972 24 91 91
Biblioteca Iu Bohigas  972 24 03 22
Biblioteca Massagran 972 40 50 62
Camp de futbol de Salt  972 42 22 41
Camp de futbol Coma Cros 972 24 91 91
Cementiri Municipal  972 24 05 06
Centre Obert Infantil  972 40 23 73
Centre recursos Gent Gran 972 01 16 55
Centre Social Mas Mota  972 23 51 05
Consorci Serveis Socials  972 23 51 05
Centre Cultural Coma Cros  972 23 16 81
Deixalleria  972 23 88 11
Equipament juvenil El Satèl·lit  972 40 50 07
Escola Municipal Belles Arts  972 24 42 35
Estació Jove  972 40 50 07
Mercat Municipal  972 23 38 26
Museu de l’Aigua 972 40 21 48

972 24 15 13

Pavelló d’Esports Municipal  972 24 00 12
Pavelló Gimnàstica Artística  972 23 32 39
Piscina Municipal  972 23 60 21
Pista Eslàlom La Pilastra  972 23 31 80
Pista Poliesportiva Municipal  972 24 00 12
Ràdio Salt  972 24 91 51
Sala Auditori La Mirona  972 20 01 22
Teatre de Salt  972 40 20 04
Tennis Salt-Les Guixeres  972 40 65 28

972 23 05 68
972 23 01 03
972 23 35 18
972 44 10 01
972 23 36 45
972 23 77 04
972 24 34 12
972 23 12 49
972 23 25 78

FARMÀCIES 
Miguelez 
Escatllar 
Jubero 
Peya 
Nieto  
Ordis 
Muñoz 
Rocas 
Noguera 
Domenech 

  
La Moreneta 

972 43 99 35

LLARS D’INFANTS
Escola Bressol El Lledoner  972 23 83 88
Escola Bressol El Carrilet  972 23 75 80
El Barrufet  972 23 12 99
Petit Príncep 972 23 65 59

CENTRES D’ENSENYAMENT
972 94 12 90
972 23 21 27
972 40 61 06
972 23 56 37
972 23 46 99
972 94 13 82
972 23 86 19
972 40 00 92
972 23 59 30
972 23 36 81
972 40 57 02
972 24 17 57

972 24 14 10
972 40 55 70
972 24 02 46
972 23 19 19

CEIP Les Deveses  
CEIP El Gegant del Rec  
CEIP El Pla  
CEIP La Farga  
CEIP Les Arrels  
CEIP Mas Masó  
CEIP Silvestre Santaló  
CEIP Veïnat  
Escola Especial La Maçana  

 
Pompeu Fabra  
Vilagran

  
Centre Formacio d’Adults  
CIFO  
IES Salvador Espriu  
IES Vallvera  
S   S   972 23 49 75

CENTRES UNIVERSITARIS
ERAM   972 40 22 58
UOC   972 40 50 67
UNED 972 21 26 00
EUSES 972 40 51 30

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià  972 20 17 37
Casa de Cultura Les Bernardes  972 23 46 95
Casal de Jubilats de Salt  972 23 04 98
          Secretaria 972 23 85 78
Centre d’Atenció Primària (Salt 1)  972 24 37 37
Centre d’Atenció Primària (Salt 2)  972 43 91 36
Centre de dia Les Bernardes  972 42 52 67
Correus  972 23 70 81
Hotel d’Entitats  972 24 20 88
Jutjat de Pau  972 23 40 12
Ludoteca (Les Bernardes)  972 24 52 33
Casal de Gent Gran Les Bernardes 972 23 26 63
As. Gent Gran Les Bernardes 972 23 90 61
Parc Hospitalari Martí i Julià:

Hospital Psiquiàtric  972 18 25 00
Hospital Santa Caterina  972 18 90 00
Consultes externes  972 18 26 26
Diagnòstic per Imatge  972 18 26 20

Parròquia de Sant Cugat  972 23 46 86
Parròquia de Sant Jaume  972 23 61 90
Residència Geriàtrica Les Vetes 972 40 10 14
Residència Geriàtrica Nostra Llar  972 23 91 99
Tanatori del Gironès  972 24 90 50
Notaria de Salt 972 23 01 00
Taxi Girona/minusvàlids  972 22 23 23

972   

972   

972 60 72 37
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 2,0 1,5 0,2 -1,1 -1,1 0,2 0,1 -0,2 -0,8 -4,3 -3,8 -2,4 -1,0 1,7 0,1
Temperatura Màxima 16,4 16,9 15,5 12,0 16,6 20,2 16,6 14,7 9,9 11,0 12,5 14,8 16,4 17,0 16,0
Mínima Parc Monar -0,3 1,1 -2,3 -3,7 -2,8 -1,9 -1,6 -2,3 -1,6 -6,3 -3,9 -2,5 -2,3 -0,4 -2,1
Pluja/mm. Ip.                
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima -0,8 5,2 3,4 1,9 3,0 0,6 -1,0 2,6 0,4 -0,9 0,6 3,0 -0,4 -0,2 -0,5 2,7
Temperatura Màxima 15,6 15,4 11,2 13,6 9,2 12,1 12,3 9,7 14,3 16,1 16,9 14,9 10 8,8 13 15,8
Mínima Parc Monar -2,3 3,5 1,5 0,3 0,7 -1,5 -1,9 1,7 -0,9 -3,1 -1,5 1,1 -1,3 -1,5 -2,3 1,1
Pluja/mm.  2,2  1,9 5,8   Ip.    1,9 2,8 0,1  

Dies de pluja: 8
Màxim en un dia: 5,8 (mm)

Dies de pluja: 2
Màxim en un dia: 0,8 (mm)

Pluja acumulada: 14,7 (mm) 
Temperatura màxima:
20,2° el dia 6 de gener

Pluja acumulada: 1 (mm) 
Temperatura màxima:
 25,5° el dia 27 de febre

Temperatura mínima:
 -4,3° el dia 10 de gener

Temperatura mínima:
-0,4° els dies 27 i 15 de febrer

fe
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19
el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

GENER - El mes de gener fou molt sec, 12,4 mm, gairebé 
es pot parlar d’excepcionalment sec, la mitjana és de 46,5 
mm. A més s’ha de remarcar que va ploure un nombre de 
dies normal per a un gener, 8 dies, però les pluges van ser 
molt febles. S’ha de remarcar que a les Deveses de Salt va 
glaçar 30 dies, rècord per  a un mes de gener des de 2001. 
No obstant això, al centre de Salt l’illa de calor urbana va fer 
que només glacés 15 dies. La mitjana de les mínimes fou 
de 0,4ºC al centre de Salt, 2ºC per dessota de la mitjana 
del període 1999-2019, i només tenim un gener amb un 
promig de les mínimes més baix, el gener de 2005 amb 
-0,4ºC. La mitjana de les màximes va ser normal, 14,1ºC. 
La mínima absoluta va ser de -4,7ºC al centre de Salt, el 
rècord és de -7,8ºC el 27 de gener de 2005. A les Deveses 
de Salt el gener de 2005 la mínima fou de -11,5ºC. Aquest 
mes de gener la mínima fou de -8,7ºC a les Deveses de 
Salt el dia 11.
FEBRER - El mes de febrer va ser excepcionalment sec, 
només va ploure 0,9 mm. La mitjana és de 45,5 mm. 
Aquest hivern 2018-2019 és el 2n més sec a Salt des de 
1999, amb només 28,1 mm. S’ha de remarcar que amb els 
15,8ºC d’oscil·lació mitjana fou el 2n mes amb l’amplitud 
mitjana diària (diferència entre les temperatures màximes 
i mínimes) més elevada des del juliol de 1999 en què co-
mença la sèrie.  Només l’agost de 2003 amb 16,6ºC va 
enregistrar una amplitud més elevada, 16,6ºC. Només va 
glaçar 4 dies al centre de Salt, però 12 a Salt-Parc del Mo-
nar i 21 dies a les Deveses de Salt. S’ha de remarcar que 
hem tingut rècord de dies de més de 25ºC en un febrer, 2, 
superant 1 dia del febrer de 2017. També hem tingut rècord 

de dies de més de 20ºC, 7 dies, en un febrer. La mitjana 
de les màximes és rècord, 18,7ºC, superant els 17,5ºC del 
febrer de 2019. El promig climàtic és de 15,3ºC. No obstant 
això, no és el febrer més càlid pel que fa a la temperatura 
mitjana, 10,8ºC, ja que el febrer de 2016 amb 11,9ºC va 
ser bastant més càlid. La temperatura màxima absoluta fou 
de 25,5ºC a la plaça Sant Cugat (observatori del centre de 
Salt), el rècord és de 26,0ºC el 15 de febrer de2007.
Per tant podem  parlar d’un febrer molt sec, amb 29,3 mm 
és el 2n més sec des de 1999, el més sec és l’hivern de 
2011-2012 amb 20,3 mm, la mitjana de pluja hivernal del 
període 1999-2019 és de 129,8 mm. S’ha de remarcar, 
però, que al segle XX el promig segurament voltaria els 
150 mm, a la ciutat de Girona el promig fou de 155,5 mm. 
Ha fet fred de nit com pertoca per les dates, però molts dies 
hem tingut temperatures de primavera al migdia. L’hivern 
també ha tingut màximes més altes respecte a la mitja-
na climàtica (+2,1ºC d’anomalia ) i mínimes relativament 
normals (+0,6ºC d’anomalia), dades del centre de Salt. No 
obstant això, només ha glaçat 19 dies al centre de Salt, 
quan el promig de glaçades anuals és de 26. A les Deve-
ses de Salt el promig és de 91 dies de glaçada a l’any. No 
obstant això, hem de remarcar que el nombre de glaçades 
de l’observatori de les Deveses de Salt és força local, ja 
que també s’observen variacions tèrmiques dins de l’arbre-
da de les Deveses i l’observatori es troba en l’indret més 
fred del municipi de Salt. Les temperatures màximes són 
0,9ºC superiors al centre de Salt respecte a l’observatori de 
les Deveses i les mínimes són 4,1ºC superiors.

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 7,4 4,6 -0,4 -2,6 4,2 1,7 3,3 6,3 3,8 8,3 6,2 1,7 0,7 0,6 -0,4
Temperatura Màxima 18,8 11,4 14,1 15,2 18,4 19,6 17,6 17,6 19,4 19,1 16,2 18,7 16,6 17,8 18,8
Mínima Parc Monar 6,7 4,0 -2,5 -4,5 3,0 -0,3 2,1 1,8 7,9 4,9 5,9 -0,2 -2,2 -0,9 -2,8
Pluja/mm. 0,2 0,8               
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Temperatura Mínima -0,6 0,8 1,7 4,4 4,9 1,3 1,9 3,8 4,5 2,6 3,3 2,5 3,4 
Temperatura Màxima 21,0 17,0 17,0 16,3 17,2 18,6 25,2 22,2 19,3 20,3 22,6 25,5 23,2 
Mínima Parc Monar -2,5 -0,8 -0,8 2,7 6,5 -0,5 -0,4 0,7 1,4 0,3 0,4 0,2 0,6 
Pluja/mm.                
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Elaboració:
Barregeu els ous i el sucre en un recipient i bateu-los amb les barilles fins a obtenir una 
solució cremosa. 
Després, afegiu l’oli fred i removeu i, a continuació, afegiu el llevat a la farina. 
A través d’un colador, afegiu-hi la farina poc a poc i removeu amb una cullera de fusta, 
fins aconseguir una massa compacta. 
Bolqueu-la en el marbre prèviament enfarinat i continueu afegint-hi farina fins que la 
massa no se us enganxi a les mans. Unifiqueu la massa en una bola i deixeu-la reposar 
uns minuts mentre escalfeu l’oli per fregir. 
A continuació, agafeu petites porcions de massa, amb les mans untades d’oli, li doneu 
forma de rosquilla, i les poseu a fregir un cop l’oli estigui ben calent. 
Finalment, arrebosseu-les en el sucre glass i les deixeu refredar.

Recepta de la Sra. Maria Rodríguez Peral 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients: 
•  4 ous
•  12 cullerades de suc de taronja
•  12 cullerades d’oli fregit amb pela de taronja
•  12 cullerades de sucre
•  1 sobre i mig de llevat en pols
•  850 g de farina de rebosteria (força)
•  1,5 l d’oli de gira-sol
•  300 g de sucre en pols
•  Ratlladura d’1 taronja que cal incorporar a la massa

Rosquilles de taronjagastronomia

un Salt enrere
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments

Charly  Medehue Mamadu  
Mandiangu Munoki  25/01/2019

Juan Ramón Aibar Céspedes 
Ana Castell Rodríguez 25/01/2019

Abdelaziz Manouach Manouach 
Fatima Essaqdy  25/01/2019

Elvin Isidro Romero Palma 
Angela D. Aparicio Escamilla 31/01/2019

Naixements

Soulaiman El Asri El Younoussi  07/01/2019
Sara Jbilou  11/01/2019
Tasmin El Osrouti  10/01/2019
Derek Reyes Izaguirre  09/01/2019
Neizan Quiro Pasten  08/01/2019
Mel Rodríguez Vaquero  07/01/2019
Mohamed Amine Sellami  10/01/2019
Carlota Jiménez Ramos  11/01/2019
Abril Grau Vidal  16/01/2019
Abd el Nourlakdar Mokaddem  14/01/2019
Ali Fofana Kabba 17/01/2019
Enric Singh  10/01/2019
Arkan Ettayyeby  16/01/2019
Iklas Hafyane  19/01/2019
Jan Barana Conejero 19/01/2019
Amelia Rueda Rodríguez  18/01/2019
Fanta Cisse  20/01/2019
Nora Bonilla Benyoussef 22/01/2019
Alex Sánchez Triviño  22/01/2019
Núria König Moreno  24/01/2019
Ibrahim Keita  22/01/2019
Younes El Allam El Kadaqui  22/01/2019
Enric Prats Del Moral 25/01/2019

Defuncions
Manolito Fernández Guillen, 57 anys 01/01/2019
Maria José Sánchez Hernández, 54 anys 03/01/2019
Antonia Maria Romero Espinar, 82 anys  05/01/2019
Dolores Álvarez Ruiz, 83 anys 08/01/2019
Joaquim Coll Canaleta, 81 anys 08/01/2019
Irene Torres March, 80 anys 09/01/2019
Montserrat Viade Giraben, 90 anys 10/01/2019
Emilio Bautista Palomares,83 anys 11/01/2019
Rosario López Hidalgo,88 anys 12/01/2019
Francisco Garcia Lozano, 62 anys 13/01/2019
Rafael Aguilar Palacios, 85 anys  18/01/2019
Manuel Cantillo Ramos, 45 anys 19/01/2019
Rosa Barcelo Llinas, 87 anys 20/01/2019
Josep Llovet Casademont, 74 anys 20/01/2019
Maria Cantalosella Parés, 84 anys 20/01/2019
Isidro Igual Diaz, 81 anys 21/01/2019

Yassine Arrais 
Yolanda Galindo Guerra 04/02/2019

Tiago Vilas-Boas Martins 
Svetlana Burykina 11/02/2019

Marc Sánchez Bonvehí  
Gisela Damarys Medina Baca 15/02/2019

Lester Geovanny Rosales Bueso 
Denia Leticia Escalante Giron 15/02/2019

Santos Santiago Molina  24/01/2019
Nathan Osaeubie Egharevba  28/01/2019
Youssef Addya  28/01/2019
Andra Alicia Acatincai Martínez  29/01/2019
Musa Conteh Ceesay  30/01/2019
Razvan Gabriel Lupu  03/02/2019
Fatima Zahra N’hari  30/01/2019
Mayra Bensal  01/02/2019
David Tsbiy  06/02/2019
Abril Pinal Veigas  01/02/2019
Keren Alicia Colindres Martínez  23/01/2019
Liam Alcobendas Sánchez  06/02/2019
Queralt Rubio Brouns  02/02/2019
Sofia Piedra Duron  10/02/2019
Anaís Nicole Strugari  05/02/2019
Valentina Nebbia Pello  09/02/2019
Lucía Medehue Mandiangu  12/02/2019
Bradley Omar Mira Benítez  26/01/2019
Avraj Singh  12/02/2019
Marwan Litime Houzmali  17/02/2019
Ewissal El Fattouch  12/02/2019
Halima Boulil  17/02/2019
Louay Marjan  16/02/2019

Cristian Camilo Barrero Varon 
Sarai Velasquez Rosales  28/02/2019

David Palomeras Portillo  
Anna Currius Parcerisas 04/03/2019

Adam Baroud  16/02/2019
Imran Benserghin  16/02/2019
Victoria Lópes De Paula  17/02/2019
Mohammed Aggoune Litime  15/02/2019
Mohamed Diarre  18/02/2019
Sumae Mballo  16/02/2019
Younes Boulahya  16/02/2019
Ismael Nouali Gómez  15/02/2019
Daniela Calleja Carcamo  18/02/2019
Tahira Fernández Mancilla  19/02/2019
Seerat Kaur  22/02/2019
Juana M. Medrano López 17/02/2019
Thalia Navarro Macías  19/02/2019
Jofre Tejada  23/02/2019
Lexy Chloé Nana Magoue  02/03/2019
Hellen Rebeca Benítez Rivera  25/02/2019
Raguiatou Barry Barry          28/02/2019
Paula V. Estrada Amador     15/02/2019
Imran Ben Karta                 02/03/2019
Younes Jbouh                    04/03/2019
Cèlia Casellas Segura           03/03/2019
Saibo Saiwaneh                 08/03/2019

Domingo Terradas Mir, 84 anys 24/01/2019
Francisca Heras Lozano, 76 anys 25/01/2019
Teresa Bardera Prat, 85 anys 29/01/2019
Francisco González Arroyo, 80 anys 01/02/2019
Daniel Vives Hernández, 40 anys 02/02/2019
Abderrahman Tanaoui Ouaali, 57 anys 03/02/2019
Carme Aliu Sague, 94 anys 05/02/2019
Florentina Sánchez Pallares, 91 anys 05/02/2019
Antonio Delgado Garcia, 88 anys 08/02/2019
Miquel Salvador Arnau, 83 anys 09/02/2019
Antonio Galindo Rodríguez, 74 anys 12/02/2019
Marisol Corominas Sala, 84 anys 15/02/2019
Maria Borrego López, 91 anys 16/02/2019
Roser Riera Pi, 84 anys 19/02/2019
Emili Bonmati Bonmati, 91 anys 19/02/2019
Laureano Rodríguez Gallego, 87 Anys 27/02/2019
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Sudoku

Escacs

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

mollera
curt
erol
guillerias

curta
filadores
major
tramuntana

pou
llarg
moreneta
pacheco

guixeres
picasso
llevadores

FARMÀCIES de guàrdia: mes d'ABRIL
MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568   Dies: 5 - 24 

ESCATLLAR, Guilleries,60 - 972230103  Dies: 4 - 16 - 28 

JUBERO, Major,157 - 972233518   Dies: 1 - 13 - 25 

BALERI, Pla de Salt,15 - 972441001   Dies: 6 - 18 - 30 

DOMENECH, Llevadores, 7-9 - 972439935   Dies: 8 - 19 - 20 

LA MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237   Dies: 10

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vila, 1 - 972978376   Dies: 12 - 21 - 22 

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645   Dies: 2 - 14 - 26

ORDIS, Pg. Països Catalans,71 - 972237704   Dies: 3 - 15 - 27 

MUÑOZ, Pg. Països Catalans,145 - 972243412   Dies: 9 - 17 - 29 

ROCAS, Major, 269 - 972231249   Dies: 11 - 23

NOGUERA, Pg. M. de Camps,20 - 972232578   Dies: 7

Cristian Camilo Barrero Varon 
Sarai Velasquez Rosales  28/02/2019

David Palomeras Portillo  
Anna Currius Parcerisas 04/03/2019

Adam Baroud  16/02/2019
Imran Benserghin  16/02/2019
Victoria Lópes De Paula  17/02/2019
Mohammed Aggoune Litime  15/02/2019
Mohamed Diarre  18/02/2019
Sumae Mballo  16/02/2019
Younes Boulahya  16/02/2019
Ismael Nouali Gómez  15/02/2019
Daniela Calleja Carcamo  18/02/2019
Tahira Fernández Mancilla  19/02/2019
Seerat Kaur  22/02/2019
Juana M. Medrano López 17/02/2019
Thalia Navarro Macías  19/02/2019
Jofre Tejada  23/02/2019
Lexy Chloé Nana Magoue  02/03/2019
Hellen Rebeca Benítez Rivera  25/02/2019
Raguiatou Barry Barry          28/02/2019
Paula V. Estrada Amador     15/02/2019
Imran Ben Karta                 02/03/2019
Younes Jbouh                    04/03/2019
Cèlia Casellas Segura           03/03/2019
Saibo Saiwaneh                 08/03/2019

Juguen blanques i fan mat amb 
tres moviments

1.-Ca6+ Txd8 2. Db8+ Txb8. Cc7++ 






