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L'Ajuntament de Salt va aprovar el passat mes de febrer la
requalificació de 7.500 m2 de terrenys urbans per convertir-los
en equipaments públics i poder posteriorment cedir aquests
terrenys al departament d'ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, i d'aquesta manera poder-hi ubicar un nou centre
educatiu a la vila per descongestionar l'actual situació dels
centres saltencs que es troben al màxim de la seva capacitat.
Aquesta requalificació ha de servir per a la construcció del
quart institut a Salt. El passat 4 de maig es va celebrar al passeig ciutat de Girona la 7a edició

de la Fira Tèxtil del Veïnat de Salt. Fira que recorda el passat industrial
de la vila i que enguany va comptar amb 25 expositors artesans i nous
dissenyadors que al llarg del dia van mostrar les seves pròpies creacions.
La mostra va estar acompanyada també d'activitats familiars i taller per
introduir-se al món del fil i l'agulla. La novetat d'aquesta edició és l'exposició
de vestits de carnaval de les colles locals. Es tracta d'un recull històric dels
vestits que han dut els darrers anys l'Associació de Ball Kinbédeball i la
Colla M'ho Passo Bé.

L'Ajuntament ha finalitzat una actuació de manteniment a la llera del riu Ter
que ha permès el restabliment de l'embarcador de en Ramon Torramadé i
la construcció d'un nou embarcador a la riba del Ter. Actuació emmarcada
en la línia de continuar amb les millores a nivell paisatgístic del Parc de les
Deveses de Salt i en concret a les millores associades a potenciar el
coneixement del riu Ter com a espai de natura i com a un espai d'alt valor
ecològic, paisatgístic i històric.

El dia 25 d'abril, el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, va visitar l'Institut Vallvera de Salt. El conseller va realitzar una
trobada amb uns 200 alumnes representants dels diferents cursos amb els
que va poder establir un diàleg obert per resoldre dubtes i inquietuds sobre
el seu càrrec, l'actualitat política i per trencar estereotips sobre l'origen de
les persones. A la visita també hi va participar l'alcalde, Jordi Viñas, i la
directora territorial, Marta Casacuberta .

Els llibres i les roses van inundar el passeig Ciutat de Girona
en motiu de la diada de Sant Jordi. La diada va començar
passada per aigua, Tot i així, el temps es va comportar i es va
poder celebrar amb normalitat la diada amb les tradicionals
parades de roses i llibres de les diferents associacions i entitats
de la vila.
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El vot per internet 
Hem passat un període d’eleccions bastant llarg per la quantitat d’institucions a 
escollir els seus càrrecs electes. La logística que es desplega per portar a terme 
tot el procés és abundant per part dels ajuntaments i per la institució estatal o 
autonòmica a qui pertany, tant en l’aspecte material com econòmic. Tinguem en 
compte que el primer que ha de fer tot el preparatori dels col·legis electoral és el 
mateix ajuntament, aportant-hi personal i material, ja siguin eleccions municipals, 
autonòmiques, estatals o europees.
Desplegament per part de la comunitat autònoma o l’estat quant a material im-
près, targetes censals, sobres i butlletes de votació, representants de l’adminis-
tració, correus, etc. Amb el cost econòmic corresponent.
En tot això hem d’afegir tot el desplegament de mitjans per poder votar des de 
l’estranger, amb les dificultats que fins ara hi ha hagut per portar-ho a terme.
Un es pregunta, com és que amb els mitjans digitals actuals no es fa el vot per 
internet? Alguns països d’Europa ja ho porten a terme, com ara Suïssa i Estònia. 
També Colòmbia, Estats Units, l’Índia, Austràlia i eleccions municipals a Canadà.
Si mirem els pros i contres, en tots dos processos n’hi ha, però per via telemàtica 
s’incrementaria la participació, segons estudis fets, d’un 50%, evitant els despla-
çaments, donant possibilitats a tota persona hospitalitzada o que no li permet la 
mobilitat des del seu domicili a fer acte presencial al lloc de votació. Reducció de 
costos, de personal escollit de les meses electorals i de personal de l’administra-
ció, d’un 34% segons estudis fets.
Per posar un exemple, entre 2011 i 2015, a Austràlia es va incrementar la parti-
cipació un 500%. A les majors eleccions sindicals de França del Ministeri d’Edu-
cació, l’increment va ser d’1,7 milions més de vots. 
Uns afirmen que el vot per via telemàtica, la seva seguretat podria ser atacada 
per part de hackers, que existeix el risc de frau, que la verificació no es pot fer 
sobre la mateixa persona que emet el vot, que amb el vot presencial queda molt 
blindat, fent la transmissió electrònica dels resultats i podent-los comparar amb 
els apoderats de cada col·legi electoral.
Hi ha un sistema utilitzat actualment en alguns països on es fa el vot electrònic, 
que per garantir la seguretat i la identificació oficial de la persona es fa mitjançant 
la targeta SIM del mòbil, activant la identificació del mòbil a través de la policia.
En definitiva, si hi ha dubtes de la seguretat de la votació per internet, qui garan-
teix la seguretat de les transaccions bancàries que diàriament es fan pel mateix 
canal d’internet? Ara que els DNI s’expedeixen pel Cos de Policia amb la signa-
tura electrònica incorporada, qui ens garanteix que en el seu ús per internet no 
pugui ser “hackejada”? Com moltes vegades, els interessos solen estar pel mig.
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Molts coneixereu en Jaume per ser veí del Veïnat, altres potser per haver estat en algunes de les visites 
guiades que ha fet a Salt, Girona, Santa Eugènia o fins i tot als Germans Sàbat. En Jaume és diplomat en 
magisteri, una professió que diu que no li interessa i que no ha exercit mai. Però només fa falta escoltar-lo 
una estona parlant del que més l’apassiona, la història, per veure-hi clarament una vocació pedagògica, una 
voluntat de fer-nos conèixer de manera senzilla i entenedora el nostre passat més proper. Ell diu que se sent 
“historiador d’espardenya”, perquè ensenya les històries que no surten als llibres, les que has de trepitjar 
i suar per conèixer. I quines són les últimes aventures d’aquest Indiana Jones saltenc? Ens ho explica tot 
seguit!

-Ets un pou de sorpreses! No sabia que haguessis 
construït una maqueta (i tan gran!) d’una torre de 
telegrafia òptica al pati de casa els pares... 
-Aquesta maqueta la vaig construir per tenir un record 
dels quatre anys (99-03) que vaig dedicar a investigar 
sobre la telegrafia òptica, un tema poc conegut, i que 
em va portar a escriure’n un llibre. Va ser la meva pri-
mera recerca històrica, ho vaig viure molt intensament 
i volia tenir-ne un record.  
-Com és que et vas interessar per aquest tema?
-Amb el meu pare teníem l’afició d’anar a veure castells 
els caps de setmana. En una ocasió vam anar al castell 
de Sant Miquel i vaig adonar-me que hi havia una tor-
re que no era medieval, sinó més moderna. Al cap de 
poc temps, anant en cotxe, vaig veure que a Calella de 
la Costa hi havia dues torres molt semblants. A partir 
d’aquí vaig començar a investigar i vaig descobrir que 
eren de telegrafia òptica. Un senyor que havia fet un 
estudi de la torre de Calella em va facilitar un plànol 
antic de les torres que hi havia a tot Catalunya. Hi havia 
hagut més de 100 torres repartides per tot el territori. 
Els caps de setmana les buscàvem, fèiem fotografies 
analògiques, i així em vaig anar fent el meu arxiu. Par-
lant amb un amic em va suggerir que per què no feia un 
llibre, si no n’hi havia cap d’editat, i així va anar. 
-No fa tants anys, però pel que fa a l’accés a la in-
formació sembla que hagin passat segles...
-Exacte, tot ha canviat molt. Jo feia servir els plànols 

topogràfics Alpina, que ara ja ningú sap què són. El que 
anava molt bé és que hi constaven els noms populars. 
Això era molt útil perquè aquestes torres es coneixien 
amb aquests noms. Molta gent no sabia ni que eren. A 
Fogars de la Selva en deien “la torre del telèfon”; cap a 
Lleida, “la torre del telegrafol”, així acabat en “l”.
-És la història no oficial
-Això és història d’espardenya pura i dura. Primer, per-
què et fots un tip de caminar, i després perquè nor-
malment no interessa a gairebé ningú. Això no surt als 
llibres d’història i mira que és important, perquè la te-
legrafia òptica són les beceroles d’Internet. Sense això 
el senyor Murray no haguera inventat el codi binari, per 
tant no tindríem ordinadors.
-Molta gent et coneix per les visites guiades que 
has fet durant molts anys. 
-El Museu d’Història de Girona em van donar l’opor-
tunitat de fer visites guiades per la muralla de Girona 
perquè, de manera autodidàctica, en sabia força co-
ses. L’any 2000 es va fer una exposició de fotografies 
inèdites de la muralla i com a complement volien fer 
visites guiades. En David Iglesias, l’arxiver, com que 
sabia que m’agradava aquest tema, em va proposar a 
mi. La primera visita havien de ser 15 persones i en van 
ser 98! Arran d’això vam escriure la Guia de la muralla 
de Girona amb en Jordi Pericot, delineant, ja que ell 
tenia uns plànols magnífics. La guia la va editar l’Ajun-
tament i n’estem molt contents. Encara ara pots veure 

Trepitjar la història

Nom:  Jaume Prat i Pons
Edat: 54 
Nascut i resident a: el Veïnat de Salt
Professió: Conserge de l’Escola Montfalgars de Santa 
Eugènia
Historiador d’espardenya: En Jaume Prat i Pons és 
diplomat en magisteri però historiador de vocació. En 
Jaume ha fet visites guiades de tota mena durant 13 anys, 
ha organitzat exposicions i ha publicat diversos llibres: Un 
dia de bombes (2018), L’altra Comicrós (2014), 30 anys 
de Salt independent (2013), El fantasma de la Mulleras 
(2013), Bombes sobre Girona (2012), La filatura i el tis-
satge de cotó a la Coma-Cros (2012), La llegenda de 
la Nimfa del Rec (2012), Sumaríssim d’urgència 1643 
(2010), Guia de la muralla de Girona. Recorreguts per 
les muralles, castells, torres, baluards, forts, reduc-
tes i portals (2008), La telegrafia òptica a Catalunya 
(2004).

entrevista
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gent passejant per la muralla amb la guia i això ens fa 
molt feliços!
-Has publicat diversos llibres però també has parti-
cipat en un documental. 
-Arran la proposta de fer una exposició sobre els refu-
gis antiaeris vam començar a investigar el tema amb 
en Pericot i així va ser com vam descobrir refugis nous. 
D’aquesta investigació va sorgir el llibre Bombes sobre 
Girona. Poc després, en Quim Paredes buscava algú 
que tingués informació sobre els bombardeigs a la ciu-
tat i ens va embolicar per fer el documental Amagats 
sota terra, amb 34 testimonis de la Guerra Civil, tant 
gent coneguda com gent anònima. El documental es 
va presentar el dia 1 de febrer del 2003 amb el Teatre 
Municipal de Girona gairebé ple, no haguérem pensat 
mai de la vida que tingués tan bona rebuda! 
-El tema de la guerra l’havies tractat també, de ma-
nera molt propera, al Sumaríssim d’urgència 1643.
-El Sumaríssim d’urgència 1643 era un projecte molt 
personal que després va anar més enllà. Vaig ado-
nar-me que al parlar de la història del meu avi, d’aque-
lla gent propera a mi, també explicava com era el poble 
llavors i com havia anat part de la guerra. Una cosa 
destacable del llibre és que tant m’han felicitat gent 
d’esquerres com gent de dretes, i per mi això és un èxit.
-La Guerra Civil encara és un tema del qual costa 
parlar?
-Sí, encara és un tema tabú. Per això els meus últims 
projectes tenen a veure amb com explicar la Guerra 
Civil a la mainada. L’any passat vam presentar amb en 
Quim Paredes la novel·la juvenil Un dia de bombes, 
que es llegeix a l’Escola Montfalgars. I aquest any hem 
presentat una exposició de dibuixos sobre la guerra del 
1937, La guerra vista pels petits.
-Dibuixos que va fer la mainada de l’època? Que 
interessant!
-Es tracta de dibuixos que van fer els alumnes de l’Es-
cola la Salle, que durant la guerra es deia Carles Marx. 
Alguns d’aquests dibuixos es trobaven al Museu d’His-

tòria però retallats i amb el color retocat. Documen-
tant-me per escriure Un dia de bombes vaig trobar els 
originals a la Biblioteca de la Universitat i la meva idea 
va ser la de muntar una exposició que pogués anar a 
diferents escoles i així portar el museu a les aules. Però 
això no va acabar de quallar. De tota manera, com que 
ja tenia el material preparat, ho hem exposat al Mont-
falgars gràcies al suport del centre. S’ha de puntualitzar 
que els dibuixos són del 1937 i el primer bombardeig 
que hi va haver a Girona va ser el 1938, és a dir que els 
dibuixos eren del que la mainada havia sentit a parlar o 
havien vist al cinema del centre, no com a experiència 
pròpia. Una experiència que, per desgràcia, sí que viu-
rien just l’any següent. 
-Explicant la guerra a l’escola t’has trobat algun in-
fant que hagi viscut una situació similar?
-Sí, hi va haver un nen de tercer de primària d’origen 
africà que em va explicar que ells havien vingut cap 
aquí perquè al seu país també hi havia guerra. Ens va 
explicar que “uns soldats dolents” havien agafat dones 
i nens i els havien posat al mig del carrer i allà els ha-
vien matat. També que havien fet el mateix amb el seu 
avi, a qui havien disparat al cap per deixar-lo mort a 
terra. Vaig quedar ben xocat. Això demostra que la his-
tòria és cíclica, aquest nen ha viscut el que aquí van 
viure els nostres avis; i que les guerres sempre les fan 
els de dalt, per interessos de poder, econòmics, però 
que sempre rep la pitjor part la població civil. 
-Em deies que teniu un llibre pendent de publicar?
-Ens falta finançament per la versió escrita del docu-
mental Amagats sota terra. Es tracta dels testimonis 
que surten al vídeo, posats per escrit i després d’haver 
investigat i corroborat les seves històries. I això és molt 
important perquè quan algú t’explica la seva experièn-
cia pot tenir lapsus, sense voler explicar alguna cosa 
que no és, etc. Però els llibres d’història local no ve-
nen, tot i que sí que hi ha gent que està interessada en 
aquests temes i, a més, és una història que si no es fa, 
es perd. Si nosaltres no haguéssim investigat sobre els 
refugis antiaeris, segurament no s’hauria trobat mai el 
refugi de l’Escola Municipal de Música. 
-Cal fer la història atractiva i sobretot fer veure als 
més joves que no té per què ser avorrida.
-Quan feia visites guiades el que jo volia és que la gent 
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visqués la història, no que l’escoltés, per això 
deia molt poques dates, pocs noms, si al cap 
de poca estona no te’n recordaràs! L’impor-
tant és que et quedis amb el contingut ge-
neral, que puguis comentar-ho després amb 
la parella, acompanyar un amic i explicar-li 
el que has après, tenir coneixement del què 
ens envolta. Havia fet visites a Germans Sà-
bat i a Santa Eugènia amb molta gent de Gi-
rona que no havien estat mai a aquests bar-
ris! Hem de fer la història més local.
-No vols tornar a fer visites?
-M’ho han demanat moltes vegades i encara 
he fet alguna ‘costellada’, aquí al Veïnat de 
Salt, o rutes per Girona que no siguin només 
veure la Catedral, però en vaig quedar una 
mica cremat, una mica decebut de l’adminis-
tració, perquè sovint sents que no tens mas-
sa suport. També perquè havia dit que plega-
ria a 50 anys, cal renovar-se, ara ho han de 
fer els més joves. Després de 13 anys, crec 
que és molt de temps.
-Des de petit que senties interès per la història?
-Sempre he donat la “culpa” a un professor que vaig 
tenir d’història a l’Escola Guimerà, el senyor Perich. 
Aquell home era un mestre genial. Si li preguntaves 
alguna cosa que no sabia, t’ho buscava i l’endemà 
t’ho contestava. Ens feia viure allò que ens explica-
va i jo sempre he intentat explicar la història com ell 
ens l’ensenyava. L’altre professor que recordo molt, 
que va morir fa poc, és en Santi Gracia, que vaig 
tenir a l’Institut de Salt. Ell tenia aquest do de fer-te 
viure la història, era bon comunicador. Ens havíem 
trobat tot sovint i en una ocasió em va dir que em 
seguia, que tenia tots els llibres que havia publicat i 
que s’havia complert allò que es diu: “el aprendiz ha 
superado al maestro”. Això em va fer molta il·lusió. 
-Què en penses de la reconstrucció del Pont del Di-
moni?
-Com a historiador, havia dit en alguna ocasió que re-
construir-lo no tenia massa sentit. Per mi, la història 
s’ha de deixar que segueixi el seu curs. Ara, una altra 
cosa és com a reivindicació veïnal. Santa Eugènia de 
Ter no deixa de ser un barri suburbial que ha estat for-
ça oblidat pels polítics i que no tenia un símbol. Des 
d’aquesta visió, té molt de sentit, els veïns se’l senten 
seu i, per tant, des d’aquest punt de vista és un encert. 
És la primera vegada que veig gent fent fotos a Santa 
Eugènia! I així també els mestres poden explicar als 
nous eugeniencs, que són de tots colors, com era el 
barri i el petit patrimoni que tenen. Que la gent se senti 
del poble, perquè per mi ho segueix sent encara que 
formi part de Girona des del 1963. Portem els nanos 
a veure la Catedral de Girona i no els portem a veu-
re l’únic safareig públic que queda a Girona, a Santa 
Eugènia, quan allà s’hi poden explicar la tira de coses 
sobre com era la vida abans.

-Passa també a Salt que no coneixem el patrimoni 
que tenim?
-I tant. Salt és el gran desconegut i en canvi hi ha mol-
tes coses interessants per fer conèixer la història a les 
noves generacions: hi tenim un safareig, una antiga fà-
brica que era l’única on feien fil de color, la Coma Cros 
amb aquelles lletres que posen Kropotkin, testimoni de 
la guerra civil; tenim un passeig que es va fer també 
en aquesta època i que 
es deia originalment 
Durruti, un poble per on 
passava el tren d’Olot; i 
el manicomi, que ningú 
en parla i era molt im-
portant, només n’hi ha-
via dos a tot Catalunya, 
i dels primers d’Espa-
nya. Poca gent sap que 
la plaça dels peixos era 
un cementiri de cavalls, 
o que els pans del mu-
seu Dalí els va fer en 
Pau Masó, que havíem 
tingut un circuit de mo-
tos, o per què es diu Pla 
dels Socs aquest parc? 
Tot això és patrimoni 
nostre però ningú en 
parla. Hi ha tantes co-
ses a explicar als joves 
i, en canvi, es passen el 
dia tancats a classe... la 
història s’ha de trepitjar!
Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Jaume Prat i Pons
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EL KARMA 
amb K

converses a mitja tarda
El dia era xafogós. Havíem quedat  i no volia faltar a 

la cita de converses a mitja tarda, aquestes s’han 
convertit en un bàlsam per als diferents dolors corporals i 
espirituals. Aquella tarda hi vaig anar sense pensaments 
previs. Això era bo, perquè sense voler (casualitats) sur-
ten temes molt interessants. Aquell dia m’esperava una 
sorpresa ben agradable. Ens esperava el KARMA.
Després de les salutacions pertinents, la vaig felicitar, ja 
que el dia abans havia celebrat el seu sant. -Mira tu, par-
lant de sants, ahir va ser molt bo, el meu nét d’onze anys 
em diu: 
-Per molts anys àvia, avui celebrem el sant de dues Car-
mes, eh que si? - Faig una repassada mental, que jo sà-
piga, a la família només n’hi ha una. 
- Què vols dir dues Carmes, qui és l’altra? 
-Si, el Karma amb k.  Em va deixar pensativa: 
- Què en saps tu, del Karma?-  Em respon amb to de  “pe-
tit savi” -No, res, que un dia ho vaig veure escrit i li vaig de-
manar al professor que per què el teu nom l’escrivia amb 
K. Ens va explicar que no era nom de dona, que era una 
altra cosa. I com que els nens som molt curiosos, vàrem 
insistir que ens expliqués què era això del Karma amb k.
-Molt bé, no? El teu nét m’està agradant! M’encanten els 
nens curiosos. Sobretot els que fan preguntes interes-
sants. I què et va explicar, des de la visió dels seus onze 
anys?
Es veu que el professor, d’una manera molt senzilla, els 
va explicar el significat del Karma amb k.
Va dir que el Karma significa acció, tant física, com verbal, 
com mental. Es veu que tot allò que fem a la vida deixa 
“petjada” en la ment. Aquestes petjades o experiències 
sempre donen un resultat. Ell, amb llenguatge  d’infant, 

s’explicava molt bé.
-Mira, àvia- em deia - La ment és com un camp, les nos-
tres accions són les llavors que plantem. Les bones acci-
ons es converteixen en recompenses i les males accions, 
en sofriments. Però es veu que aquests resultats no són 
immediats. Tant les bones accions com les dolentes que-
den retingudes, fins que es produeix “el seu afecte”, però  
perquè això passi, s’han de reunir unes condicions: Pri-
mer, les accions han de germinar, el fruit no és immediat... 
fins i tot poden passar anys i també pot ser que nosaltres 
no en veiem el resultat. Hi ha creences que diuen que les 
conseqüències poden passar a altres vides.
-Déu n’hi do, tot això et va explicar?
-Sí, sí, amb paraules adequades al seu vocabulari, és 
clar.  El que t’explico és el que jo vaig interpretar. Però es-
pera, perquè encara n’hi ha més; es veu que el patiment 
que nosaltres tenim ara, l’arrosseguem de vides passa-
des, perquè quan vàrem morir, no vàrem fer net, i el verí 
intern acumulat es transmet en vides posteriors. Són com 
si diguéssim, hereus de fets passats. I tota aquesta expli-
cació és el que s’anomena KARMA.
El karma no és un càstig, és un cúmul de vivències, són 
totes les males accions que ens han  “embrutit” al llarg 
de la nostra existència terrenal: L’odi, la violència, la igno-
rància, la maldat... per ser lliures, cal eliminar de la nostra 
ment l’aferrament. Cal potenciar les bones accions, ja que 
només així podem quedar nets dels lligams que ens rete-
nen i que causen malestar.
Resumint: ja sé que costa d’explicar, però jo ho repeteixo 
per si no  ha quedat gaire clar. És a dir, el Karma és el 
jutge dels nostres actes; és l’energia que flueix durant els 
nostres comportaments. Cada acció té un afecte, bo o do-
lent, però tant un com l’altre torna a tu. Davant d’un dubte, 
ens podem fer la pregunta: Això que faig és bo per mi? 
És bo pels altres? És bo per l’ambient, per la societat? El 
sentit comú fa intel·ligent l’ésser humà. Recordem frases 
dels nostres avis i àvies: “Tot el que se sembra, tard o 
d’hora es recull” ...ai els avis!, quanta raó tenien!
-Noia, a veure si ens veiem més sovint i que les conver-
ses interessants acompanyin les nostres trobades, i si 
aquestes, van acompanyades d’un bon berenar, millor 
que millor.

Júlia Pujolràs Casadevall
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col.laboració10A caminada de Càritas per les hortes  
i les deveses de salt i la marxa solidària mundial

Vull veure sortir el sol

Diumenge, 12 de maig de 2019
Com cada any en arribar el mes de maig ens aple-

guem una bona colla per fer una caminada per aquest 
entorn tan nostrat que són les deveses.
Puntualment, quan l’última campana  del rellotge del 
campanar de St. Cugat acaba de tocar les 9h del matí, 
iniciem la caminada. 
Una caminada on cadascú al seu ritme va compartint 
camí, silenci, olors, frescor, caloreta i potser també al-
guna confidència amb les persones que es van trobant. 
Passem pel safareig de les dones, per cal Marqués, on 
quedem sorpresos de no veure la majestuosa i cente-
nària alzina, on al seu recés cada any hem fet parada 
el dia de la ruta de la Pau,  ens acompanya també el 
verd dels camps i el blau del cel. Arribem a Motfullà se-
guint el perfum de les roses i ens obsequien amb una 
poma sucosa i boníssima... Travessem la carretera de 
Bescanó i ens endinsem a les nostres estimades deve-
ses, el soroll de l’aigua dels piragüistes de la pilastra i 
els ulls esbatanats de les vaques ens acompanyen en 
l’últim tram de la caminada. 
Arribem al parc Monar on ens esperen els entrepans 
i uns emprenedors joves que ens expliquen les seves 
experiències. 
Però aquest any la caminada tenia una altra vesant, 
s’ha sumat a la Marxa Solidària Mundial, que és una 
iniciativa proposada pel papa Francesc i Caritas Inter-
nationalis per promoure la cultura de trobada dintre la 
campanya  “Compartint el viatge”. Aquesta marxa so-
lidària consisteix en fer marxes locals arreu  del món, 
amb el repte d’arribar a caminar, entre tots, 1 milió de 
quilòmetres a finals del 2019. És un missatge comu-
nitari d’unitat i recolzament a la dignitat humana i als 
drets humans de les persones migrants i refugiades.
Cal que obrim els nostres cors i les nostres ments als 

altres per enfortir les nostres relacions  i les nostres 
comunitats; apropar les persones i construir societats 
més justes.
Hem fet la caminada 150 persones, hem fet 10 Km. Fet 
per cadascú dona un resultat de 1.500km, que seran 
registrats a la web de la campanya. Ha estat una boni-
ca manera de celebrar el desè aniversari. 
Des d’aquí donem les gràcies a tots el col·laboradors, 
voluntaris i participants.
I com diu la cançó  “Venim del nord, venim del sud, de 
terra endins, de mar enllà, i no creiem en les fronteres 
si darrera hi ha un company amb les seves mans este-
ses a un pervindre alliberat. I caminem per poder ser i 
volem ser per caminar”
Fins l’any que ve.

Càritas Salt – Agrupació de parròquies

He vist sortir el Sol. I de sobte s´ha amagat.
La llum del dia s’ha apagat juntament amb tu.
La foscor és duradora, ja fa tres anys que dura.
Vull veure sortir el Sol. Aquell Sol que cada dia entrava 
a la teva habitació, per començar un nou dia.
Vull veure sortir el Sol. Per dir-te Bon Dia!, que tanta 
falta ens fa, i que de veritat sigui un Bon Dia.
Vull veure sortir el Sol. I sentir cantar els ocells.
Vull veure sortir el Sol. I respirar l’aire fresc del matí.
Vull veure sortir el Sol. Per tornar a somriure, per expli-
car les nostres coses.
Vull veure sortir el Sol. I mirar amb els ulls ben desperts 
la teva muntanya, la nostra, amb els seus colors tan 
bonics.
Vull veure sortir el Sol. I dir-te, mare, el Sol torna a sortir 
cada dia per tu.

M. Teresa Quer Coma
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Què és la calor?

Recordo la primera vegada –fa molts anys- que un 
alumne m’ho va preguntar. Vaig pensar que era 

una bona pregunta i que aquesta hauria de ser la mis-
sió del professor de Física: a partir de les coses co-
negudes de l’entorn intentar construir, amb paraules 
senzilles, una explicació científica.
Va ser una classe viva, amb experiments senzills, que 
ara intentaré resumir.

El misteri del “fluid calòric”
Durant molts segles la calor va ser un misteri per als 
científics perquè té unes propietats molt estranyes:
• Està continguda en els cossos i pot passar d’un cos 
a un altre, però no es pot aïllar, no es pot obtenir calor 
sola.
• Fa augmentar el volum dels cossos, els dilata, i en 
això es basaven els antics termòmetres,  però no aug-
menta el pes, la calor no pesa.
• Pot produir canvis d’estat: escalfant un sòlid es pot 
fondre i tornar-se líquid i escalfant un líquid es torna 
gas.
• Donant molta calor a un cos es pot destruir, o sigui 
que la calor pot produir reaccions químiques. Inversa-
ment, d’algunes reaccions químiques, per exemple del 
foc, es desprèn calor.
• La llum escalfa els cossos, o sigui que produeix calor. In-
versament, un cos molt calent (incandescent) emet llum.
• Un cos calent, encara que no arribi a fer llum, irradia 
calor com un efluvi invisible.
• I el que resulta més estrany: sembla que la calor es 
pugui produir a partir del no-res. Fregant entre si dos 
cossos, per exemple fregant-nos les mans, s’escalfen.
Quan a finals del segle XVIII la Química començà a ser 
una ciència, Lavoisier va incloure la calor en la llista 
d’elements químics coneguts, amb el nom de “fluid ca-
lòric”, imaginant-la com un gas molt estrany contingut 
en els cossos però que no es pot aïllar. 

L’explicació científica
L’explicació de la calor va ser possible gràcies als qu-
ímics del segle XIX que van descobrir que la matèria 
està formada per partícules: els àtoms i les agrupa-
cions d’àtoms anomenats molècules. I també gràcies 
als físics de començaments del segle XX que van des-

cobrir que la força atractiva que 
manté junts els àtoms és elèctri-
ca: els àtoms tenen un nucli molt 
petit amb càrrega elèctrica positi-
va i al seu voltant un volum molt 
més gran pràcticament buit on es 
mouen els electrons amb carrega 
elèctrica negativa.
En un sòlid  l’atracció elèctrica en-
tre el nucli positiu de cada àtom i 
els electrons negatius dels àtoms 
veïns impedeix que les partícules 
se separin. Però si les partícules 
s’acosten massa  els nuclis posi-

tius es repel·leixen i l’atracció es converteix en repulsió. 
Això fa que els àtoms d’un sòlid oscil·lin al voltant de la 
seva posició d’equilibri com oscil·larien un conjunt de 
boles unides per molles molt elàstiques. El mateix els 
hi passa a les molècules.
Doncs bé, aquest moviment intern d’oscil·lació de 
les partícules d’un cos, que nosaltres no podem veu-
re però que impressiona el sentit del tacte, és el que 
anomenem calor. La temperatura representa el nivell 
de moviment, la velocitat mitjana d’aquest moviment.
Si escalfem un sòlid les oscil·lacions augmenten i ar-
riba una temperatura en la qual les forces atractives 
entre les partícules no són suficients per retenir-les en 
posicions fixes. El sòlid es fon, es torna líquid. Les par-
tícules a més a més d’oscil·lar es traslladen contínua-
ment lliscant entre elles. Per això un líquid no té forma 
pròpia i s’adapta a la forma del recipient. I també per 
això una gota de tinta en un vas d’aigua s’espargeix 
lentament encara que no remenem l’aigua.
En un líquid les partícules que arriben a la superfície 
amb més velocitat poden vèncer la força atractiva de 
les altres i escapar-se: per això els líquids s’evaporen. 
Escalfant-lo  augmenta el nombre de partícules amb 
velocitat suficient per escapar, fins que arriba una tem-
peratura en la qual l’escapament es tumultuós: el líquid 
bull convertint-se en gas. 
En un gas les partícules es mouen lliurament ocupant 
tot el recipient. La pressió d’un gas és deguda als im-
pactes de les partícules contra les parets del recipient i 
augmenta amb la temperatura.
La llum i els raigs infraroigs que conté es transmeten 
per ones que pel seu caràcter electromagnètic  fan 
oscil·lar els electrons dels àtoms i de retruc els àtoms, 
per això la llum escalfa. De forma semblant quan po-
sem la llet al microones les ones electromagnètiques 
que emet l’aparell fan oscil·lar els electrons i molècules 
d’aigua de la llet, escalfant-la. Inversament, en un cos 
calent les oscil·lacions dels electrons produeixen ones 
electromagnètiques, generalment en forma de raigs in-
fraroigs. Per això un cos calent irradia calor i fins i tot 
llum si està molt calent.
En resum la calor és solament moviment. Per això 
passa d’un cos a l’altre, no pesa, no es pot aïllar i es pot 
produir per fricció. I també per això, amb aparells ade-
quats (màquina de vapor, motor d’explosió...) es pot 
convertir en altres formes d’energia (energia cinètica 
d’un vehicle, elèctrica d’una central tèrmica...).

Quan, ja acabava l’explicació, un alumne em va pregun-
tar: què passaria si refredéssim molt un cos?, podria ar-
ribar un moment en el qual les partícules es quedessin 
quietes i el cos ja no es pogués refredar més?  Li vaig 
dir que sí i que això passa: a -273,14 ºC. S’anomena 
el zero absolut de temperatura. Es la temperatura que 
tindria l’Univers si s’apaguessin el Sol i les estrelles i 
s’acabés la calor interna dels planetes. Tots els àtoms 
restarien quiets.  

Joan Serrat
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L’home-màquina

L’home-màquina viu entre ferralla, ca-
denes, cargols i engranatges. Incapaç 

de decidir per si mateix delega la gestió i la 
presa de decisions al conjunt de la fàbrica, 
altrament anomenada societat política del 
capital. Aquesta delegació en la gestió de 
la vida a la gran fàbrica esdevé utilitzada 
sols a favor de la producció i dels resul-
tats. Sempre que la línia de producció no 
s’aturi, hi hagi consum, enriqueixi els amos 
i senyors de l’empresa —en temps antics 
alguns havien tingut ànima—, la seva exis-
tència esdevindrà útil, generarà moviment i 
riquesa. Una part minsa dels beneficis per-
metran a l’home-màquina no rovellar-se, 
però mai podrà esdevenir una peça diferent 
o canviar de forma, ja que la seva utilitat i 
funció deixaria de beneficiar l’empresa atu-
rant la producció.
Amb aquesta intenció la fàbrica no deixa 
que els homes-màquina o palanca pensin massa i fa-
cin preguntes incòmodes. Com apuntava, l’objectiu fi-
nal de la vida de la peça és produir, enriquir el senyor 
i morir en el moment just intentant no aturar l’enginy. 
Paral·lelament, hi ha recanvis sempre a punt.
De la mateix manera, la nostra societat crea i forma 
persones productores de baix cost, les quals, al mateix 
temps, són consumidores de les seves pròpies produc-
cions. Es tanca el cicle del frau. L’engany rau en fer-los 
creure que tenen decisió, veu i vot. Tot són fal·làcies, 
mentides i falsedats. No interessa que la humanitat 
pensi, ja que es podria aixecar contra la fàbrica i dir 
prou. Vivim en un món irreal on coneixem el que ens 
permeten saber, ens deformen controladament fins a 
un límit per tal d’anorrear la nostra capacitat crítica, el 
sistema polític es creu capacitat per fer el que li con-
vingui segons els seus propis interessos, el consum és 
la nova gran religió amb un grau d’addicció mai ima-
ginable i el culte al cos físic —no pas al filosòfic— és 
l’estupidesa més absurda mai inventada. 
Davant aquesta realitat de l’home-màquina-engrenat-
ge, jo reivindico l’home-ànima-lliure:

Crec en l’existència d’una sola ànima,
única i personal,
creadora de totes les coses.
Crec que la natura és la seva part tangible,
energia primordial.
Crec en l’home,
ésser espiritual,
únic responsable de la seva vida,
de la seva felicitat.

Com a fills de la natura tenim el dret i l’obligació de la 
defensa de les ànimes del món. Tenim la responsabili-
tat de ser amos i senyors de les nostres vides. Hem de 
deixar de ser una part de la màquina per esdevenir una 
peça única i creure que podem ser millors, que podem 
formar-nos, evolucionar i que així, pensant per nosal-

tres mateixos, una nova fàbrica seria possible i millor. 
Serem conscients de la nostra aportació i serem part 
indissoluble d’una nova producció, on el més important 
no és la quantitat, el benefici econòmic o la competèn-
cia salvatge. El més important és que la màquina haurà 
desaparegut i ja no delegarem mai més les nostres res-
ponsabilitats en tant que humans.
La societat no és sols un agrupament de persones que 
viuen juntes i prou, ans al contrari, ha de ser una unió 
real —física, psicològica i filosòfica— de la humanitat. 
Si ens fem responsables de la pròpia felicitat i treba-
llem per ser millors, la societat serà millor, més justa, 
més feliç i ningú no la podrà aturar. Hem de retornar a 
la natura —essència de la vida—, recuperar el temps 
“natural” de les estacions i frenar l’auge del plàstic i tot 
l’artificial. No podem ser animals tecnològics, urbans i 
mecanitzats en un món que es degrada, es desborda, 
s’oprimeix i està malalt. Ens quedarem sense casa i 
tot haurà estat en va. Cal frenar, parar i aturar aquesta 
evolució falsa i avançar conjuntament amb els rius, els 
arbres, el mar i els mites. Cal deixar només de pensar, 
dir i transmetre: hem de passar a l’acció. El primer pas 
llegir, llegir, llegir. Després caminar camps a través, pel 
mig de boscos sense camins. 
Aquí, les sis receptes del mestre H.D.Thoreau:
1. Exploreu-vos a vosaltres mateixos. Viatjar pel  món 
és perdre’s. Sortir a buscar-se a un mateix és, tal volta, 
trobar-se.
2. Afronteu la vida tal i com l’heu imaginat. Seguiu els 
vostres somnis. 
3. Estimeu la vostra vida. 
4. Simplifiqueu, simplifiqueu. El que posseïm, ens pos-
seeix. Austeritat.
5. El savi no sent temor per la pluja, el vent, la gana o 
la set, ja que és lliure.
6. Viviu lliures i sense compromís. 
La resta vindrà a poc a poc.

Robert Fàbregas
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Títol:  Sàpiens. Una breu història de la humanitat
Autor: Yuval Noah Harari

Editorial: Edicions 62
Col·lecció: Llibres a l’Abast
Traductor: Marc Rubio Rodón
Data: 2011, escrit en Hebreu
És la història de la humanitat explicada des d’una pers-
pectiva molt àmplia. Aquesta obra de no ficció és divul-
gativa, audaç, intel·ligent i  posa en qüestió tot allò que 
sabíem sobre l’ésser humà. Una obra brillant que ofe-
reix una nova perspectiva de la humanitat i ens permet 
connectar els fets del passat amb les preocupacions 
actuals.
Fa cent mil anys, l’Homo sapiens era un animal insig-
nificant que vivia a l’Àfrica i compartia el planeta amb 
almenys cinc espècies més d’humans. El seu paper en 
l’ecosistema no interferia massa en el conjunt dels hà-
bitats. De sobte, però, fa setanta mil anys, amb la revo-
lució cognitiva fa que desapareguin les altres espècies 
d’homo i només quedi l’Homo Sapiens. A partir d’aquell 
moment, a través de les revolucions agrícola, indus-
trial i l’actual tecnològica, l’Homo Sapiens crea mites 
per organitzar-se: les religions, els diners, l’escriptura, 
la política...  interferint agressivament en l’evolució del 

planeta..
Com s’ho va fer l’Ho-
mo Sapiens per acon-
seguir extingir la res-
ta de les espècies 
d’humans i gairebé la 
meitat dels mamífers 
terrestres més grans 
del món? Per què els 
nostres avantpassats 
es van reunir i orga-
nitzar per crear ciutats 
i regnes? Com vam 
arribar a creure en els 

cultura
déus, les nacions i els drets humans; a confiar en els 
diners, els llibres o les lleis. Per què es van convertir en 
esclaus de la burocràcia, els horaris i el consumisme? 
Els humans, som més feliços a mesura que la història 
progressa? Com serà el nostre món d’aquí mil anys?
Yuval Noah Aran  és doctor en Història per la Universi-
tat d’Oxford i professor al Departament d’Història de la 
Universitat Hebrea de Jerusalem, especialitzat en His-
tòria del Món.  El 2012 va ser guardonat amb el premi 
Polonsky de creativitat i originalitat en les disciplines 
humanístiques.
El 2015 es  va publicar Homo Deus. Una breu història 
del demà.

Carme Torrent

Recomanació llibres
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Presentació llibre Dolors Cabratosa

Va ser una tarda plujosa, però paraigües en mà ens 
encaminàrem cap a la presentació del teu llibre La 

Nani. 
Si Dolors, tu, la Nani, l’Àvia, la Gran-mère, la vovó.... 
Suposo que de moment és el paper més important de 
la teva vida, però el primer, el que s’enduu premi és 

sens dubte el de 
mare. Com amiga/
companya de feina 
també t’adjudico 
un Òscar. T’endus 
la medalla al seny, 
la copa a l’amistat, 
el diploma a  l’em-
patia, el llibre d’ho-
nor de bona perso-
na, la creu de sant 
Jordi a la lluita per 
la llibertat del nos-
tre País !!!... Ales-
hores és de justí-
cia que humilment 
et dediqui unes 
ratlles d’agraïment 
per la teva estima-
da amistat.  Molts 
records teus em 
vénen a la memò-
ria, has sabut es-
coltar confessions 
inconfessables, 
t’has posat a la pell 
dels que pateixen, 

has sabut amagar decepcions, has rebut amb dignitat 
crítiques que moltes vegades eren injustes... però tu 
saps entendre la “ diversitat” de les persones i a cadas-
cuna d’elles també les has sabut perdonar. Aquesta és 
la grandesa de l’ésser humà.
Espero tenir amb tu moltes “Converses a mitja tarda”, 
esmorzars amb aromes de cafè, així com moltes sorti-
des amb el nostre grup d’amigues, les Lucrècies. Cada 
una de les trobades que fem juntes es converteixen en 
un mosaic d’emocions, de riures, de bons moments. 
Les nostres sortides, amb dinars amanits d’alegria, 

de caminades, d’excursions, de viatges, de llocs que 
perduraran per sempre en la nostra memòria (així ho 
espero!) són bàlsams per a l’ànima, són l’energia reno-
vable del nostre dia a dia. 
Doloretes, el teu llibre em va emocionar, també em va 
fer descobrir episodis de la teva vida que m’havien pas-
sat desapercebuts. El teu llibre m’ha donat l’oportunitat 
de conèixer el teu cor una mica més. I com diria en 
Mario Benedetti: 
Companya:  tu saps que pots comptar amb mi.
No fins a dos o fins a deu, vull dir comptar amb mi.
És tan bonic saber que existeixes, una se sent més 
viva.
Saber que pots comptar amb mi, no fins a dos o fins a 
cinc,
 sinó comptar amb mi. 
No. No vinguis corrents, ja sé amb certesa.
També sé  que puc comptar amb tu.
(fragment del poema Hagamos un trato) 

Júlia Pujolràs Casadevall
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El gerro (capítol 1)

Pel passadís de casa seva hi transitava en Genís, un noi 
de dotze anys.  Ell es va aturar en veure que en una de 

les parets hi havia un bony  rectangular que li cridava l’aten-
ció, ja que sobresortia de l’enguixat fent una petita ombra. 
Hi va passar la mà comprovant que amagava alguna cosa. 
Va donar-li copets amb el nus dels dits  i va sentir un soroll 
de buit. De sobte, va caure un tros de guix de la paret. Es va 
espantar i va mirar als dos costats per assabentar-se si venia 
algú que el pogués culpar i en veure que estava sol va mirar 
pel forat a veure què hi havia.
Va observar un gerro verd de ceràmica a dins del forat i va 
anar corrent a trobar la seva mare.
- Mare, mare! S’ha fet un forat a la paret i a dins hi ha un 
gerro!
La mare es va aixecar de seguida i el pare la va seguir de 
pressa amb tota la família, que van constatar el que deia en 
Genís. El pare va fer el forat més gran fins que va treure el 
gerro amb tapa. Tots estaven ben encuriosits i deien opinions 
com si hi hauria un tresor amagat. Van anar tots en processó 
seguint el pare fins al menjador i allà ell volia obrir-lo  perquè 
hi havia més llum. Tots estaven inquiets a veure què en sor-
tiria. El pare el va destapar i va mirar.
- Què hi ha? Va, pare! Què hi ha? -deien tots.
- Uns papers de colors -va contestar.
- A veure, a veure... deixa-m’ho veure! –deia al mateix temps 
la mainada.
- Mira, hi ha una carta –va dir tot traient els papers.
Eren uns papers de tires de colors ben plegades i al costat 
una carta que deia en el sobre: “Per en Genís”. “Sols ho po-
drà llegir ell”.
- Però, com pot ser? –va dir la mare.- Si fa anys que vivim 
aquí i mai hem fet obres al passadís. Deu fer molts anys que 
hi deu haver el gerro a dins de la paret.
- No hi trobo sentit –va dir el pare-. I que vagi dirigida a en 
Genís? Si encara havia de néixer...
- És meu, és meu! – va reclamar en Genís.
- Vaja, home! Per què és teu? –va dir el germà gran.
- Calma i tranquil·litat – va dir la mare.
- A veure què hi diu -va dir el pare.
Quan el pare va obrir el sobre, va veure el començament 
de la carta, que deia: Estimat Genís.. i prou! La resta de les 
lletres es van anar esborrant fins que va quedar el paper en 
blanc.
- Ostres! Quin ensurt! -va dir el pare.
La mare va agafar la carta de mans del pare i al voler llegir-la 
va fer el mateix. La mare, espantada, va tirar la carta a terra.
- Està encantada!
El germà gran va recollir-la i li va passar una altra vegada. 
Tots se la passaven sense poder-la llegir, fins que li van do-

nar a en Genís. En agafar-la 
ell, van aparèixer totes les 
paraules.
- Jo sí, jo la puc llegir! – va 
cridar.
Tots es van posar darrere 
seu per llegir-la, però es van 
tornar a amagar les lletres. 
- Bé –va dir el pare.- Sembla 
que l’únic que la podrà llegir 
seràs tu, però amb la condi-
ció que l’has de llegir en veu 
alta.

- Si és per a mi, deu ser secreta. Com vols que t’ho digui –va 
contestar en Genís.
- Aquest noi és llest –va remugar el pare.- Estic molt interes-
sat en saber què hi diu, però et faig confiança. A veure què 
són aquests papers de colors?
Els va desplegar amb cura i va anar apareixent un ocell xi-
nès, molt rar, de paper, amb tot de serpentines de colors al 
seu voltant.
- Oh! – tots van dir en un so llarg i sonor.
Tots es discutien perquè el volien, però els pares van con-
sensuar de donar-li a en Genís, ja que la carta anava dirigida 
a ell. Ell va agafar l’ocell ràpidament, i el gerro, posant-ho tot 
a dintre. Seguidament se’l va endur a la seva habitació.
En Genís va tancar la porta, perquè no l’espiessin. Després 
el va posar a dins l’armari i va sortir per anar a sopar. Tot 
l’àpat van estar els germans parlant del tema i fent supo-
sicions, però en Genís se’ls escoltava sense contestar res. 
Quan van acabar es va acomiadar fent-los un petó de bona 
nit i se’n va anar a la seva cambra.
Va agafar la carta i es va asseure a sobre el llit vestit amb el 
pijama. Va encendre el llum de la tauleta i es va disposar a 
llegir-la, seriós, amb expectació:
- Estimat Genís,
- T’envio aquesta carta des de l’altra punta del món. Sóc un 
nen xinès i estic buscant un amic per ajudar-me a solucionar 
un problema. Som tants nens en el món, però solament he 
enviat tres cartes demanant ajuda. A tu, per les teves apti-
tuds. He fet aparèixer un gerro a casa teva. Veuràs que no 
hi ha segell en el sobre, no t’estranyi, ja que sóc un apre-
nent de mag i era una de les lliçons que he après. Aquí a la 
Xina aprenem uns trucs secrets molt especials i per passar 
aquest curs em demanen que  realitzi una fita molt difícil. 
Primer es tracta de fer venir un nen des de molt lluny fins a 
l’escola de màgia. Has de portar abric i bufanda pel viatge, 
perquè pots tenir fred. També porta unes miques de cabells 
de la persona que més estimis, que t’acompanyaran  quan 
siguis aquí. Si em surt bé, quan arribis  t’hostatjaràs a casa 
meva i coneixeràs la meva família. Si accedeixes a fer-ho, 
vés a dormir vestit i posa’t a la mà el cordill  amb el qual està 
lligat  l’ocell i, no et preocupis..., ell ja sap el que ha de fer.
Esperant conèixer-te aviat, 
Xi Suan, 
Shangai.
L’endemà al vespre quan la seva mare estava al sofà li va 
arrancar unes miques de cabells.
- Què fas? –li va cridar la mare.
- Mama, t’estimo! –va contestar en Genís.
- Caram, no cal fer-me mal –va remugar la mare.
I el nen la va abraçar.
Quan era hora de posar-se el pijama, va fer el ronso i es va 
posar a dins el llit, vestit. Portava a la butxaca una caixeta 
amb els cabells de la mare, unes galetes i una ampolleta 
d’aigua. Va preparar l’ocell ben desplegat i es va lligar al ca-
nell el cordill que penjava de la cua. Aleshores va tancar els 
ulls i es va adormir. La finestra es va obrir tota sola i l’ocell 
es va començar a moure, s’anava elevant i arrossegant en 
Genís cap a fora el carrer, ben adormit. Els de la casa no es 
varen adonar de res. La finestra es va tancar tota sola i l’ocell 
va anar agafant velocitat, tanta que en deu minuts estaven 
a la Xina.
(Continuarà en la propera revista)

Xavier Cassany

petits contes
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Fem salut

Tres xerrades, una sola finalitat: obrir nous móns 
de coneixement als nostres clients que els poden 

ser de gran utilitat pel seu benestar físic i psíquic. Així 
doncs, amb aquest objectiu, hem començat el nostre 
cicle de xerrades FEM SALUT a la Farmàcia Baleri de 
Salt.
El mes de febrer vàrem oferir una xerrada sobre el do-
lor. Un tant per cent molt elevat de la població de totes 
les edats, especialment edats més avançades, pateix 
dolor. Un dolor que pot ser de tot tipus, des de muscu-
lar fins a migranyes o articulacions desgastades, etc. 
No ens conformem així, no és l’estat normal del nostre 
cos i no hauríem de patir-lo. El dolor és un avís de que 
alguna cosa no funciona prou bé, sigui a nivell físic o a 
nivell emocional: escoltem-lo; solucionem-ho.
Com? La Maite Baleri ens ho va explicar d’allò més bé! 
Algú de vosaltres sabia que el dolor ens provoca es-
très? I que si no baixem l’estrès no podrem disminuir el 
dolor? Si sou dels que en patiu no dubteu de venir a la 
farmàcia i us explicarem encantats com podem dismi-
nuir-lo i en alguns casos fer-lo desaparèixer.

Un divendres a la tarda de març, teníem les cadires 
plenes de gom a gom amb dones de totes les edats 
que esperaven impacients que l’Oli (Ammo London 
Ltd) comencés la xerrada sobre Salut Sexual Feme-
nina. Tothom hi va poder aportar la seva, parlar de les 
seves experiències i aclarir tants dubtes com tenien so-
bre el tema en un ambient relaxat, distès i sobretot ple 
de rialles! L’Oli ens va explicar d’una manera totalment 
dinàmica sobre què tractava l’apassionat món de la Sa-
lut Sexual Femenina, que malauradament encara és, a 
vegades, un tema tabú i de poc coneixement!
Les que hi vàrem assistir, ja som totes unes expertes 
en el tema!
El mes d’abril el vàrem encetar amb la xerrada de la 
campanya Posa’t a to, un programa integratiu per per-
dre pes i mantenir-se en el temps, i guanyar salut amb 
la desintoxicació i desinflamació, imprescindible en 
qualsevol dieta. Varem aprendre com funcionem per 
entendre com podem modificar els nostres hàbits per 
arribar als nostres objectius.
Així doncs, aquestes tres xerrades van obrir el que 

està sent un any ple d’activitats 
diverses, moltes xerrades inte-
ressants i formacions a la nos-
tra farmàcia.  En properes dates 
volem parlar de protecció solar, 
salut infantil, defenses...i fer al-
guna caminada. Podreu trobar 
tota la informació directament a 
la farmàcia o a través del nostre 
instagram @farmaciabalerisalt, 
o a la nostre web www.farmaci-
abalerisalt.com on anem infor-
mant sobre totes les novetats!
Esperem veure-us a tots!

L’equip de la farmàcia  
Baleri Salt

salut
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English morning a Les Arrels!ensenyament
L’escola Les Arrels, el passat divendres dia 12 d’abril, 

vam celebrar el nostre primer English morning. Vam 
dedicar tot un matí a realitzar diverses activitats utilit-
zant la llengua anglesa com a llengua vehicular. Les 
activitats giraven al voltant de la temàtica d’Easter, la 
Pasqua. 
Va participar-hi tota l’escola. Vam fer grups heteroge-
nis, des de P3 fins a 6è, utilitzant tant els espais interi-
ors com exteriors de l’escola. 
Cada grup havia de passar per quatre tallers diferents, 
pensats per tal de treballar totes les dimensions de 

Confeccionem paraules

 “Steal the bacon” el joc del mocador

 Juguem al bingo

l’àrea de llengua anglesa: la comunicació oral, la com-
prensió lectora, l’expressió escrita, la literària i la pluri-
lingüe i intercultural. 
Va ser un matí molt divertit!! Vam rebre un diploma i 
l’Easter bunny ens va deixar un ou de xocolata de Pas-
qua a cadascun. 
IT WAS A FUNNY ENGLISH MORNING! 

Ordenem la història “Pete the Cat”
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IES Salvador Espriu

Germans de sang, un projecte d’aprenentatge en 
servei.

Des de fa uns quants, anys els alumnes de l’IES Sal-
vador Espriu aprenen a ser solidaris, responsables i a 
conèixer el seu entorn més proper amb la metodologia 
de l’aprenentatge en servei. Aquesta proposta educa-
tiva combina processos d’aprenentatge i de servei a la 
comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els 
participants es formen tot treballant sobre necessitats 
reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-lo.
El projecte “Germans de sang” es va concebre  per-
què el desenvolupessin els alumnes de tercer d’ESO.  
La raó per escollir aquest curs va ser que s’hi treballa 
el cos humà a la matèria de biologia i geologia. També 
és un curs interessant pel fet que al llarg del segon cicle  
de l’ESO és una època de canvis fisiològics i mentals 
importants que poden definir moltes actituds futures 
dels alumnes. Aprofitant aquests continguts curriculars, 
s’amplien i reforcen conceptes amb les sessions que 
imparteixen les formadores del Banc de Sang i Teixits. 
Actualment el projecte s’implementa amb tots els grups 
de 3r d’ESO, que representen un total de 80 alumnes, 
i hi col·laboren entitats com el Banc de Sang i Teixits, 
l’Ajuntament de Salt, l’Associació de donants de Sang 
de Salt i els Mossos d’esquadra i la policia local de Salt.
L’activitat té diferents parts. En la primera, els alumnes 
reben formació amb continguts científic-mèdics, de co-
municació i de valors. A la segona part l’alumnat crea 
materials per promocionar la donació de sang i organit-
zen la seva pròpia campanya de difusió per conscien-
ciar el seu entorn i animar a la gent que doni sang. El 
projecte té com a objectiu final la donació de sang que 
es va fer el dia 11 d’abril a l’Institut Salvador Espriu.
 És un treball de caràcter transversal en el qual partici-
pen diferents departaments per tractar aspectes relaci-
onats, sobretot en l’elaboració de diversos elements de 
la campanya com ara el cartell, escrits als mitjans, im-
presos i digitals, aprenentatge de vocabulari en altres 
idiomes o  tractament estadístic de les dades recopila-
des. S’han fet cartells digitals en 
anglès i alguns alumnes han anat 
a explicar el conte “Els superhe-
rois de la sang” a diverses esco-
les de Salt. També s’ha treballat 
el moviment corporal, creant core-
ografies i vídeos per la campanya 
de difusió del projecte.  L’alumnat 
s’ha implicat i ha estat molt moti-
vat durant tota la campanya. 
El cartell de la donació d’enguany 
ha estat fruit de les diferents idees 
i propostes dels alumnes de 3r i 
de la creativitat de la professora 
de dibuix. Els mateixos alumnes 
han explicat a la resta de l’institut 
(alumnat i professorat) i, com a  
novetat d’aquest any, als mossos 
d’esquadra i a la policia local de 

Salt, en què consisteix una donació i la importància de 
donar sang. També han sortit al carrer, a parlar amb la 
gent, a repartir flyers i a explicar el projecte, una gran 
experiència per ells!  Alumnat voluntari ha fet un repor-
tatge del dia de la donació. Mostra d’aquestes activi-
tats s’han anat publicant al bloc de ciències del centre 
https://experiumentals.blogspot.com/
Estem molt satisfets amb els resultats obtinguts en 
aquest projecte. Després de tota la feina de la cam-
panya hem aconseguit 66 donacions reals i 14 intents, 
amb un total de 80 donacions,  de les quals 46 han estat 
de nous donants. Estem molt contents d’haver aconse-
guit força gent que ha donat per primera vegada, ja que 
creiem que s’ha d’animar als nous donants, sobretot 
als joves i així anar prenent el relleu a les persones 
que deixen de donar per edat o per alguna malaltia. 
Cal destacar que molts d’aquests primers donants són 
alumnes del mateix centre que just han fet els 18 anys 
enguany i ja havien participat en el projecte quan feien 
3r d’ESO. 
Bon rotllo, feina en equip, solidaritat, contacte amb la 
gent,  cooperació,  satisfacció…  aquestes són algunes 
de les sensacions que expressa l’alumnat quan finalit-
za el projecte, una gran experiència per ells!
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10 anys de la Fundació Fedac

Aquest curs hem celebrat la commemoració de la 
fundació de la FEDAC (Fundació Educativa Domi-

niques de l’Anunciata Pare Coll) en un acte d’home-
natge a les germanes fundadores i agraïment a tota 
la comunitat FEDAC. Vam gaudir de música, poesia i 
emocions durant un acte preciós al Palau de la Música 
Catalana, amb totes les persones que formen part de 
la FEDAC.
Les 24 escoles de les Dominiques de l’Anunciata del 
Pare Coll fa deu anys que treballem juntes sota el pa-
raigua de la fundació FEDAC. Partim del nostre somni 
d’educar i seguim el nostre lema “És el somni que neix 
dins teu: per crear un món millor creu en aquest somni”. 
En la celebració dels 10 anys de la FEDAC, que va 
tenir lloc el mes de març al Palau de la Música Cata-
lana, es va donar protagonisme a diferents agents que 
formen part de la nostra comunitat: alumnes, mestres, 
Germanes, famílies… . 
La història la va iniciar fa més de 150 anys Sant Fran-
cesc Coll, un jove de Gombrèn que no va tenir por de 
seguir la seva missió i va treballar per millorar la vida 
dels nens -i sobretot de les nenes- de les zones rurals 
del nostre país. Va ser el fundador de les Dominiques 
de l’Anunciata, impulsant una obra educativa en diver-
ses poblacions de Catalunya. Al nostre poble les Ger-
manes Dominiques varen fundar l’escola fa 126 anys i 
actualment FEDAC Salt continua fent la llavor del nos-
tre fundador ben viva educant amb qualitat, dedicació i 
il·lusió a nens i nenes des dels 3 fins als 16 anys. 
Així doncs, el dissabte 16 de març es va fer una cele-
bració amb els membres de les Escoles FEDAC i molts 
convidats. El moment segurament més emotiu de l’acte 
va ser l’aplaudiment a les germanes que van decidir 
iniciar fa 10 anys el projecte conjunt de les nostres es-
coles. Una comissió fundacional formada principalment 
per dones i que va confiar en els laics per donar conti-
nuïtat al carisma del Pare Coll.
A la celebració s’hi van voler sumar diversos artistes 
que d’una manera o d’altra han estat vinculats a la 
nostra fundació. Noemí Morral amb els seus poemes, 
Quim Salinas i Roger Usart amb la seva música, i els 
nostres exalumnes i membres de Txarango Àlex Pu-
jols i Joan Palà. 
Per nosaltres, però, els vertaders artistes de la festa 
van ser els alumnes de la nostra coral que van poder 

cantar una cançó amb els membres del grup Xiula. 
Aquest tema va ser escrit expressament per aquesta 
celebració i es va composar mitjançant les aportacions 
i opinions d’alumnes, pares i mestres sorgides d’un tre-
ball previ dut a terme durant uns quants mesos. En ella 
s’hi explica com les nostres escoles han anat canviant 
i es parla també de la il·lusió i la força que ens porta 
endavant. 
Al llarg de l’acte, diversos alumnes van anar fent créi-
xer les llavors que a l’escenari representaven les 24 
escoles FEDAC, fins a convertir-se en un gran arbre 
plantat al Palau de la Música. L’arbre de la vida de la 
FEDAC que el director general, Modest Jou, va definir 
com un col·lectiu “amb ganes d’aprendre i passió per 
educar”. També en la convicció que és un servei públic 
d’educació, convençut “que el que fem, ho fem per als 
altres”.
En l’acte també varen intervenir diverses persones im-
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10 anys de la Fundació Fedac

Banc de sang a Fedac Salt

portants en el món de l’educació: la presidenta de la 
Fundació FEDAC, la Germana Montserrat Font, que 
va explicar que la finalitat de la nostra tasca és “formar 
persones obertes, autònomes i ciutadans competents” 
des dels “valors de l’Evangeli de Jesús”. Enric Puig, 
secretari general de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya, que va remarcar la missió acollidora de la 
nostra fundació. I el Conseller d’Educació, Josep Bar-
galló, que va parlar sobre la funció social de l’escola 
que és construir una ciutadania lliure i crítica. 
Els dos conferenciants centrals de la nostra celebració 
varen ser l’empresari i consultor Xavier Marcet, que 
ens va parlar sobre lideratge i la importància de fer-se 

les preguntes correctes. I també Javier Cortés, que va 
parlar sobre emocions i aprenentatge. 
Com a regal als assistents de l’acte, tothom es va en-
dur cap a casa una capseta amb llavors per plantar i 
un llibre de poemes que recull el somni de la fundació 
FEDAC. 
La cançó que varen cantar els nostres alumnes en la 
cloenda de l’acte reflexa l’esperit de la nostra fundació 
i ens anima a tots a formar-ne part “És l’efecte d’una 
gota en un llac. Un projecte que apassiona, la FEDAC. 
Una escola del nou segle XXI. Un trajecte que emocio-
na, si és amb tu, si és amb tu.”

Aquest curs els alumnes de S3 hem fet un projecte 
en què hem treballat amb il·lusió durant dos me-

sos, en col·laboració amb el Banc de Sang.  
Per tal de saber de què tractava i per motivar-nos, vam 
assistir a una xerrada inicial que va anar a càrrec de la 
Cristina,  una tècnica que treballa al Banc de Sang. Va 
explicar-nos  la importància de donar sang i tots els re-
quisits que es demanen a les persones donants.  Vam 
aprendre-hi molt. 
Per tirar endavant el projecte, ens vam dividir en dife-
rents grups cooperatius que teníem assignades diver-
ses tasques:   preparar una falca de ràdio,  fer difusió 
de la campanya a l’escola, editar un vídeo per penjar-lo 
a les xarxes socials, redactar una carta informativa 

adreçada a les famílies 
de l’escola, crear, dis-
senyar i elaborar els de-
talls que es donaven als 
participants... I repartir 
cartells i tríptics pels co-
merços,  ja que volíem 
que la campanya tingu-
és la màxima difusió en-
tre la població de Salt.
La donació va tenir lloc 
el passat 3 d’abril. Hi 
van participar  28 do-
nants, entre els quals 
6 de nous i 6 persones 
més que es van deses-
timar perquè no complien algun dels requisits que es 
demanaven. 
La nostra visió i la nostra experiència sobre el treball  
dut a terme és  inoblidable: participar en aquest pro-
jecte ens ha donat l’oportunitat d’aprendre i que els 
aprenentatges fossin significatius i d’entendre la im-
portància de donar sang i de ser persones altruistes i 
generoses amb els altres.
I, sobretot, hem après que “No cal ser metges per sal-
var vides”.  



19

Jordi, aquest escrit és per tu, de part de tots els com-
panys i companyes de la teva escola, El Gegant del 

Rec.
Sembla que fos ahir, però la nostra aventura junts va 
començar just ara fa 10 anys. 
Recordes quins inicis? I més tu, que després de tants 
anys com a mestre d’EF et vas afrontar a un nou repte, 
mestre/tutor d’Educació Primària. 
Va ser dur, eh? Però la teva vocació i passió per la fei-
na et va fer superar qualsevol obstacle. Més endavant, 
ja vas formar part de Cicle Superior, on et vas establir 
com a mestre imprescindible.
10 anys, el 10… un número molt especial i que sens 
dubte diu molt de tu,
● perquè ets un 10 en matemàtiques i medi
● perquè ets un 10 en creativitat
● perquè ets un 10 en cultura general
● perquè ets un 10 com a company
● perquè ets un 10 en saber escoltar i acompanyar
● perquè ets un 10 en el sentit del gust (tens el paladar 
molt fi...)
● perquè ets un 10 en caminades per la muralla de 
Girona
● perquè ets un 10 en sentit de l’humor
● perquè ets un 10 buscant bolets pel bosc
● perquè ets un 10 com a PERSONA
I podríem seguir...però tampoc volem que t’ho creguis 
massa! 

Jordi Pedra: un Gegant molt gegant

Ens has donat molt, 
però no pots pas dir 
que nosaltres també 
t’hem MIMAT com a 
ningú!
Només dir-te que ju-
bilació en llatí signifi-
ca “alegria”, així que 
ja ho saps, a gaudir 
al màxim d’aquesta 
nova etapa.
Gràcies de tot cor 
pel teu esforç i 
dedicació al llarg 
d’aquests anys. 
T’ESTIMEM i et tro-
barem molt a faltar!
I com a bons mes-
tres, saps que no 
et deixarem marxar 
sense posar-te uns 
petits deures: ve-
nir-nos a veure de tant en tant i controlar les obres de 
l’escola nova. 
 FINS AVIAT!
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Quan, al Pompeu, les experiències intel·lectuals  
estan plenes d’emocions

El filòsof i educador Mathew Lipnam manifestava que 
“en lloc de posar sempre la intel·ligència per sobre o 

en contra dels sentiments, qui educa hauria de centrar els 
seus  esforços en fer que els desitjos fossin intel·ligents i 
les experiències intel·lectuals  més plenes d’emoció”. 
Al Pompeu Fabra això ho tenim clar, per això a  l’ESO  
quan engeguem els Treballs de síntesis i els projectes de 
Recerca ho capgirem tot i ens dediquem  exclusivament 
a treballar en projectes. Durant aquests dies engresquem 
els alumnes per construir projectes on  el treball, la diver-
sió i les emocions avancen  agafats de la mà.  
I així, mentre els alumnes de primer han fet  de periodis-
tes i han donat forma a un grapat d’experiències  i vivèn-
cies vinculades a les llegendes, el teatre, les titelles o la 

natura, els de segon 
s’han convertit en 
ambientòlegs, han 
treballat diferents 
problemàtiques am-
bientals relaciona-
des amb l’aigua i 
les han exposat als 
seus companys de 
5è de primària. Els 
de tercer han pen-
sat, elaborat i cons-
truït  diferents Es-
cape Room, que un 
cop han pogut expe-
rimentar i gaudir-ne 

ells mateixos han convidat les famílies a intentar trobar la 
clau  que aturava l’amenaça. 
Un cas diferent és el dels alumnes de 4t. En aquest cas 
s’han organitzat segons interessos i s’han agrupat  per 
treballar diferents temes que van des del ioga fins a la 
tecnologia passant per l’art, la biologia, la fotografia, la qu-
ímica, el còmic, el feminisme i l’orientació.
Estem convençuts que d’aquesta manera oferim als alum-
nes Experiències intel·lectuals lligades als sentiments.
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Per què cal esterilitzar  
les mascotes

cuidem les mascotes
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha 

analitzat els tòpics amb què es troben a les clíni-
ques davant l’esterilització dels animals de companyia. 
L’esterilització és una mesura veterinària que permet 
allargar la vida de les mascotes i, al mateix temps, 
combatre les situacions d’abandonament. La millor 
època de l’any per a l’esterilització d’una mascota és la 
que pugui recomanar un professional veterinari proper 
i de confiança.
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya reco-
mana l’esterilització d’animals de companyia, com una 
mesura responsable dels propietaris davant la salut de 
les mascotes i els problemes derivats de la superpo-
blació. L’esterilització de les mascotes, però, sovint ha 
anat acompanyada d’una sèrie de tòpics que en dificul-
ten la seva pràctica. Els veterinaris han analitzat els tò-
pics amb què es troben a les clíniques quan plantegen 
la necessitat de l’esterilització.
D’entrada, l’esterilització és una mesura veterinària 
que permet allargar la vida de les mascotes, ja que re-
dueix les possibilitats de desenvolupar greus malalties. 
D’altra banda, l’esterilització és una mesura clínica que 
permet combatre les situacions d’abandonament, les 
quals es poden comprovar com creixen, any rere any, 
als refugis d’animals.
A més, la Llei de protecció animal prohibeix la cria entre 
particulars, la qual s’ha de fer per professionals, en un 
nucli zoològic, sota la supervisió d’un veterinari. La inter-
venció veterinària és la millor manera de protegir la salut 
i el benestar dels animals. En el procés de cria, el control 
de la gestació i, posteriorment, dels cadells, inclosa la so-
cialització que s’allarga fins a les 16 setmanes de vida, 
són essencials per a la salut física i mental de l’animal.
Set falses creences relacionades amb l’esterilització
- Les femelles han de criar, almenys, una vegada. En la 
reproducció d’animals intervenen bàsicament proces-
sos hormonals, de manera que si les femelles estan 
esterilitzades no tenen cap necessitat de reproduir-se. 
Per tant, la “crida a la reproducció” en les femelles de-
sapareix per complet amb la tècnica de castració de 
l’ovari histerectomia (OVH).
- Després de l’esterilització, s’engreixen. Una masco-

ta que s’alimenta de manera inadequada s’engreixa-
rà, operada o no. Per tant, en qualsevol cas, cal tenir 
precaució i control en el menjar, i facilitar l’exercici fí-
sic adequat. Si l’animal té tendència a engreixar-se, el 
veterinari sap donar les instruccions precises per evi-
tar-ho.
- L’operació fa por i provoca llàstima. Precisament per 
això cal parlar amb els veterinaris que tenen cura de la 
salut dels animals de companyia, perquè són els que 
poden respondre a la necessitat de l’esterilització, tro-
bar el millor moment i època de l’any, les tècniques que 
s’empren, les diferents mesures analgèsiques i les pro-
ves prèvies que s’hi poden fer.
- L’esterilització priva l’animal del “dret natural” a la re-
producció. Si es parla del “dret natural” d’un animal a 
la reproducció, també caldria parlar del “dret a viure” 
de la seva descendència. En qualsevol cas, no es pot 
humanitzar les mascotes, i cal no perdre de vista que la 
reproducció dels animals ve donada per l’instint, el qual 
es regeix per cicles hormonals.
- La il·lusió d’assistir a un naixement. Assistir al naixe-
ment de la vida és, per descomptat, un fet meravellós 
i, en qualsevol cas, serveix per aprendre a respectar i 
cuidar els animals. Però per viure aquesta experiència 
única, només cal acudir al refugi d’animals més proper, 
on tard o d’hora atenen situacions de parts, davant de 
les quals també cal preparar-se al costat d’un veterina-
ri, per si no es resolen com estan previstes.
- La perpetuació de la descendència. Cap descendent 
serà igual a la mascota que l’engendra, per això els 
veterinaris sempre recomanen gaudir-ne al màxim 
mentre duri. Quan marxi, després d’un temps, es pot 
compartir la vida amb una altra mascota, que esdevin-
drà igualment especial. Els veterinaris són experts en 
l’orientació d’aquests processos.
- La responsabilització de les cries. Els animals acabats 
de néixer normalment s’ofereixen a persones properes 
i de confiança. Si cadascuna d’aquestes persones han 
de tenir el “dret a gaudir” d’aquesta mateixa il·lusió de 
veure parir a la seva mascota, es produeixen unes xi-
fres inviables quan es projecta en el temps.

Informació facilitada pel COVC
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pessics d’art

De tant en tant en aquesta sessió de Pessics d’Art 
convidem persones un xic tocades pel do de la tra-

ça i el polsim de la creativitat que ens ajuden a gaudir, 
imaginar i crear a partir de propostes plàstiques sem-
pre innovadores.

És el cas de la nostra col·laboradora d’avui : Pili Alonso, 
molt coneguda per haver desenvolupat amb dedicació i 
empatia tasques docents i de direcció a Salt fins al mo-
ment de la seva jubilació. Sempre ha estat implicada 
en el teixit associatiu i del voluntariat de la vila i va ser 
justament homenatjada amb el premi Tres de Març de 
l’any 2017. Personalment com a companya de profes-
sió i amiga no em puc estar de destacar-ne el caràcter 
alegre, sempre positiu, així com el seu tracte amable i 
exquisidament detallista. Si hi ha data o fet especial a 
la teva vida que ella conegui, segur que et sorprendrà 
amb un obsequi entranyable fet amb les mans i pensat 
amb el cor. Gràcies Pili per tanta sensibilitat!

La impressió a partir de la fosa amb calor de petites 
llimadures o restes de plastidecors i ceres, és una de 
les tècniques que més li agraden i utilitza sovint  per 
decorar, estampar i donar un toc de color a les seves 
creacions en paper i sobretot en roba ( li encanta cosir, 
fer patchword i altres modalitats de costura).

 És tracta d’una activitat de reciclatge que ja practicava 
a l’escola i consisteix en fer punta o ratllar les barres 
toves (quasi gastades que ja no serveixen per pintar) i 
guardar-les en pots de vidre classificades per colors o 
bé barrejades. Així sempre es tenen a punt per fondre 
i imprimir.

El procediment a seguir és molt senzill i es pot deduir 
fàcilment contemplant les imatges que s’adjunten. Es 
veu clarament com es fa la fosa tot creant simetries 
que sorgeixen pels capriciosos efectes de l’atzar o bé 
a partir de seguir un model determinat. En aquest cas i 
sobretot si treballem amb nombres i lletres hem de tenir 
clar que una de les impressions sortirà invertida com si 
es projectés en un mirall.

Imprimint amb barres toves
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i ecologia Imprimint amb barres toves

Per començar és doblega un full de paper i amb una cullera o directament amb els dits es van distribuint les 
llimadures de color sobre una de les parts, sense formar un disseny predeterminat .Tot seguit es tanca el paper 
i s’aplica l’escalfor de la planxa amb petits tocs o bé movent-la en diferents direccions sense deixar que surti el 
vapor. A continuació s’obre el plec amb cura i apareix un sorprenent disseny amb formes casuals i textures aco-
lorides ben integrades en el suport..
En canvi si es tracta de fer la impressió de la lletra P en la bosseta de viatge per guardar petites joies, observeu 
que amb les llimadures de ceres es marca prèviament el traç de la lletra de forma nítida i clara. A continuació es 
tapa amb paper i s’aplica la planxa sense moure-la gens, ja que en cas contrari es difuminarien les ceres i es 
perdria el contorn de la inicial.
Amb aquest senzill recurs la Pili ha realitzat múltiples decoracions i estampacions amb tela (s’aconsella utilitzar 
roba de cotó blanc on els colors hi ressalten amb gran lluminositat), elegants ventalls, divertits coixins, samarre-
tes creatives i bosses diverses per portar l’esmorzar a l’escola, per anar a comprar, per guardar-hi roba interior, 
sabates... quan es va de viatge... Hem de tenir en compte que aquestes peces amb impressions de cera es po-
den rentar però amb compte i poques vegades, ja que a la llarga és van desdibuixant formes i colors.
En canvi si realitzem les impressions sobre el paper adequat, segur que aconseguirem creacions amb resultats 
sorprenents i no de caràcter tan efímer: targes d’invitació, postals monogràfiques, creacions tridimensionals o 
petites peces convertides en originals joiells (anells, agulles, arracades). Ja veieu el suc que es pot treure d’una 
tècnica ben senzilla! Gràcies a idees pràctiques com les de la Pili podem afirmar que AMB POC ES POT FER 
MOLT!

Carme Garriga i Verdaguer
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art
Estem molt acostumats a contemplar les antigues fo-

tografies de diversos indrets del nostre poble, i se-
gurament ens sorprendrà veure que, a partir d’aquesta 
edició del juny de 2019,  a la contraportada de la Revis-
ta La Farga hi apareixen tot un seguit d’imatges estra-
nyes, a voltes inquietants però realitzades amb traça, 
imaginació i molta fantasia.
 Són escenes que ens mostren paisatges o espais ben 
coneguts que de sobte es veuen trastocats pel domini 
del caos o per les conseqüències d’un fet extraordinari. 
I és aleshores quan les imatges icòniques que guar-
dem en el record, es capgiren (com si es tractés d’un 
joc de percepció) en imatges oníriques, belles o terri-
bles  que semblen acostar-nos al surrealisme.
Es tracta d’una col·lecció d’una dotzena d’obres pictòri-
ques anomenada “LA MIRADA INSÒLITA” creades per 
en Lluís Mateu. En aquesta ocasió l’artista es decanta 
per utilitzar tècniques mixtes i pintures a l’oli o acríli-
ques, allunyant-se de la suavitat i placidesa d’anteriors 
temes pintats amb aquarel·les. 
Són obres que commouen, sorprenen i no ens deixen 
indiferents: ni pel títol, contingut o missatge que volen 
transmetre. L’obra inicial que inaugura aquesta sèrie 
farcida d’imatges singulars es titula EL MAR, VESSA, 
però en seguiran d’altres amb noms tan suggeridors 
com LA CATEDRAL DEL RIU, LA GLACERA DE SANT 
PERE, LA PLATJA DE RUPIT....
No vull fer “d’espoiler” ni avançar-me al que vindrà, 
tampoc vull reflectir més impressions personals! Diuen 
que l’art té el poder de parlar, sorprendre, remoure i fer 

La contraportada insòlita d’en Lluís Mateu

aflorar les emocions de forma única i ben personal, així 
doncs comenceu a mirar, analitzar i elaborar les vostres 
conclusions a partir d’aquestes mirades tan peculiars.
Agraïm a en Lluís que hagi ofert a la revista La Farga la 
possibilitat 
de publicar 
aquesta sè-
rie d’obres 
inèdites a la 
contrapor-
tada de les 
properes re-
vistes.
Carme Gar-
riga Verda-

guer

eleccions
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El Comediant teatre
El diumenge 12 de maig, se’ns presenta al nostre 

Teatre de Salt “El Comediant”, de Marcel Tomàs, 
clown, actor polifacètic, cantant i pillastre, en un en-
ginyós i divertidíssim espectacle.
Ens ha encantat amb música, teatre, poesia, crítica i 
pinzellades de temes d’actualitat amb un gran sentit 
de l’humor, el qual li ha valgut nombrosos premis.
Ha estat una hora i mitja que ens ha emocionat i ha 
fet despertar les rialles del públic, públic al qual ha fet 
implicar en el seu espectacle, fent-lo pujar a l’esce-
nari i incorporant-los unes caretes manipulades per 
ell, que ha fet les delícies del públic, acomiadant-los 
amb forts aplaudiments

En Marcel Tomàs, molt satisfet pel que fa al públic 
de Salt, ha sortit després de l’actuació. Ha saludat 
el públic quan sortia i ha tingut la gentilesa de sig-
nar una dedicatòria a la revista La Farga, que agraïm 
i presentem en aquesta pàgina. Gràcies de tot cor. 
T’ho mereixes, tant per ser un gran professional com 
bona persona.

Josep Pla
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El Ramadà

No cal fixar-s’hi massa. Des de fa uns dies, a Salt 
s’hi respira un ambient de festa, els carrers estan 

més buits i  alguns establiments estan tancats: que-
viures, perruqueries, bars. Alguns reobriran al vespre 
aprofitant que és quan la cosa s’anima i la gent surt al 
carrer. Això és així des del 6 de maig i durarà fins al 4 
de juny. És temps de Ramadà!
Què és i per què se celebra?
Ramadà és el nom del novè mes del calendari lunar 
àrab. Cada any varia la seva celebració, perquè els 
mesos comencen quan és visible el quart creixent 
després de la lluna nova. L’any, en conseqüència, és 
11 dies més curt que en el calendari solar
Se celebra l’inici de la revelació del Corà, el llibre sa-
grat de l’islam, al profeta Mahoma. 
El dejuni durant el Ramadà és un dels cinc pilars de 
l’islam que tot musulmà ha de complir:
- Professió de fe (Shahada)
- Oració (Salat)
- Dejuni (Swan)
- Pelegrinatge a la Meca (Hajj)
En què consisteix el dejuni?
Tal com ho prescriu el Corà, el dejuni comença a 
l’albada i acaba amb la posta del sol. A més d’abste-
nir-se de menjar,  beure i d’altres plaers corporals, és 
un temps de devoció i oració per mitjà de la lectura i 
recitació del Corà, de procurar el benestar dels ne-
cessitats  a través de la caritat i d’evitar rancúnies i 
conflictes.
A la posta del sol es trenca el dejuni (iftar),  amb dàtils 
i llet, com ho feia Mahoma, o es pren “harira”, una 
sopa marroquina feta amb tomàquet, llegums i carn, 
seguida de plats variats i consistents. Abans de la sor-
tida del sol, es lleven per fer el darrer àpat, fins a l’iftar 
del vespre. Les crides a l’oració del vespre i l’albada 
marquen el final del dejuni i l’inici respectivament.
L’iftar també es pot fer en comunitat a les mesquites, 
més concorregudes en aquests dies.
A Salt, n’hi ha 3, una a la plaça 11 de Setembre, una 
altra al carrer de Rafael Masó i la  situada al Polígon 
de Torre Mirona i que és la segona més gran  de Ca-
talunya.
L’Eid al-Fitr és la festa que 
clou el mes de dejuni. Els mu-
sulmans estrenen roba nova  i 
els homes vesteixen de blanc 
simbolitzant la puresa. Es vi-
siten amics i familiars i fan els 
àpats tots junts. Els nens re-
ben regals i dolços.
Qui l’ha de fer?
Tothom, excepte la gent gran 
que no pugui deixar de menjar 
o beure, els malalts, els viat-
gers i les dones que estiguin 
menstruant o acabin de tenir 
una criatura. En aquests dar-
rers casos, es poden recupe-

rar els dies ajornats per obtenir les benediccions del 
Ramadà. Els nens s’inicien ja a Primària i es generalit-
za a l’ESO. Una mestra ens deia que a 4t  de Primària 
hi havia algú que ja en feia. 
A Salt, el nombre de participants és  nombrós. Un 15% 
de la població és marroquina, a més dels ciutadans 
que provenen de països subsaharians. A la província 
de Girona, es quantifiquen en unes 8.000 persones 
que fan el Ramadà.
Importància del dejuni
Partint de la base que els creients no consideren  el 
dejuni com a una  prohibició en sentit negatiu, pot tenir 
un valor terapèutic per l’organisme i d’enfortiment de 
la voluntat per resistir els plaers per arribar a la recti-
tud moral i espiritual. S’atribueix a Mahoma la dita o 
ha dit: “quan un  musulmà observa el dejuni un dia per 
Al·là, repel·leix el foc de l’infern a una distància com 
d’un viatge de 70 anys”.
Al·là perdona els pecats comesos durant tot l’any en 
temps de Ramadà.
“Qui dejuni en el mes del Ramadà creient en Déu i 
buscant la seva recompensa, tots els seus pecats pre-
vis seran perdonats” (Sahih Al-Bujari)
Similituds Ramadà/Quaresma/Nadal
Hi ha qui creu que hi ha similituds amb la Quaresma 
cristiana, per allò del dejuni i l’abstinència, d’abans, 
que encara es practica a alguns països, però que aquí  
s’ha relaxat i  ha quedat reduït  al Dimecres de Cendra 
i el Divendres Sant o  a la realització més personal.                                             
Per l’ambient festiu  i d’acostament familiar i als altres, 
és més semblant al nostre Nadal.
En ambdues festes es donen regals als nens i es po-
tencia la solidaritat i la bondat.
Les dues són festes familiars. Els parents llunyans es 
retroben de nou. Aquests valors fan que es vulgui re-
viure any rere any.
No en va la pràctica del Ramadà arriba al 80% dels 
musulmans del nostre país mentre que  l’oració no és 
seguida  per més d’un 50%.

Pilar Velázquez 

veïns d’arreu
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Mirar al costat dret i després a l’esquerra, al final atu-
rar-se i tancar els ulls de la cara per començar a veu-

re pels de l’ànima. És l‘instant sublim de la fotografia.
Moltes vegades em pregunten per què tantes flors? 
I solc dir i per què no?
A vegades busco el color, a vegades busco el con-
trast, transmetre l’aroma... no ho sé. El que sé és 
que em sento molt bé físicament i espiritual.
La veritat és que em faig gran i cada cop m’és més 
difícil poder-me allunar del meu poble, del meu 
barri. Estic aprenent a mirar d’altra manera, més a 
prop, més amb l’ànima
Em solen dir si no estic acostumat a veure i mirar 
sempre les mateixes coses. La meva contesta és 
que sí, veig sempre el mateix, però percebo coses 
ben diferents. La veritat és que si surto a cercar 
imatges, cal mirar ben a prop i apropar-s’hi amb els 
ulls de l’ànima i dels sentits ben oberts i amb mol-
tes flors, per damunt de tot em parlen i em diuen, 
ara estic a punt, ara és el moment, després potser 
desapareixeré, ara pots apropar-te a mi, em pots 
treure millor profit, o no.
Haig de confessar que mentre faig les fotos ja co-
menço a sentir-me bé i en pau amb el meu esperit. 
M’allibero de la quotidianitat i de la vulgaritat d’allò 
que veig sempre i així puc començar a mirar més 
enllà de la vista i començar a viure amb els sentits.
No, no crec de cap manera que faci grans fotos, ni 
tan sols bones fotos, només vull mostrar que ben a 
prop en allò que hi passem cada dia, només faig les 
meves fotos, les que m’ajuden a viure i a estimar.
I per què no fer fotos de flors, de natura, de coses 
properes que ens siguin fins i tot familiars? No m’he 
posat mai límits. Si tinc els límits de la meva condi-
ció humana i d’un cos que comença a estar atro-
tinat, l’ànima encara la tinc com un jovencell, ple 
d’il·lusió. 
Adaptar-me a les meves circumstàncies físiques i 
aprenent, sempre aprenent, puc fotografiar objec-
tes, flors, gent, paisatges.... el que sigui i fruir de 
l’amistat i l’estimació del que veig i miro cada dia de 
cada dia, adonant-me que tot canvia i que res és 
absolutament permanent.
Si mireu les flors, és sempre un cicle canviant, a la 
primavera tot reneix i allò que avui pot ser una inci-
pient flor demà pot esdevenir una rosa formosa, o 
un clavell. Després ve l’estiu, comencen algunes a 
marcir-se i d’altres arriben a la seva plenitud. Tot se-
guit arriba la tardor, canvien els colors de les fulles, 
arriben els bolets, cal cercar el matí, les tardes, per 
aprofitar les millors llums. Al final arriba l’hivern amb 
arbres nus i paisatges blancs de gebre o de neu. 
Aquest és resumint tot un cicle d’estacions canvi-
ants. Res és igual, tot es va modificant.
No hi ha al nostre dia a dia res que sempre sigui 
el mateix. Potser per a recordar-ho hi ha les foto-
grafies.
Per acabar, dir-vos que hàgiu passat un bon Sant 

Una mirada, una fotografia

Jordi, per això us envio aquestes dues roses ben diferents, 
però les dues amb estimació i fragància.

Pere Quero

fotografia
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El gordo i el flaco  
(anomenats així fins i tot en català)

No s’entén un sense l’altre
El gordo, Oliver Hardy, originari d’Estats Units, 

feia 1,90 d’alçada i pesava 125Kg. Tenia bon caràcter 
i des de ben petit es va sentir atret per la música i 
el teatre. Va ser un home físicament  i humanament 
gran. Va saber treure partit de la seva obesitat a l’ini-
ciar la seva carrera cinematogràfica. 
El flaco, Stan Laurel, britànic, un somriure entremaliat. 
Uns ulls menuts i un gran front en una cara petita. El 
cabell pentinat cap amunt. Un jove maldestre, provo-

cador, que sempre 
causava proble-
mes al seu com-
pany i ell en sortia 
il·lès. Tenia un estil 
còmic original i va 
saber crear un per-
sonatge propi. 
Els actors John C. 
Reilly i Steve Coo-
gan interpreten els 
seus personatges 

amb una gran sensibilitat i aconsegueixen transmetre 
la semblança física i d’expressió sense caure en una 
imitació ridícula.  El director, Jon S. Baird, va saber 
reflectir la personalitat de dos grans homes més enllà 
de la seva vis còmica.
Tot i que són dos còmics pràcticament oblidats per 
la gran majoria, la pel·lícula ens recorda per què van 
ser tan importants. No ocultaven els seus defectes, 
sinó que els potenciaven. Amb la roba desgastada, 
els seus barrets de forma rodona , els seus diàlegs 
minimalistes, una mirada d’enuig directament a la cà-

mera, representaven l’home normal que no té mitjans 
ni perspectives, però que, tot i així, aconsegueix so-
breviure
Els dos únics artistes de la comèdia muda que es 
van saber adaptar sense problemes al cinema sonor 
gràcies a la seva gran capacitat gestual, van ser un 
exemple a seguir per molts artistes, com Jerry Lewis, 
Danny Kaye, Steve Martin i Roberto Benigni, entre 
d’altres. Però va ser en Dyck Van Dyke qui en va fer 
la millor descripció: “Admiro profundament la tècnica 
d’en Charles Chaplin, però la tècnica del gordo i el 
flaco ni tan sols es nota”. Fent referència a la seva 
naturalitat a l’escenari. 
La mirada exasperada o de sorpresa que el gordo di-
rigeix directament a la càmera és un recurs que con-
necta directament a l’espectador amb l’escena i el 
conviden a participar de l’espectacle. Un cop d’efecte 
que Modern Family o Amelie van saber aprofitar. 
L’escena de quan intenten pujar una caixa per una 
escala llarga i costeruda i que inevitablement acaba 
caient just abans d’arribar a dalt, és, a més d’una es-
cena divertida i nostàlgica,  un símil de que la vida 
se’ns escapa del nostre control i que a vegades no cal 
prendre-se-la tan seriosament. 
El moviment, el ritme visual i la meravellosa absurditat 
de l’escena de quan entren i surten per unes portes 
sense arribar a trobar-se mai és d’una gran genialitat.
Laurel i Hardy, dos nens adults amb una manera inno-
cent de veure la vida. Una pel·lícula entranyable dels 
dos còmics més coneguts dels nostres temps rere les 
bambolines. 

Núria Heras Colomer

cinema

L’Associació de Barris de Salt, després de diverses tro-
bades amb els barris participatius  coordinats per l’An-

na Palou, vàrem celebrar la FIRA D’ASSOCIACIONS al 
passeig Ciutat de Girona, el dissabte dia 11 de maig, amb 
horari de 10 del matí a les 3 de la tarda. El nom d’aquesta 
fira s’anomena: “I TU DE QUIN BARRI ETS?”
 L’objectiu d’aquesta fira era: 
- Conèixer-nos millor entre barris.
- Mapa amb les delimitacions de cada barri

- “Troba’t a Salt”
- Plafó amb fotos de les diferents activitats que fem al 
barri.
- L’Arbre dels desitjos.
També hi varen participar en Manel Oliveras i l’Helena 
Rodríguez Morell, persones que coneixen bé el nostre 
poble. Varen explicar curiositats  sobre particularitats 
del Salt d’ahir i d’avui. 
Va ser un matí festiu i bonic. 
A tots i a totes que hi vàreu participar, col·laborar i visi-
tar: GRÀCIES 

notícies Fira d’Associacions de Barris de Salt
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gles, i agraïm l’esforç fet per generacions i generacions.”
ANC Salt

Segona cantata 1714-2014. 300 anys vencent

Fira del llibre del barri dels escriptors de Salt

Per la República! “Ara és el moment”
L’Assemblea Nacional Catalana  de Salt i Girona va-

ren fer la segona cantata a l’auditori de Girona, la primera 
es va fer a la Mirona de Salt. El director i compositor de la 
cantata, Josep Rosinach Boronat, les corals participants  i 
els rapsodes varen gaudir d’una tarda d’actuació  impres-
sionant i magnifica.  Des d’aquí també volem donar unes 
enormes GRÀCIES a una de les membres de la junta de 
Salt, la Teresa Planes, sense ella no haguérem pogut viu-
re aquesta bonica i espectacular experiència. Va ser un 
dia especial i digne de recordar. Aquesta cantata ha estat 
representada a diferents llocs de Catalunya i no es des-
carta fer-la a altres ciutats catalanes. Aquesta idea encara 
està per decidir. De moment, ningú ens treu l’emoció que 
vàrem viure el passat 7 d’abril 2019 a l’auditori de Girona.
Com diria l’autor: “Nosaltres som hereus de la lluita que 
aquest país ha lliurat per la seva supervivència durant se-

El dia 13 d’abril de 2019 es va celebrar la 2a Fira 
del llibre del barri dels escriptors de Salt. Va ser tot 

un  èxit, i des d’aquí volem donar les gràcies a totes 
les persones que hi varen col·laborar, a les que  varen 
venir a donar un cop d’ull i a les que es varen passejar 
per les nostres  parades. Escoltar la xerrada dels es-
criptors convidats, poder parlar amb ells personalment 
és quelcom d’engrescador i que ens va deixar un bon 
record.  Va ser un dia festiu i sorprenent, els escriptors 
varen gaudir de la nostra companyia mentre signaven 
llibres. Aquesta proposta va tenir molt bona acollida, 
tanta, que la majoria d’ells volen tornar l’any vinent i 
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Fira del llibre del barri dels escriptors de Salt

Llegat literari de Salvador Sunyer  
a través d’un ruta literària interactiva

nosaltres encantats/des de la vida de poder-ho oferir.
 La vostra companyia és necessària perquè aques-
ta fira esdevingui una trobada d’amics i bons lectors. 
Aquest petit projecte ens fa molta il·lusió, ja que el nos-
tre barri era l’únic de Salt que no feia cap diada festiva 
pròpia del barri. Volem convidar la gent, els veïns, els 
polítics que ens animin, ens ajudin i sobretot vinguin 
a passejar-se i col·laborar en petites accions perquè 
aquesta fira vagi creixent any rere any. 
Moltes gràcies i fins a sempre. 

La junta del barri

Salt posa en relleu el llegat literari de Salvador Su-
nyer a través d’una ruta literària interactiva que s’ha 

creat a partir d’un projecte pedagògic que ha impulsat 
el Col·legi Pompeu Fabra.
Més de 400 alumnes d’infantil, primària i secundària del 
col·legi han treballat 25 poesies escrites per Salvador 
Sunyer i inspirant-se en algun punt emblemàtic del mu-
nicipi.
Les persones que vulguin descobrir els treballs realit-
zats a partir del llegat de Salvador Sunyer poden fer un 
recorregut a través de 7 punts de la ciutat on  trobaran 
uns codis QR a partir del qual podran accedir al contin-
gut creat per l’escola. El compromís de l’Ajuntament és 
seguir ampliant aquest 7 punts als 25 punts correspo-
nents a les poesies treballades.
El punts amb codis QR són a: la Torre de la Farga, cal 
Mut, el carrer que no es passa, la Placeta, l’església de 
Sant Cugat, el Safareig de les Dones i l’embarcador del 
Pla dels Socs.
Jordi Viñas ha destacat la gran tasca que ha fet l’equip 
docent amb els alumnes del Col·legi Pompeu Fabra 
per donar a conèixer entre el jovent 
una figura «imprescindible» de la vida 
social política i cultural de Salt com és 
Salvador Sunyer.
El projecte Apadrinem el patrimoni lo-
cal: la poesia de Salvador Sunyer neix 
a partir de la incorporació de l’escola al 
grup de Didàctica en Patrimoni Local 
de la Universitat de Vic per participar en 
el projecte d’adopció d’un element del 
patrimoni del nostre entorn més proper.
Abans d’iniciar-lo, el col·legi Pompeu  
va visitar en Salvador Sunyer per ex-
plicar-li el projecte i, des del primer mo-
ment, es va mostrar entusiasmat per 
col·laborar-hi.
Durant tres cursos tots els alumnes 
d’infantil, primària i secundària del col-
legi Pompeu Fabra (uns 350 cada curs) 
han treballat, com a mínim, 3 poesies 

escrites per Salvador Sunyer inspirant-se en algun in-
dret de Salt. En aquests moments, s’han treballat un 
total de 25 poesies del conjunt que Salvador Sunyer 
ens va cedir perquè les poguéssim treballar a l’escola. 
Totes les produccions elaborades durant aquests tres 
cursos es troben publicades a la pàgina web de pro-
jecte. https://sites.google.com/a/pompeufabrasalt.cat/
projecte-salvador-sunyer/
La pàgina web és viva i es va actualitzant a mesura que 
cada grup o classe realitza una nova producció. Totes 
es poden veure de tres maneres diferents: buscant la 
seva localització en el mapa (on estan classificades 
amb tres colors diferents segons quina etapa educa-
tiva les ha treballat); per anys escolars o pel títol de la 
poesia.
La Universitat Obert de Catalunya (UOC), amb seu 
també a Salt, s’ha sumat al projecte incorporant una 
entrada sobre el projecte Apadrinem la poesia de Sal-
vador Sunyer al seu portal de literatura catalana Lle-
tra. (https://lletra.uoc.edu/ca/autor/salvador-sunyer/
propostes-didactiques).
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Exposició del fotògraf Pere Sicilia 

Durant el mes de maig, a la sala d’exposicions La 
Talaia de la segona planta de la Casa de Cultura 

Les Bernardes, s’ha pogut visitar l’exposició de foto-
grafies del saltenc Pere Sicília. Són fotografies d’una 
gran qualitat artística que es confonen amb pintures.
El fotògraf Pere Sicília presenta una exposició d’imat-
ges atrevides, personals i lliures d’imposicions comer-
cials.
És un fotògraf que ha vinculat sempre disseny i foto-
grafia. Ha estat un professional reconegut que, durant 
tota la seva trajectòria professional, s’ha dedicat als 
seus clients. Ha escoltat les seves necessitats per a 
poder-les plasmar en imatges de gran qualitat que re-
presentessin de manera realista el seu producte.
En aquesta exposició no ha tingut la necessitat de 
mostrar-nos la realitat tal com és, sinó que ens ha pre-
sentat unes imatges desbordants de creativitat i lliures 
d’imposicions comercials. Autèntiques obres d’art per 

a fer-nos oblidar del mètode: fotografia o no? Tant se 
val. Podríem convenir que, des d’un punt de vista es-
tètic, són pintures. I per què no? Ens importa la tècnica 
o el resultat? La paraula photo-grafia ve del grec que, 
etimològicament parlant, vol dir escriure amb la llum. 
Vet aquí doncs que en Pere es converteix en un pin-
tor, que amb el seu pinzell (la càmera) i els seus olis 
(la llum) “pinta” la seva obra: unes imatges dins d’unes 
imatges, que compactades en resulten unes peces de 
gran cromatisme, de composició ben equilibrada, amb 
dosis d’abstracció que ens porta a la poesia tot i que a 
vegades també s’hi escola alguna figura fugissera que 
dóna dimensió a la imatge.

Claudi Valentí
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Història de la Flama  
del Canigó

tradicions catalanes
L’any 1955, Francesc Pujade, vilatà d’Arles de Tec 

(Vallespir, Catalunya del Nord), portat pel seu entu-
siasme pel Canigó i inspirat pel poema de mossèn Cin-
to Verdaguer, tingué la iniciativa d’encendre els Focs 
de Sant Joan al cim d’aquesta muntanya i des d’allà 
repartir la seva Flama per totes les contrades de la 
nostra terra. S’iniciava així la renovació d’aquesta mil-
lenària tradició; de nou les fogueres prenien un sentit 
col·lectiu.
L’any 1966 el foc creuà per primera vegada la duana i 
arribà a Vic. Eren èpoques ben difícils, sovint de clan-
destinitat. A poc a poc la xarxa es va anar estenent i el 
foc, escampat per tot el Principat, va arribar fins al País 
Valencià.
El 22 de juny, com cada any, un grup d’excursionistes 
del Cercle de Joves de Perpinyà va a buscar el foc que 
des de 1955 resta encès al Museu de la Casa Pairal 
de Perpinyà i la pugen al cim del Canigó; després de 
passar la nit vetllant la Flama, i a trenc d’alba, inicien 
el descens perquè la Flama arribi a tots els pobles i 
ciutats dels Països Catalans a temps d’encendre les 
fogueres de la nit de Sant Joan.
El diumenge abans de sant Joan se celebra l’Aplec del 
Canigó, trobada que té per finalitat pujar al cim del Ca-
nigó (2.784 metres) feixos de llenya portats per gent 
de les més diverses contrades del nostre país. Aquests 
feixos serviran per encendre la foguera que, la nit de 
sant Joan, cremarà dalt del cim, de la qual s’agafarà 
foc nou per ser retornat al Museu de la Casa Pairal de 
Perpinyà.
La Flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Ca-
talunya, ajuntaments, consells comarcals i entitats 
culturals i esportives de tot el territori. Cal, doncs, que 
aquesta Flama del Canigó arribi i es mantingui arreu 
dels Països Catalans, i que aquest Foc de Sant Joan 
perduri com a símbol d’esperança i de germanor d’una 

comunitat que vol i necessita recuperar plenament el 
seu sentit de pàtria, socialment justa, políticament lliu-
re, econòmicament pròspera i culturalment digna.
La simbologia dels Focs de Sant Joan i la Flama del 
Canigó
El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l’ho-
me. Els pobladors primitius dels països mediterranis i 
europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb 
elles principalment el sol i el foc, mitjançant cultes i ce-
lebracions. Precisament, una d’aquestes celebracions 
ancestrals ha estat transmesa de generació en genera-
ció, durant segles, i ha arribat fins avui, amb lleus can-
vis de simbolisme i dedicació. Es tracta de la celebració 
del solstici d’estiu, heretada dels primers pobladors de 
les nostres comarques, la qual consistia a festejar amb 
fogueres la nit més curta de l’any, és a dir, l’entrada en 
la seva època més càlida. Després d’uns quants se-
gles, la celebració del solstici es transformà en els Focs 
de Sant Joan, una de les tradicions i uns dels costums 
més notables de la comunitat catalana.
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Bufar i fer ampolles entreorelles
L’aigua espatlla els camins (Ho diuen els excursio-

nistes quan algú demana aigua per beure).
Com més anem, menys valem (A mesura que un es 
fa gran, va perdent les seves facultats).
Val més anar sol que mal acompanyat (Aconsella 
procurar no relacionar-se amb persones no conveni-
ents).
L’arròs fa el ventre gros i la panxa plena (En les 
arrossades d’aquell temps, se’n menjaven quantitats 
exagerades).
Ni ase ni bèstia (Sobre persona que no respon, si se 
li parla).
Sant Baldiri gloriós, lliureu-nos de pixar tort (Afegit 
als goigs de Sant Baldiri quan algú deixava moll el terra 
del wc). 
Balla el ball que li toquen (Algú que, a disgust seu, 
porta a terme un projecte encomanat).
Ser un gira banderes (Canviar de parer molt sovint).
Li ha fotut barraca! (Expressió futbolística a excla-
mar quan s’aconsegueix un gol).
Tenir mala bava (Estar disposat a fer mal, tant de pa-
raula com de fets).
I un be! (Contesta a qui ha fet asseveracions que es 
consideren increïbles).
Beneit del cabàs (Correspon a qui el cap no li rutlla 
gaire bé).
Ja l’hem feta bona! (Precisament, equival a ja l’hem 
errada).
Caga més un bou que cent orenetes (Per diferenciar 
una persona important d’altres de corrents).
S’ha acabat el bròquil! (Ordre de parar en sec als qui 
no paren de discutir).
Campi qui pugui (Quan es produeix un accident i tot-
hom procura allunyar-se’n).
Para el carro!  (Per tallar a qui no para d’explicar 
grandeses).
Ser com un cavall desbocat (Qui va de dret al gra, 
sense atendre consells).
Fer-ne cinc cèntims (Informar en poques paraules 
d’un fet ocorregut).
Tenir molta llana al clatell (S’aplica als de poc conei-
xement.  També a qui no es talla els cabells).
Han posat la clau sota la porta (Es deia dels comerci-
ants que abandonaven el negoci i desapareixien).
Colló de mico! (Cosa del tot incerta i de mal creure).
Confondre la “A” per la “B” (Equivocar-se en el par-
lament).
A bodes em convides (Quan algú encerta en un desig 
comú).
Com un cop de puny (Comparació de mida de poc 
tamany).
Tenir cops amagats (Reacció d’una persona d’una 
forma que els altres no esperaven).
Estar-ne fins a la coronilla (Quan algú està més que 
tip dels errors o malfets d’un altre).
A corre-cuita (Molt de pressa).
Qui no corre, vola (Indica que sempre hi ha persones 
que s’aprofiten de les badades).

Anar amb un dimoni a 
cada orella (Desplaçar-se 
molt ràpidament i sense mi-
rar prim).
Sembla que el dimoni li 
corre al darrere (Anar molt 
de pressa).
Això és un menja-dits 
(Feina que requereix molta 
atenció).
No tenir ni un dit de front 
(Es diu d’algú faltat de sen-
deri).
Tenir els dits molt llargs 
(Apoderar-se d’objectes de tercers).
Per donar i per vendre (Gran abundància de raons 
que justifiquen una acció).
Dormir com un soc (Quan ni una fressa potent el des-
perta).
Ja pots dormir dret (Es diu a qui calça més d’un 43).
Dur de pelar (Es diu de qui resulta de mal convèncer).
Llei de l’embut (Disposicions que no es complien).
Parlar sense embuts (Dir clarament la veritat).
Si l’encerto, l’endevino (Quan es fa un pronòstic sen-
se cap seguretat).
S’enfila per les parets (S’aplica a qui està passant un 
disgust molt fort, amb ràbia).
Així se’t tornessin escorpits (Maledicència vers qui 
té molts diners).
Estar entre l’espasa i la paret (Trobar-se en situació 
difícil).
Ser un esquenadret (Qui no li agrada treballar).
Semblar un estaquirot (Aplicat a una persona que fa 
més nosa que servei).
Veure les estrelles (Estat que es quedava després de 
rebre una forta patacada).
Una bona estrenada (Clatellot que es donava al qui 
venia de tallar-se els cabells).
Són faves comptades (Treball o gestió de bon fer, 
amb seguretat d’arribar a un bon final).
Picar ferro fred (Inutilitat de donar consells a qui no en 
fa el més mínim cas).
Cal treure el fetge per la boca (S’haurà de fer un es-
forç desmesurat).
Té un fetge com un guarda-robes (Persona que no 
s’afecta ni per cap desgràcia, ni per cap alegria).
Ha fet figa! (Quan es trenca el que es considerava se-
gur).
Tot són flors i violes (Per aquell que gaudeix de  la 
vida i que tot li surt d’allò més bé).
Molta fressa i poca endreça (Parlar de mèrits propis 
no reals. Fer veure que es treballa i no fer res).
Fugir d’estudi (Eludir una qüestió).
Agafar una galipàndria (Equival a un constipat molt 
fort).
Anar al llit com les gallines (Allitar-se molt aviat, tan 
bon punt es fa fosc).

Manel Oliveras  Planas



35

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

Dies de pluja: 3
Màxim en un dia: 8 (mm)

Dies de pluja: 15
Màxim en un dia: 17,5 (mm)

Pluja acumulada: 9,9 (mm) 
Temperatura màxima:
26° el dia 23 de març

Pluja acumulada: 58,1 (mm) 
Temperatura màxima:
 23° el dia 30 d’abril

Temperatura mínima:
 2,1° el dia 10 de març

Temperatura mínima:
2,4° el dia 5 d’abril
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

MARÇ - El mes de març ha tingut molta insolació, a l’aero-
port de Girona 272 hores de sol, el rècord són 277,8 hores 
de sol el març de 2012, la sèrie s’inicia el 2012. Continua la 
sequera que vam començar al mes de desembre passat. 
Aquest març ha estat el mes de març més sec a Salt de la 
sèrie 1999-2019, amb 9,9 mm. Pel que fa a la temperatura 
ha estat un mes més càlid de la mitjana, especialment les 
màximes, amb una anomalía de +1,8ºC, mentre les míni-
mes han estat les normals. Hem de remarcar que hem tin-
gut el quadrimestre desembre-març més sec a Girona des 
de 1906 amb 32 mm, 38,8 mm a Salt-plaça Sant Cugat.

ABRIL - El mes d’abril ha tingut molt poca insolació a di-
ferència  del mes de març que va ser el 2n més assolellat 
a Girona des de 1943, després del març de 2012. Només 
hi hagut 1 dia amb cel serè a Salt, amb 13 dies tapats. 
Pel que fa a la temperatura ha estat un mes normal tèrmi-
cament, tot i que l’oscil·lació tèrmica mitjana, 10,9ºC, ha 
estat 1,5ºC inferior respecte a la mitjana del període 1999-
2019. La precipitació també ha estat força normal, només 
lleugerament inferior (8 mm), però es pot dir que aquest  
mes d’abril entra en la normalitat tant en temperatures com 
en precipitacions, fet poc freqüent en un clima mediterrani 
com el nostre on el normal és que els mesos no tinguin els 
promitjos propers a la mitjana climàtica.

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 7,4 6,4 6,2 3,5 2,4 8,5 3,4 5,0 8,4 5,4 8,4 8,9 4,8 6,2 6,5
Temperatura Màxima 21,6 19,8 17,2 15,4 15,7 18,0 18,0 21,0 17,8 19,0 17,1 21,2 22,5 20,2 18,7
Mínima Parc Monar 5,5 4,5 8,8 2,7 1,2 7,1 1,8 2,8 8,1 3,2 6,7 7,9 2,9 3,8 4,7
Pluja/mm.  10,3 17,5 Ip. 7,8  0,3 4,2 0,9 0,3 0,1    1,5  
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Temperatura Mínima 8,9 7,5 10,6 12,6 10,0 11,6 13,0 12,8 11,7 12,6 9,8 8,1 9,2 11,7 11,9
Temperatura Màxima 18,9 20,4 18,9 20,8 19,8 17,8 17,2 21,8 20,2 20,4 20,6 22,6 19,8 20,6 23,0
Mínima Parc Monar 8,3 7,2 9,5 10,8 7,0 11,4 13,5 12,8 12,3 12,8 6,0 7,1 7,3 10,5 11,0
Pluja/mm.     4,3 0,2 9,2   Ip. 1,5     
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Elaboració:
Peleu, renteu i talleu les patates a rodanxes de ½ cm aproximadament i poseu-les 
en una safata de forn untada amb oli. Amaniu-les amb una mica d’oli i sal al vostre 
gust, i poseu-les a coure al forn a 160-170ª uns 45 minuts.
Mentrestant, en una paella en oli feu coure la ceba tallada a juliana fins que quedi 
potxada. Llavors incorporeu-hi els xampinyons nets i pelats i tallats a daus i dei-
xeu-ho coure tot junt, amb una miqueta de sal.
Quan estigui cuit, poseu-hi les botifarres esparracades i deixeu-ho coure una es-
tona.
Quan tot estigui a punt, poseu damunt les patates la ceba amb els xampinyons i la 
botifarra i afegiu-hi l’allioli negat.
Poseu-ho uns 10 minuts més al forn abans de servir.

Recepta de la Sra. Catalina Soler Masos 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients: 
• 1 kg i ½ de patates
• 1 kg de cebes
• 2 kg de xampinyons
• 4 botifarres del perol
• allioli negat
• oli
• sal

Patates al forn amb xampinyons  
i botifarres del perol

gastronomia

un Salt enrere
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments

Mohamed Kaddoura 
Rocío del Pilar Flores Salazar 15-03-2019

Patrícia Gómez Blanco 
Lídia Checa Cazalla 15-03.2019

Abdelkarim El Ouarti El Allali 
Anisoara Cristina Plesa 15-03-2019

Hasbel Castro González  
Rafaela  Dalmazio Dos Santos 15-03-2019

Uyi Eson Igiebor 
Patience Adedeji Buoro 15-03-2019

Miguel Angel Ruiz Lijarcio  
Irene Martínez Ramos  21-03-2019

Naixements

Asia Boubes Barrahou  28-02-2019
MustafaTouray 10-03-2019
Mohamed Amin Marroun 09-03-2019
Gisela Montero García  08-03-2019
Éric González González 13-03-2019
Roger Uriarte Taberner 12-03-2019
Badr Din Ben Youssef Oukerrou 14-03-2019
Prince Nyarko Martino 13-03-2019
Carmen Dana Pubill Ferrer  03-03-2019
Luqman Jarmouni Jarmouni 13-03-2019
Hajar Kassimi  06-03-2019
Lia Martínez Mora 19-03-2019
Ciara Valentina Mejía Escoto 16-03-2019
Hagi Mouhamadou Cisse 18-03-2019
Artur Sala Ponsatí  12-04-2019
Yousra El Mesaoudi 22-03-2019
Adam Hammouchi 19-03-2019
Dylan L. Vilches Benites 15-03-2019
María Larios Nevado 28-03-2019
Malak Zerouali 28-03-2019
Pau Abadía Masó 15-03-2019
Chloe Pereira Aguilera 30-03.2019
Pablo García Rosa  29-03-2019
Aleya Julieth Vargas Zúniga 28-03-2019
Saliou Balde  30-03-2019

Defuncions
Pilar Soler Marin, 82 anys 04/03/2019
Joaquin León Jiménez 78 anys 05/03/2019
Carme Cruz Delgado, 74 anys 07/03/2019
Encarnació Angelats Rovira, 86 anys 15/03/2019
Mariano Jaen Cintas, 79 anys 15/03/2019
Josep Masó Carreras, 71 anys  21/03/2019
Asunción Sola Domínguez, 88 anys 22/03/2019
Pere Soler Masos, 88 anys 22/03/2019
Manuela Calero Ruiz, 97 anys 22/03/2019
Melció Pruneda Robert, 89 anys 26/03/2019
Vicenç Casas Casademont, 68 anys 29/03/2019
Angelina López Cobos, 85 anys 06/04/2019

Mohamed Barahmouni  
Jessica Moreno Fernández 25-03-2019

Alberto Cabrera Alfonso 
M. del Mar Camacho Cordonet 23-03-2019

Carlos Vilar Túnez 
María Eloisa Martínez Núñez 01-04-2019

José C. Montesinos Almagro 
Laura Creus Xifra 12-04-2019

Eloy Sevillano García 
Xènia Torres Martín 26-04-2019

Javier Cortés Comas 
Montserrat Bollo García 26-04-2019

Nico Bolívar García  29-03-2019
Kenay Macías Muñoz 02-04-2019
Marcus Arnaul Lozano Cerrato 31-03-2019
Nil Ezquioga Merino 03-04-2019
Amir Taouil El Haouzi  27-03-2019
Harneet Kaur  03-04-2019
Souleymane Diedhiou Coly  31-03-2019
Sien Diarra 01-04-2019
Jinan El Kabali Bellhaddane 02-04-2019
Moussa Diawara 06-04-2019
Exuan Guo  10-04-2019
Fatoumata Saiwaneh Touray 11-04-2019
Amira Barighach El Fari  13-04-2019
Mia Hachisis Garrido  12-04-2019
Asmae Arbib  09-04-2019
Moussa Balde 13-04-2019        
Israe Daoudi Kalai 09-04-2019
Izan Guijo Roura  02-04-2019
Melody Osahon Egharevba 14-04-2019
Bintu Danso Baldeh 14-04-2019
Laia Herrrera Lobo 11-04-2019
Kilian Téllez Fernández 16-04-2019
Daniella Osagie Onimole  19-04-2019
Bruno Alba Lobo 18-04-2019
Leyla López Clavería  19-04-2019

Alh Hakuru Tunkara Ceesay 
Aminata Ceesay 26-04-2019

Iván Zapata Chamorro 
Marlene Quintero Ávila                     
26-04-2019

Guillermo Cabello Camacho 
Natalia Sedova  06-05-2019

Serafín Sánchez Rodríguez  
Maria Helena Boadas Roca  04-05-2019

Michael Andrés López Bolaños 
Margareta Madalina Minac 13-05-2019

Amir Bouanani 30-03-2019
David Planagumà Llopart 25-04-2019
Nerea Reyes Lobo 17-04-2019
Darly Nicoll Hernández Cruz 23-04-2019
Esther Ngozi Ikem 19-04-2019
Milan G. Rodríguez Cardoza 03-04-2019
Divine Goodness Orobor 15-04-2019
Ravtej Singh 25-04-2019
Claudia Vieta Galán 25-04-2019
Ismael Cissokho  23-04-2019
Juan M. Benítez Espinosa   23-04-2019
Mohamed Amin Bouarfa 26-04-2019
Elías Torres Kuzmenko 26-04-2019
Soujoud Saidi  26-04-2019
Yaya Samura 02-05-2019
Rayan Ouhou   29-04-2019
Adriana Lucas Gui 29-04-2019
Rami Mekaqui  03-05-2019
Júlia Moreno Ejarque 04-05-2019
Sofia Samri 05-05-2019
Arman Dadar  03-05-2019
Oghomwen Success Omoregbe  06-05-2019
Mattias Benjumea Delgado 04-05-2019
Yassir Danih   10-05-2019

Esther Diez Yañez, 85 anys 10/04/2019
Adolfas Cakanis, 65 anys 11/04/2019
Leonardo Peinado Valenzuela, 82 anys 13/04/2019
Pilar Roqueta Johé, 89 anys 16/04/2019
Rosario Marrón Galan, 63 anys 18/04/2019
Teodora González Campos, 93 anys 18/04/2019
Montserrat Casals Teixidor, 91 anys 19/04/2019
Jesús Saldias Garcia, 79 anys 21/04/2019
Antonio Estevez Jiménez, 79 anys 24/04/2019
Josefa Ramos Aldana, 87 anys 24/04/2019
Neus Calderon Bonachi, 71 anys 25/04/2019
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Encreuats

Solució

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

farigola
camamilla
ruda
poliol

julivert
matafaluga
cascall
milfulles

menta
valeriana
eucaliptus
llorer

salvia
fonoll
herbabona

FARMÀCIES de guàrdia: mes de JUNY
MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568   Dies: 11 - 22 - 23 - 27 

ESCATLLAR, Guilleries,60 - 972230103  Dies: 3      

JUBERO, Major,157 - 972233518   Dies: 12 - 26      

BALERI, Pla de Salt,15 - 972441001   Dies: 5 - 17 

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

LA MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237   Dies: 9 - 21

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vila, 1 - 972978376   Dies: 1 - 20 

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645   Dies: 8 - 13 - 25 - 29 - 30

ORDIS, Pg. Països Catalans,71 - 972237704   Dies: 2 - 14 - 28 

MUÑOZ, Pg. Països Catalans,145 - 972243412   Dies: 4 - 16 

ROCAS, Major, 269 - 972231249   Dies: 10 - 15 - 24

NOGUERA, Pg. M. de Camps,20 - 972232578   Dies: 6 - 18

H o r i t z o n -
tals 
7 Massa de 
farina i de di-
versos ingre-
dients, de for-
ma general-
ment ovalada 
i plana, cuita 
al forn.
8 Dolç gela-
tinós fet amb 
llet, sucre, 
ous i de vega-
des també farina que hom fa al bany maria dins un motlle en forma 
de tronc de con, perquè es prengui.
9 Producte obtingut en batre i congelar una barreja pasteuritzada i ho-
mogeneïtzada de llet o derivats lactis i altres aliments amb additius.
10 Dolç de dimensions petites i forma diversa, fet essencialment 
de massapà, que constitueix la menja típica de la nit de Tots Sants.
Verticals 
1 Postres dolces que consisteixen en un gelat, pinya i préssec en 
almívar, un flam i nata posats en un mateix plat.
2 Massa fregida, de forma més o menys rodona o de rosca, feta 
de pasta de farina, ous, llet i aigua, i a vegades ensucrada
3 Aliment obtingut per fermentació làctica de la llet.
4 Dolç gelatinós fet amb llet, sucre, ous i de vegades també farina que 
hom fa al bany maria dins un motlle en forma de tassa, perquè es prengui.
5 Preparació culinària, generalment cuinada, elaborada amb in-
gredients diversos (carn, peix, ous, hortalisses, formatge, cereals, 
etc.), que és presentada sovint en forma circular
6 Gelat poc consis-
tent fet a base de sucs 
de fruita, aigua o llet, 
eventualment aromatit-
zat amb vins escumo-
sos o licors, que hom 
pren en copa.



1 - El mar, vessa


