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A les espanyes tenen molt d’interès, una necessitat especial en saber qui hi ha 
al darrere del Tsunami Democràtic. Al darrere del Tsunami hi ha persones que 
volem ENRAONAR  (dialogar amb respecte i escoltar propostes); Tsunami vol dir 
moviment, i democràcia és una paraula que prové del grec antic,  Démos=poble 
i Kratos=poder/sobirania, és a dir EL PODER DEL POBLE.  
El Tsunami Democràtic demana reconèixer el conflicte del poble català, llibertat 
pels presos polítics, retorn dels exiliats i el dret a poder decidir quin país volem.  
El Tsunami som més de dos milions de persones. Som els jubilats que ens ma-
nifestem per la poca empatia que té el estado en si arribem o no a final de mes a 
cobrir les nostres necessitats bàsiques. Som les àvies que amb fils grocs teixim 
bufandes i llaços perquè ens sentim indignades davant de tantes injustícies. Som 
els estudiants universitaris que ens plantem a sol i serena protestant perquè vo-
lem un futur millor. Som els botiguers, els autònoms, que baixem portes perquè 
no podem assumir els exagerats impostos que un país ens imposa, mentre els 
seus governants es gasten milions d’euros en renovar eleccions que porten a la 
nació a problemes cada vegada més difícils de resoldre. Som les persones que 
som capaces de fer caminades de cent quilòmetres per protestar contra una 
opressió gairebé dictatorial. Som la gent que ens trobem, any rere any, cada 
onze de setembre, celebrant en tranquil·litat una diada reivindicativa. Som el 
poble amenaçat, castigat i estossinat per cops de porra. Som les colles gegan-
teres, les sardanistes, les festives. Som les entitats dels pobles. Som els que 
cridem que els carrers seran sempre nostres, els que diem ni un pas enrere, els 
que cantem l’estaca. Som els periodistes que no podem escriure el que veiem i 
sentim per por a les represàlies. Som els fotògrafs que no podem retratar segons 
què, per por a ser increpats. Som els metges que ens manifestem davant un mo-
narca (imposat) que no és benvingut a la nostra terra, ell va decidir de quin costat 
estava. Som els qui estem a les xarxes de comunicació. Som els bombers, els 
mestres, els poetes que ens hem quedat sense inspiració perquè és impossible 
ser romàntic davant de tanta repressió. Som els simpatitzants, els votants, els 
amics i familiars de tots els presos polítics i exiliats. Som els que estem en contra 
de les mentides que l’Estat espanyol dia sí i dia també és capaç de dir sense cap 
mena d’impunitat. Som idees, som conviccions, som fills d’una terra estimada. 
Som la gent que rebutja els estaments jurídics que es deixen manipular per go-
verns i reis sota el paraigua d’una vella i retrògrada constitució. Som les cadenes 
humanes, les que tallem autopistes, les dels sopars grocs. Som gent de PAU.  
Som els CDR, som els d’òmnium cultural, som l’ANC. Som el poble que clama 
LLIBERTAT.  
Som aire i  no hi ha cap presó al món que pugui empresonar l’aire.
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En Pere de Prada és conegut per la seva professió d’arquitecte però també per la seva passió i coneixement de 
la navegació tradicional. Si li preguntem què té a veure el mar i la construcció, la resposta és clara: tot forma part 
del nostre patrimoni, de la nostra història. Tant en la rehabilitació d’una masia com en la d’una embarcació, podem 
sentir la petja de les civilitzacions que ens han precedit i que han configurat la Mediterrània. Però que això no us 
soni arcaic, perquè recuperar aquestes tradicions ens ha de fer reflexionar sobre la tecnologia, la gestió de l’espai 
i l’ecologia, temes ben actuals.

-Nascut a Barcelona, com arribes a Salt?
-Nascut a l’Avinguda Tibidabo però vivíem al barri d’Hor-
ta. La meva dona és gironina i quan els meus fills en-
cara eren petits, no volia que creixessin i fessin arrels a 
Barcelona perquè veia que era una gàbia que s’anava 
tancant. Coneixia Girona a través del mas d’uns meus 
oncles a Llagostera, on hi feia les “colònies” d’abans, 
que això volia dir passar l’estiu allà, aixecar-se a les sis 
del matí per ajudar a les feines que hi havia. 
-I vau anar a parar a Salt.
-Quan Salt es va independitzar de Girona, en Miquel Ber-
ga em va proposar formar part del consell com a arquitec-
te municipal i llavors encara vaig continuar un temps amb 
en Sunyer com alcalde. El moment de la independència 
de Salt va ser una fita molt important, per tant, aquesta 
feina tenia molt d’atractiu. A partir d’aquí vaig començar 
a conèixer Salt, que a nivell social és un lloc molt interes-
sant, i ho continua sent avui dia. Vaig estar-hi uns anys 
però després ho vaig deixar. Els anys 80 vaig comprar 
aquest edifici i m’hi vaig instal·lar com a arquitecte. 
-Vas deixar la feina per l’administració.
-Bé, en aquest sentit vaig ser reincident, perquè també 
he fet d’arquitecte municipal a Gòsol i Forallac. Tota la 
zona de l’Empordà és molt interessant per fer treball de 
rehabilitació, hi ha llocs on grates 50 cm i ja et trobes 
la petja dels romans i grecs. A mi sempre m’ha agradat 
molt treballar amb la història, l’arquitectura de rehabi-
litació, on trobes les arrels, la construcció tradicional. 
-Quan comença la teva passió per navegar?
-La meva dona de petita havia viscut a Calella de 
Palafrugell i allà hi teníem una casa. Vam comprar 

una barqueta per començar a navegar. Quin tipus 
de navegació? la tradicional, és el que em dema-
nava el cos. Vaig aparellar una barqueta petita amb 
vela llatina i així vaig començar a entrar en el món 
de la navegació.
-Per implicar-vos-hi de valent!
-Vam començar quatre gats aquí a l’Empordà, fent una 
plataforma que es va convertir en una primera associ-
ació que es deia l’Estrop, que comprenia fonamental-
ment la Costa Brava, perquè era el nucli on es troba-
ven, en aquell temps, més embarcacions tradicionals. 
Aquest moviment venia de França, on fa anys que es 
fan trobades per mostrar aquest patrimoni, però aquí 
aquestes iniciatives només arribaven fins a Cadaqués. 
Poc a poc, això s’ha anat estenent i ara ja hi ha tro-
bades per tot el litoral fins al País Valencià. Per tant, 
l’Estrop va quedar petita i es va crear la Federació Ca-
talana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, de 
la qual vaig ser-ne president. La idea és aquesta, anar 
creant escola, i això la Federació ho ha fet molt bé. Tot 
i ser un moviment minoritari, evidentment, deu ni do la 
potència que té ara. 
-He llegit que teníeu un avantpassat que es dedica-
va a la pesca?
-Un meu avi, per part de mare, era pescador a Santa 
Pola. Tota aquella àrea és una zona pesquera important 
i aquest avi havia anat fins a Terranova a buscar bacallà, 
amb vaixell ja de carbó, del qual ell n’era el patró. Tinc 
tota la documentació de les referències que prenia quan 
navegava, i tot això m’ha servit també per despertar-me 
el cuc del viatge, a través del mar. No sé si porto als 

Navegar pel patrimoni

Nom: Pere de Prada i Jaen
Edat: 74 anys  

Nascut a Barcelona
Resideix a Girona 

Professió: Arquitecte. En Pere va ser arquitec-
te municipal a Gòsol el 1972, a Salt el 1983 
i després també de Forallac el 1986. Aficionat 
a la navegació tradicional presideix l’Associ-
ació dels Amics de la Vela Llatina de Calella 
de Palafrugell, que forma part de la Federació 
Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marí-
tim i Fluvial de la qual va ser-ne president.

entrevista
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Entrevista a en Pere de Prada

gens alguna cosa, la veritat és que vaig començar amb 
la vela llatina  quan vaig comprar la barca a Calella.
-Vau ser el patró de la “Santa Espina”, expliqueu-nos 
això?
-La Santa Espina és un llaüt, del 1928, amb 10 me-
tres d’eslora i amb vela llatina, dedicat a la pesca de 
la sardina. Ens la van passar de Cotlliure i l’hem tingut 
molt temps a Calella però recentment hem fet donació 
al Museu Marítim de Barcelona perquè econòmicament 
ja no podíem sostenir-ho; amb la condició que la barca 
navegués. Aquesta és la nostra missió, que el patrimo-
ni continuï viu. Amb ella vam fer en una ocasió la ruta 
de Calella a Mahó, durant tres dies, navegant a la vela i 
el rem, sense motor. Fins i tot ens va filmar el programa 
Thalassa en aquesta aventura. 
-Com va ser que es recuperés aquesta embarcació?
-Cada any hi ha una trobada molt important d’embar-
cacions tradicionals a Douarnenez, a la Bretanya fran-
cesa. Una trobada impressionant que reuneix prop de 
3.000 embarcacions tradicionals. Un any el convidat 
d’honor era Catalunya, però els francesos pensaven 
sobretot en Catalunya Nord. Els mateixos catalans del 
nord, però, van dir que també s’havia de pensar en el 
sud, perquè entre altres coses que ens uneixen, tota la 
tradició de salaons, de pesca de l’anxova i construcció 
d’embarcacions de fet ens son comunes i per tant és la 
mateixa a tota Catalunya. En aquell época ja navega-
vem amb la Santa Espina i, gràcies a que els nostres 
cosins francesos ens van cedir part de la seva subven-
ció, vam poder pujar-la i fer-la navegar a la Bretanya 
francesa. Això ens va donar molta visibilitat, fins i tot 
vam guanyar un torneig de maniobra.
-França ha tingut més interès per aquest tipus de 
patrimoni?
-Sí, és així. Un bon exemple és Polilles, a Banyuls. Allà 
hi ha un centre de rehabilitació d’embarcacions tradicio-
nals. Han creat un nucli cultural molt interessant, situat 
entre la carretera i proper a la costa, s’hi fan trobades, 
etc. Aquí, en canvi, hem de picar molta pedra encara i 
la vela llatina sobretot, som els grans obli-
dats. Falta sensibilitat perquè a les platges 
han fet fora les embarcacions, el turisme 
s’ho ha menjat tot. A Galícia, per exemple, 
que no hi ha tant de turisme, això funcio-
na millor. A Palamós tenim el Museu de la 
Pesca, amb el que hem col·laborat alguna 
vegada, però està més enfocat a la pesca 
i la gastronomia que no pas a les embar-
cacions i la navegació tradicionals. Es fa 
també la festa “Terra i Mar”, on es convida 
algun vaixell gros, un quetx o un llaüt, però 
més que res per exhibició. El Museu està 
molt bé, didàcticament és fantàstic, tot i 
que s’ha quedat petit.
-La Federació inclou també la navega-
ció fluvial, explica’ns això?
-Tenim diferents projectes pel que fa la 
navegació per riu. Per una banda, el 2005 
es va fer una baixada d’embarcacions per 

l’Ebre, de Xerta fins a Riumar, on va venir gent de Galí-
cia, el País Basc, una bona moguda. A partir d’aquestes 
activitats es van generar unes sinergies amb el territo-
ri molt interessants. Fa dos anys, pel Temps de Flors, 
vam fer la prova de baixar l’Onyar inspirats en la llegen-
da de la Cocollona i guarnits amb flors, vam navegar 
a rem, vela i perxa, és a dir que vam mostrar com es 
podia navegar amb tres sistemes diferents per un riu. 
Però el més important en aquest sentit és el projecte 
que tenim engegat per recuperar els passos de barca. 
-Com el d’aquí a Bescanó?
-Exactament. L’any passat varem recrear el pas de bar-
ca de Bescanó. Vam fer un trasllat de gent d’un costat 
a l’altre entre els que hi havia alguns alcaldes, no vam 
poder desembarcar  perquè ens vam trobar que a l’altra 
riba hi ha una mota però igualment va ser molt interes-
sant. Va venir molta gent i va ser molt ben acceptat. I 
encara ens queda per investigar la construcció de bar-
ques amb canyes del riu. Gent de Salt ens ha explicat 
que alguns nens de l’època robaven canyes als page-
sos per fer-se barques. De fet, això és una tecnologia 
paleolítica, encara a Sardenya hi ha festivals en què la 
gent fa aquest tipus de barques amb vímet i naveguen 
amb elles dins d’un estany.
-Aquí hi ha molta història vinculada al riu i als pas-
sos de barca
-La idea és recuperar tot aquest patrimoni i això es 
veurà realitzat, segurament, en un projecte a la Bu-
rés d’Anglès. Es dóna la coincidència que l’alcaldessa 
d’Anglès és la presidenta del Consorci del Ter, que ens 
van ajudar en l’organització d’aquest esdeveniment a 
Bescanó. Actualment a  la fàbrica Burés hi ha un pro-
jecte per rehabilitar l’espai i la idea és crear un centre 
d’estudi del riu, en aspecte de navegabilitat, i la recupe-
ració dels passos de barca. Per allà passa el carril bici i 
el que seria interessant és poder donar vida a aquesta 
ruta oferint pols d’atracció que motivin a fer aquesta cir-
cuit. Es tractaria d’un centre de tecnologia, una branca 
del museu MIT de Manresa.
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-Quina implicació teniu amb el Museu de l’Aigua de 
Salt?
-El Museu de l’Aigua ha de tenir un paper importantís-
sim en tot això. De fet, el model de barca que hem triat 
de referència per el projecte d’Anglès és un dels quatre 
models que va fer en Ramon Torramadé, bon fuster i 
excel·lent persona, de tipus de barca que travessaven 
el riu i que hi ha al Museu de l’Aigua. Per tant, aquest 
museu ha de formar part d’aquest projecte, com també 
ha de tenir-hi participació Girona i dàltres poblacions de 
la riba del Ter.
-Estem parlant més de navegació que d’arquitectu-
ra! Què hi podem trobar en comú?
-Per una banda, la base de càlcul per la construcció 
d’espais és la mateixa. Però les semblances no són no-
més per aquesta qüestió tècnica, sinó pel concepte que 
comentàvem abans de “gratar” el patrimoni i recupe-
rar-lo: és el mateix recuperar un vaixell o una masia, en 
totes dues hi trobaries les traces de la cultura que t’ha 
precedit. Les cases són eines per viure i treballar, i les 
embarcacions eren per treballar però també formaven 
part de la família. Si et fixes en fotografies antigues hi 
solia aparèixer tota la família col·locada sobre la barca 
i talment com si l’embarcació en fos un membre més.
-És història, cultura...
-I tant! Els arquitectes som humanistes, per això pots 
trobar arquitectes poetes, músics, etc. Jo mateix canto 
en una coral i un tema que també m’agrada molt és el 
de les cançons de treball, moltes perdudes. Era la ma-
nera de difondre el coneixement i la cultura quan l’es-
criptura no era un fet estès a tota la població. Per tota la 
costa Atlàntica,Bretanya i Anglaterra, Gales, Noruega 
amb el Mar del Nord, hi ha una sèrie de cançons per fer 
diferents maniobres amb la vela. Per portar la cadèn-
cia del rem, per fer virar l’aparell de pujar l’ancora, que 
havia d’anar a una velocitat determinada, un cantava i 
els altres treballaven i contestaven.  Aquestes cançons 
coordinaven el treball.
-Tot aquest tipus de navegació tradicional, molt 
ecològica, és ben diferent al “boom” actual dels 
creuers. Què en penses?

-Una equivocació total. L’objectiu només és el de con-
sumir, vendre’t una imatge de vida ideal. Com també 
és molt equivocada la manera com hem concebut les 
ciutats fins ara, una visió que està en crisis total. La 
idea d’un carrer amb cases a banda i banda s’ha de-
mostrat que és el més antiecològic que hi ha, perquè 
els residents respiren tota la porqueria que passa per 
davant. Abans, que hi passava un carro de tant en tant, 
potser sí, però ara aquest model ja no funciona. A mi el 
que més m’interessa és sobretot fixar-me en els espais 
que queden entre els edificis, aquí és on hi ha la vida. 
Veure si aquella gent pot gaudir de l’entorn, de l’espai. 
Falta planificació, En alguns casos se n’ha fet i molt 
bona, però l’especulació ha guanyat la batalla de llarg.
-Això ho vas viure els teus anys d’arquitecte muni-
cipal?
-Això va venir més tard. L’arquitecte Canosa va per el 
Pla General d’Ordenació Municipal que era la prime-
ra preocupació que tenia el consistori. És el pla que 
encara funciona avui dia, amb petits retocs. Aquesta 
endreça va anar molt bé per deixar de ser ‘l’apèndix’ 
de Girona, perquè aquí es feia allò que a Girona no es 
podia fer. Tots aquests edificis alts que va fer Eugesa 
ja tenien llicencies concedides, i tot i que hi va haver 
casos que es van recórrer, va guanyar l’empresa cons-
tructora. A mi em va tocar signar les llicències d’alguns 
d’aquests edificis, a contracor, perquè hi havia una 
sentència dels tribunals. Va ser l’última animalada que 
es va fer aquí a Salt. També va ser el moment de crear 
tots els serveis tècnics, contractar gent, fer oposicions, 
etc. Va ser molt apassionant, perquè tots els regidors 
anaven a una per Salt. 
-Potser ara caldria tornar a replantejar aquest pla? 
el barri centre està tot molt apilonat...
-Salt té problemes, són molts habitants, molta part de 
població nova amb l’arribada d’immigrants, hi ha pro-
blemes socials, és complexa, però a la vegada és molt 
interessant. Si t’hi poses amb vocació, com a polític i 
com a tècnic, és una feina apassionant, hi ha d’haver 
reptes, per posar-se a treballar. En un lloc a on tot fun-
ciona sol, quin és l’al·licient a la vida? 

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a en Pere de Prada
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Pinten  
“bastos”

converses a mitja tarda
Avui estic trist, tinc l’humor d’un llop famèlic!

Deia un home assegut en un banc del passeig, tot 
prenent el poc sol que li oferia la tarda. Al costat seu, 
una dona, la seva muller. El fum del puro li tapava una 
part de la visió, i tot i això, no parava de fumar. La veu 
de la persona amoïnada no deixava de murmurar: 
-Quina merda, què collons està passant? He viscut una 
dictadura, he patit repressions, he sofert una postguer-
ra... Ja en tic els nassos ben plens! 
No hi havia cap dubte, l’home estava disgustat. La 
dona que tenia al seu costat no li portava la contrària 
per res del món, qui era el llest que s’hi atrevia? 
-On hem anat a parar! -es queixava- . El Franquisme no 
ha mort, no estava mort, només dormia, ha costat ben 
poc despertar-lo!  -Seguia amb el seu discurs- Vaig lle-
gir fa temps, que els polítics són les persones que apli-
quen el sentit comú per no generar més problemes dels 
necessaris. Doncs ara, es veu que toca anar del revés. 
Tenim uns quants partits que només es dediquen a en-
cendre fogueres. Tot plegat és un fàstic. Es busca única 
i exclusivament el poder personal i del partit. S’ignoren 
els valors i les regles del joc basades en la moralitat, 
l’ètica i la veritat. Cert és, com pitjor, millor. El món té 
molta pressa i per fer-ne via, cal desqualificar l’enemic. 
Ara, titllar de separatista a algú que molesta, que faci 
nosa o que pensi el contrari, forma part de la legalitat 
(fins i tot dóna vots). Difamar és el plat del dia. L’odi i la 
mentida tenen impunitat, i és 
clar, es passegen alegrement 
pel congrés dels diputats, 
pel parlament, pels carrers, 
pels mitjans de comunica-
ció... Quina mala bava tenen 
alguns en anomenar terro-
ristes o radicals separatistes 
al nostre jovent! Ja era hora 
que es rebel·lessin, perquè 
arriba un moment en què les 
injustícies, les mentides, els 
cops de porra i les pataca-
des ja passen de mida.  Ara 
resulta que el Comando ETA 
eren uns angelets comparats 

amb els joves. Es veu que cremar containers és pitjor 
que matar persones. La mentida ho inunda tot fins a 
esdevenir veritat, escrigué Franz Kafka. Quanta raó te-
nia aquest escriptor! Actualment l’estil de fer política és 
burlar-se de les veritats que incomoden. No s’havia vist 
mai al parlament de Catalunya gent tan poc correcta, 
tan irrespectuosa i de tan baixa qualitat. Ai noia -sos-
pirà l’home, novament- qui s’acostuma a difamar ja no 
pot deixar de fer-ho. Ves quina cosa, hi ha polítics que 
tenen a la boca més mentides que dents. 
El problema del país veí és la fama que té de ser capaç 
de tenir persones amb titulació universitària i amb màs-
ters servint cafès, i gent sense cap titulació dirigint un 
país. Propi d’un estat governat per gent amb mires par-
tidistes a qui només interessa ocupar escons, omplir-se 
les butxaques i esclafar Catalunya. I al poble, que ens 
donin pel sac. Ai Déu -tornà a sospirar l’home a qui el 
puro ja se l’hi havia apagat als dits- si ens hem de re-
fiar dels nostres polítics, que no són capaços d’unir-se 
i d’anar tots a l’una, ho tenim malament. Perquè ara 
és moment de sumar, no de dividir. És moment de fer 
pinya. I si el poble Català no s’espavila, pinten “bastos”.

JúliaPujolràs Casadevall
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col.laboracióBon ús de les paraules

Les festes de Nadal, potser perquè són de les més 
tradicionals i entranyables de l’any, ens porten a fe-

licitar-nos i desitjar-nos bona relació, pau, prosperitat, 
etc. I ho fem sincerament, volem expressar els bons 
sentiments amb bones paraules.
Però, desgraciadament, no sempre és així. Una cosa 
tan valuosa com és la paraula, que ens permet dialogar, 
confrontar pensaments diversos, entendre’ns, s’utilitza 
per enganyar, calumniar, enfonsar les persones que no 
comparteixen els mateixos punts de vista.
I això no és nou, ja ho escrivia Maquiavel, a comença-
ments de l’any 1500, quan afirmava que una mentida, 
a força de repetir-la, sempre hi haurà persones que se 
la creuran. I el que és “maquiavèl·lic” (recargolat i amb 
mala intenció) és que això ho aconsella al príncep i als 
governants per a dominar el poble.
Avui en diem notícies falses, en anglès “fake news”. 
D’algunes situacions, fets i esdeveniments se’n fa una 
explicació interessada, un relat fals i enganyós i, com 
que no es contrasta amb la realitat, hi ha persones 
que s’ho creuen a cegues, sense cap criteri. Com en 
el temps de Maquiavel, segueix essent una arma del 
poder polític, judicial, econòmic, informatiu, etc. Contra 
això ens cal ser molt crítics i no acceptar-ho de cap 
manera. Això és rebaixar la paraula al nivell més me-
nyspreable.
Fins i tot una veritat, dita de males maneres, ofèn i ja 
no s’accepta, per més veritat que sigui. I això passa en 
les relacions normals i, desgraciadament, en els àm-
bits polític, judicial i dels mitjans de comunicació. Els 
interessos ideològics passen per damunt de la veritat i 
de les paraules ben dites. Aquí tenim un exemple, ben 
alliçonador, de l’ús de les paraules i de les reaccions 
que provoquen:
“Un sultà somnià que li havien caigut totes les dents. 
Neguitós, cridà un endevinaire perquè li aclarís el somni.
-Quina desgràcia! –exclamà l’endevinaire- Cada dent 
caiguda representa la pèrdua d’un parent de vostra 
majestat.
-Insolent! –cridà el sultà enfurismat-- Com t’atreveixes 
a dir-me una cosa així? Fora d’aquí!
Llavors ordenà a la seva guàrdia que se l’emportés ben 
lluny.

Cridà un altre endevinaire i li explicà també el seu som-
ni. Aquest li digué:
-Excels senyor! Una gran felicitat us ha estat reserva-
da. El somni significa que sobreviureu a tots els vostres 
parents.
S’il·luminà el rostre del sultà i amb un gran somriure 
ordenà que li preparessin un bon dinar, que no hi faltés 
de res.
Un dels cortesans, tot acompanyant l’endevinaire a un 
dels menjadors del palau, li comentà tot sorprès:
-Això que ha passat no em sembla just! La interpretació 
que tu has fet del somni és la mateixa que la del primer 
endevinaire. No entenc per què al primer el treu fora de 
males maneres i a tu et convida a un bon tiberi.
-Recorda –respongué el segon endevinaire- que tot de-
pèn de com es diuen les coses. Sempre s’ha de dir la 
veritat, però la forma amb què es diu és el que provoca, 
molt sovint, malentesos, problemes i enemistats”.
En aquest sentit, és ben encertat aquell adagi que diu: 
“Enganxa més una gota de mel que una bota de fel”. 
No hi ha res tan poderós com la paraula, per bé i per 
mal. Un consell profitós és fer sempre un bon ús de les 
paraules. Hem de tenir un criteri clar davant dels fets i 
situacions, però les nostres crítiques han de ser cons-
tructives. Encara que estiguem envoltats d’opinions i 
de crítiques negatives que volen ofendre, provocar i 
enfonsar, no podem renunciar mai a la veritat i al bon 
ús de les paraules. El llenguatge veraç és un tresor i no 
l’hem d’arraconar. I això val per sempre, no només per 
Nadal, evidentment.

Fèlix Mussoll
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Conflictivitat social a Salt (1919-1920)  (Primera part)

Introducció
Tots aquells que observaren la ciutat de Barcelona la 

nit del 21 de febrer de 1919 van experimentar quelcom 
semblant a allò que va inspirar a Edgar Allan Poe a es-
criure el famosíssim poema El corb: “tan sols tenebres, 
res més”. Tot va començar quan l’empresa encarrega-
da de distribuir l’electricitat a la capital catalana, Riegos 
y Fuerzas del Ebro, coneguda com “La Canadenca”, 
a principis de mes prenia la decisió d’acomiadar vuit 
dels seus treballadors per a posar fi a un conjunt de 
reivindicacions obreres que posaven en perill la seva 
estabilitat institucional. El que havia de ser un fet aïllat, 
una mesura que només havia d’afectar un grupuscle 
d’agitadors, encetava un període de protesta importan-
tíssim en la història del moviment obrer català. Només 
tres dies després de les primeres destitucions, els 140 
treballadors restants de la secció, es declarava en vaga 
com a mostra de suport als seus companys. La res-
posta va ser exemplar: la policia els va expulsar de les 
instal·lacions i van ser acomiadats immediatament. La 
relació dels fets que posteriorment es van esdevenir és 
àmpliament coneguda i estudiada amb detall per part 
de la historiografia catalana: la declaració de vaga a 
Barcelona es propaga arreu del territori català, les pro-
testes es troben a l’ordre del dia i la preocupació de la 
Patronal es materialitza en la decisió d’iniciar un perí-
ode de locaut que s’estendria de novembre de 1919 
a gener de 1920. El resultat de tot plegat ha passat a 
la Història com a la instauració de l’anhelada jornada 
laboral de vuit hores, decretada finalment el 3 d’abril de 
1919 pel govern Romanones. El que es reconeix com 
una de les conquestes més importants en la història de 
l’obrerisme va ser recordat per Francesc Cambó com 
“una de las mayores locuras que la humanidad ha co-
nocido”.
Perquè aquesta situació resulti comprensible hem de 
tenir en compte que ens trobem davant un moment his-
tòric excepcional: la Gran Guerra i la Revolució russa 
havien demostrat, primerament, que la cohesió de la 
classe obrera encara no superava els antics prejudicis 
nacionals i, seguidament, l’exemple de com la classe 
obrera prenia els carrers en la lluita per a l’establi-
ment de la “dictadura del proletariat”. En aquest sentit, 
la vaga de “La Canadenca” s’ha d’entendre com una 

consolidació de l’anarcosindicalisme català posterior al 
Congrés de Sants de 1918: era el moment en què els 
líders de la CNT van entendre que havien de provar la 
seva força, intentant demostrar de portes endins i enfo-
ra la seva consolidació estructural i impacte social que 
podien generar. El nou sistema organitzat mitjançant el 
Sindicat Únic, molt més eficient que la dispersió anteri-
or, havia de sortir al carrer.
Girona
El conflicte social a Girona no era quelcom descone-
gut o recent. Amb anterioritat, altres vagues i reclama-
cions obreres havien congestionat la situació política 
del territori. Tanmateix, el que significarà la de 1919 és 
especialment rellevant per a la situació en què es dóna 
i per la seva potència. Encara que una primera vaga 
convocada l’1 d’abril resultés un fracàs, la insistència 
de l’obrerisme gironí no va decaure: el 4 d’octubre del 
mateix any, els treballadors de la Grober tornen a em-
prendre el camí que les amenaces de l’empresariat els 
havia fet abandonar. Pocs dies abans que el Patronat 
barceloní decretés el lock-out de les respectives em-
preses, la Grober ja havia estat tancada. Tanmateix, 
el manifest de la Patronal a Girona es va fer esperar 
fins al 30 de desembre de 1919, on s’exposava totes 
aquelles condicions que els empresaris exigien als tre-
balladors per a poder reprendre la vida productiva de la 
regió. A partir dels primers mesos d’any, condicionats 
per les notícies que arriben de Barcelona, es va propa-
gar arreu de la geografia gironina la conflictivitat social.
Una de les persones que més renom acapararà a la 
regió és Sebastià Clarà. Ens trobem davant una figu-
ra fascinant i paradigmàtica: és el típic líder obrerista 
en un context de mescla industrial i agrícola. Malaura-
dament, no disposem d’una biografia del personatge i 
únicament podem esbossar un lleuger perfil: nascut a 
Sant Feliu de Guíxols el 1894, treballador del suro de 
professió, després d’un període a França és entregat 
a la frontera espanyola com a conseqüència d’haver 
ocupat la secretaria de la Federación de Grupos Liber-
tarios Ibéricos. A Salt, en el context de formació dels 
Sindicats Únics arreu de Catalunya, funda el corres-
ponent al ram del tèxtil el 1919. Els articles que pu-
blicava al setmanari guixolenc Acción Social Obrera 
ens situen davant un home idealista, interessat i pre-
ocupat per temes que superen el simple regionalisme. 
Se’ns presenta com un home sense temors i amb la 
disposició d’ocupar posicions de responsabilitats en un 
moment de canvi. En aquest espai tant podia dissertar 
sobre el rumb que havien d’emprendre les esquerres 
europees com denunciar “las clases directoras de la 
burguesía” o als “intelectuales [...] absorbidos por la 
fiebre patriótica”. És, no podem passar-ho per alt, pro-
paganda política. L’objectiu de les seves línies no era 
altre que animar la classe obrera a prendre consciència 
de la “condición de esclavos” en què vivien, amb un 
to que es podria traslladar a qualsevol text de la intel-
lectualitat anarquista o comunista més revolucionaria 
de l’època. Amb posterioritat als fets que presentem, 
serà director de Solidaridad Obrera i signant del Mani-

La Sèquia Monar i la fàbrica Coma Cros. CAT AMS – AIAS 8472
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fest Trentista. La seva posició ideològica i l’apropament 
amb Esquerra Republicana de Catalunya el portaran 
a exiliar-se a França el gener de 1939, tornant-ne dos 
anys més tard.
Ens trobem, doncs, que al llarg de les terres gironines la 
conflictivitat social presenta una forma similar a la d’al-
tres geografies catalanes. Les particularitats d’aquesta 
les podem trobar en una indústria singular i distribuïda 
de forma diferent a altres espais més densificats i amb 
millors connexions de transport. Els òrgans de difusió 
ideològica que, encara que distribuïts de forma més 
lenta que a la metròpoli, permeten crear un discurs de 
reacció contra als abusos de l’empresariat. La respos-
ta d’aquest a les reivindicacions obreres és, com hem 
vist, severa: el tancament de les fàbriques.

Salt
Dos esdeveniments marcaran l’entrada de Salt al segle 
XX. Entre 1898 i 1911 quedarà articulat el traçat fer-
roviari que connectarà el municipi amb Girona i Olot, 
oferint a la indústria una sortida a la seva producció 
molt més ràpida, efectiva i còmoda. Aquesta millora 
de la xarxa de comunicacions anirà acompanyada per 
un fet també paradigmàtic: la monopolització industri-
al. Pels volts de 1910, encara que la documentació no 
sigui acuradament reveladora al respecte, l’empresari 
barceloní Joan Coma i Cros adquireix la totalitat de les 
fàbriques tèxtils de Salt i les instal·lacions de producció 
energètica localitzades al llarg del Ter. 
(Continuarà a la propera revista)

Marc Clarà Sala
Arxiu Municipal de Salt

Conflictivitat social a Salt (1919-1920)  (Primera part)

Quan fer una trucada telefònica era tot un ritual

Malgrat que l’origen de les cabines telefòniques al 
nostre país cal buscar-lo als anys trenta del segle 

passat, no fou fins als anys seixanta quan apareixerien 
les recordades cabines tal qual vam conèixer (i utilitzar) 
els que tenim una certa edat. 
Aquelles caixes metàl·liques, d’estructura d’alumini en-
vidriades i amb portes corredisses, que moltes vegades 
no tancàvem del tot per por a no poder-ne sortir (i més 
després de veure com en José Luís López Vázquez hi 
quedava tancat a la pel·lícula “La cabina”), i amb un 
massís i contundent telèfon (primer amb marcador de 
disc i, més tard, de botons), van servir a diverses gene-
racions per comunicar-se molt abans que s’inventessin 
els telèfons mòbils, llavors pura ciència-ficció tal com 
ens havia mostrat la recordada sèrie televisiva Star Trek. 
Des d’aquelles baluernes es podien fer trucades provin-
cials, nacionals i internacionals, demanar un número de 
telèfon a informació (al núm. 003 on hi havia una, més 
o menys, simpàtica operadora i no un robot com ara) i, 
fins i tot, es podia demanar l’hora exacta (llavors sí que 
et sortia una veu robotitzada). També, algunes d’elles, 
disposaven de la corresponent Guia Telefónica de la 
província en suport paper que, la majoria de vegades, 
estava més que “sabotejada”. 
Per justificar la necessitat de les cabines telefòniques 
hem de tenir en compte que, en aquella època no tan re-
culada, no tothom disposava de telèfon fix a casa i que, 
per a poder-ne disposar, la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España (CTNE) tardava un any a muntar-te’l des 
del moment que el demanaves, així va passar a casa 
meva l’any 1972 ..., i encara gràcies!
  Per poder trucar havies d’inserir, en un primer moment 
fitxes i, més tard, monedes, llavors pessetes (1, 5, 25, 50 
i 100 ptes.), que et donaven un temps limitat de trucada 
i que, per tant, t’obligaven a anar posant monedes quan, 
mentre parlaves, senties el característic “pip” que t’indi-
cava que el saldo estava a punt d’exhaurir-se. També 
existia la picaresca per estalviar-se de pagar per trucar; 
recordo de posar-hi volanderes metàl·liques de grossor 
similar a una moneda de duro (5 ptes.), tot i que no sem-

pre funcionaven i el que aconseguies era embussar-lo i 
no poder trucar, també de posar-hi una moneda amb un 
cordill o fil de cuca i estirar perquè quedés en un punt de 
“no retorn” que permetia trucar un temps indefinit i, fins 
i tot, havíem arribat a fer un invent amb un encenedor 
de cuina Magiclick i dos cables amb el qual donàvem 
impulsos elèctrics al cos metàl·lic del telèfon i que ell 
interpretava com a monedes introduïdes. Quins temps!
També, moltes vegades, quan localitzaves una cabina 
te la trobaves inservible: manipulada, amb el cable de 
l’auricular tallat, el calaix de les monedes rebentat, els 
vidres trencats, ... Sempre vaig suposar que aquest era 
el motiu de què, moltes vegades, hi havia dues cabines 
de costat. Malgrat que a Espanya van arribar a haver-hi 
més de 100.000 cabines, avui és una vertadera tasca 
detectivesca barrejada amb la sort el fet de trobar-ne 
una de les 25.000 més moder-
nes cabines en forma de tòtem 
publicitari amb un telèfon a 
cada costat, un d’ells adaptat. 
Ah!, i també hi havia locuto-
ris de la mateixa Compañía 
Telefónica des d’on es podia 
trucar, còmodament assegut, 
dins d’una petita cabina indivi-
dual. I si ho feies més tard de 
les 20 hores o en cap de set-
mana la trucada et sortia per 
menys de la meitat de preu.
És una llàstima que aquí no 
s’hagin conservat algunes 
d’aquelles entranyables ca-
bines com a record, tal com 
han fet en alguns poblets de 
la Catalunya Nord, on encara 
te’n trobes com una mena de 
monuments integrats al paisat-
ge urbà.

Jaume Prat i Pons
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Quinze minuts de glòria

Andy Warhol va dir en una ocasió que “en el futur 
tothom serà famós durant quinze minuts i que tot-

hom hauria de tenir dret a quinze minuts de glòria”. 
Aquesta expressió, lluny de ser un simple comentari, 
identifica clarament un dels problemes o dificultats més 
importants a les que ens enfrontem com a persones: la 
necessitat imperiosa de sentir-nos diferents, únics i ir-
repetibles. Ho podríem aconseguir mitjançant diferents 
camins com ara ser el més bonic i esvelt del barri, tenir 
una memòria prodigiosa, ser una estrella de la música, 
tenir la sort de viure esdeveniments únics i poder expli-
car-los, aparèixer als mitjans de comunicació, casar-se 
amb un príncep o una princesa, esdevenir milionari i 
moltes altres coses més que no tinc temps de recordar. 
Aquesta necessitat de sentir-nos especials prové en un 
grau molt elevat de les històries que ens han explicat o 
que hem vist quan érem petits. Un clar exemple és la 
gran factoria americana de cinema infantil, la qual crea 
herois i heroïnes amb una alegria i despreocupació ex-
traordinàries. Puc compartir la idea de situar els nens i 
les nenes com a protagonistes d’una història i, en cer-
ta manera, es comparteixen valors universals, però la 
vida no és així. Defenso els somiatruites, però amb les 
precaucions del seny i la crítica. Anys enrere, els pro-
tagonistes dels contes eren els reis, els personatges 
mitològics, la tradició i, avui dia, les històries les encap-
çalen persones normals i corrents com tu i jo. Aquesta 
situació fa que ens identifiquem més i millor amb ells i 
que reconeguem en la seva existència les nostres po-
tencialitats. Val a dir que no és un invent modern sinó ja 
practicat en el passat, sobretot a l’òpera Italiana i al te-
atre francès de finals del segle dinou. Es va anomenar 
verisme a un moviment que volia plasmar la realitat i el 
reflex del món d’una manera objectiva i sense interfe-
rències del narrador a través de personatges normals i 
corrents (sastres, mestresses de casa, etc.). Però avui 
s’ha manipulat la idea primària dels veristes, com el 
músic Giacomo Puccini o l’escriptor Émile Zola, per 
fer-nos creure en allò anomenat American Dream, idea 
o quimera expressada per primera 
vegada el 1931 per James Truslow 
Adams. 
El somni americà ens ha confós 
i la idea de Truslow de ben segur 
que ha estat tergiversada. L’escrip-
tor es referia a la idea imperant als 
segles setze i disset per la qual es 
convidava els anglesos a prendre el 
vaixell i a traslladar-se per colonit-
zar aquella Amèrica fèrtil, abundant 
i prometedora -pura estratègia co-
mercial. Entretant, avui ho relacio-
nem tan sols amb la quantitat i el 
contingut, és a dir, l’èxit del mate-
rialisme. Somiem en vèncer els al-
tres encara que sigui trepitjant-los, 
volem ascendir sense fi cap a vés 
a saber on i la riquesa té un altar 
a cada casa. Hem canviat els Lars, 

els déus domèstics dels romans, pels bitllets, les tar-
getes de crèdit i els mòbils d’última generació. I aquí 
és on es resumeixen els quinze minuts de glòria: que 
t’anomenin al diari o a una revista (si pot ser amb una 
foto, molt millor), el dia que et compres un vehicle d’alta 
gamma, el moment que t’escup un famós o t’hi fas una 
fotografia, però el súmmum del súmmum seria sortir 
a la televisió per buscar parella, per haver anat al llit 
amb el fill d’alguna cantant qualsevol o per insultar el 
polític de torn. Penso que es reivindica la mediocritat. 
Un tema paral·lel són les aplicacions del mòbils de dar-
rera generació. Llegia un dia d’aquests que la felicitat 
dels adolescents i joves depèn en gran mesura de la 
quantitat de “m’agrades” o “seguidors” que tenen als 
seus perfils personals. La veritat és que donem una 
importància esfereïdora a la nostra vida virtual i, mal-
auradament, moltes vegades falsa. Però no vull entrar 
massa més a fons en els comportaments contempora-
nis virtuals.  
La vida ens dona dues possibilitats: podem escollir en-
tre quinze minuts de glòria efímers o una vida veritable. 
L’autèntica satisfacció, la victòria més important passa 
a dins de cadascú. Per què volem ser reconeguts pels 
altres si som incapaços de saber com som realment? 
Per què esperem èxits externs si només ens serveixen 
els interns? Si només ens nodrim dels comentaris dels 
altres és perquè la nostra ànima és buida. Tant li fa 
el que pensin es altres, tant li fa si ens reconeixen o 
no, l’important és saber si et reconeixes a tu mateix. 
Jo prefereixo una vida discreta, humil, certa i austera 
abans que quinze minuts d’èxtasi. Vés a saber si l’Andy 
Warhol, en el fons del seu cor, estaria d’acord amb mi. 
Ens espera un futur esperançador si estem disposats a 
sacrificar quinze minuts a canvi de tota una vida. 
Que tingueu tots i totes una bona entrada al dos mil 
vint.

Robert Fàbregas 
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Diguem no

Estic indignat. No sé quina serà la situació de Cata-
lunya quan llegiu La Farga, però avui 14 d’octubre, 

el dia de la Sentència, quan escric això, estic indignat. 
El nostre Govern, que havíem elegit democràticament, 
i la presidenta del nostre Parlament condemnats a la 
presó amb penes entre 13 i 9 anys. El seu delicte: ha-
ver canalitzat  una demanda social i pacífica de fer un 
referèndum, la millor eina de la democràcia. I els dos 
Jordis per haver convocat una manifestació pacífica i 
haver-la després dissolt.
Tinc la sensació que hem tornat a l’època del franquis-
me, a les dècades dels 60 i 70, quan en Raimon can-
tava: 

Hem vist tancats
a la presó

homes plens de raó.
No, 

jo dic no,
diguem no,

nosaltres no som d’eixe món
És ben cert, nosaltres no som d’aquest món, d’aques-
ta gent: jutges parcials, testimonis que menteixen... ni 
d’aquests polítics i tertulians que, amb cara d’odi, tro-
ben benigna la sentència, que demanen que no hi hagi 
indults, que els presos estiguin fora de Catalunya, que 
no tinguin beneficis penitenciaris... 
Nosaltres som gent de pau, he vist sempre la cara de 
bona gent en totes les manifestacions catalanistes que 
he anat. Nosaltres volem ser amics dels espanyols, 
amb els qui ens uneixen llaços de cultura i parentiu, 
però l’amistat ha de ser mútua i entre iguals, no entre 
dominadors i dominats.
La meva indignació m’ha portar a tornar a escoltar els 
vells vinils de Raimon, que semblen actuals. Ens parla 
dels anys del franquisme, de les represàlies, de la por:

Jo vinc d’un silenci
antic i molt llarg...

Una por immensa
que ens ha fet callar tant,
que encara ens fa callar,

una por immensa
que ens ha fet tant de mal, és el que hem trobat.

Quan creus que ja s’acaba
torna a començar,

i torna el temps dels monstres
que no són morts

i el silenci fa niu en la vida, fa niu en les coses,
quan creus que ja s’acaba torna a començar.

Però en Raimon ens dóna ànims:
Cantarem la vida, 

cantarem la nostra vida
de poble que no vol morir.
I guanyarem l’esperança,
temps i temps negada,
arrancada i trencada.

Sí, guanyarem l’esperança.
l’esperança de viure

lliures i en pau.
    

Que tothom digui prou,
que tothom sigui lliure,
que tothom trobe el lloc
i el seu motiu per viure.

     
Contra la por és la vida,
contra la por és l’amor,

contra la por som nosaltres,
contra la por sense por. 

Avui, dia 16, he vist la marxa que sortint de Girona ana-
va cap a Barcelona. Era nombrosa i alegre, esperança-
dora. Hi predominaven la gent jove, entre ells les me-
ves nétes. Sota un sol molt brillant l’esclat dels colors 
groc i vermell de les senyeres m’ha recordat uns versos 
de l’Espriu, cantats també per en Raimon:

Ara digueu: la ginesta floreix,
arreu als camps hi ha vermell de roselles.

amb nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb ell, les males herbes.

Ara digueu: “Nosaltres escoltem
les veus del vent per l’alta mar d’espigues”.

Ara digueu: “Ens mantindrem fidels
per sempre més al servei d’aquest poble”.

        Joan Serrat
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Llúcia Ramis guanya el premi Setè Cel 2019
cultura

Llúcia Ramis, amb la seva obra Les possessions 
(Editorial Anagrama) és la guanyadora del premi 

Setè Cel 2019. El guardó es va lliurar el divendres 15 
de novembre, a la biblioteca Iu Bohigas de la Factoria 
Cultural Coma Cros de Salt.
La novel·la, entre l’elegia, la crònica i el thriller, narra 

la història d’una dona que 
viatja per posar fre a l’es-
piral en la qual ha caigut 
el seu pare, que, amb la 
jubilació, ha passat de ser 
un plàcid professor d’ins-
titut a iniciar una batalla 
legal contra un presumpte 
delicte urbanístic. Aques-
tes trobades reobren ve-
lles ferides i transporten la 
protagonista al centre de 
la història familiar, marca-
da per un succés ocorre-
gut a Madrid l’any 1993.
La regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Salt, 
Núria Heras, explica que 
“any rere any els premis 

Setè Cel continuen gaudint d’una molt bona salut i, en-
guany, amb Les possessions de la Llúcia Ramis, n’és 
un exemple”.
Escriptora i periodista
Llúcia Ramis, nascuda a Palma el 1977, és escriptora 
i periodista. Autora de quatre novel·les (Coses que et 
passen a Barcelona quan tens trenta anys, Egosurfing, 
Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes i Les pos-
sessions), actualment col·labora com a cronista i co-
lumnista a diversos mitjans de comunicació. 
El 2010 l’Obra Cultural Balear li va atorgar el Premi 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel per la seva labor en el camp 
de l’animació cultural i el 2013 va rebre el Premi Time 
Out al creador de l’any.
Fomentar la lectura 
Els premis Setè Cel van néixer el 2007 amb l’objectiu 
de “fomentar la lectura i la creació literària”. Impulsats 
per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt i amb la 
col·laboració del Servei de Biblioteques de la Diputació 
de Girona, el guardó porta el nom de la llibreria sal-
tenca que va tancar les portes el 30 de maig de 1997. 
Regentada per Josep Paulí, va ser un referent de la 
vila a l’hora de difondre la literatura catalana i la cultura.

S’acosta Nadal, però en aquest Nadal som l’any 
1975, en aquell poble, com era costum cada any 

per les festes de Nadal, s’organitzava un concurs de 
pessebres per tots els nens i nenes que anaven a ca-
tequesi cada diumenge al matí. Com a tot concurs hi 
havia  una sèrie de normes, una d’elles era que el pes-
sebre havia d’estar fet pels  nens o nenes  sense cap 
ajuda dels pares, quin repte!  Val a dir que a vegades 
hi havia pares que ajudaven una mica, no se’n podien 
estar. Això sí, com cada any, la Maria s’hi posava de va-
lent amb aquella il·lusió, com si fos la primera vegada 
que hi participés. Però no hi havia maneres, feia anys 

que sempre guanyava la mateixa 
nena. Però, aquell any havia de ser 
diferent, a casa tenia un racó a sota 
l’escala que semblava una cova, així 
que va començar a preparar-ho tot; la 
molsa, la sorra fina per fer els camins, 
paper de color de plata per fer el riu i 
l’estany, branques petites, i totes les 
figures que guardaven  al rebost en 
aquella capsa de cartó, cada any  en 
acabar les festes. Després de dedicar 
molta estona a la seva petita obra, 
havia acabat el seu pessebre. Estava 
tot col·locat al seu lloc, el naixement, 
els pastorets, l’àngel, els tres reis, la 

dona que renta, i com no podia ser d’una altra manera, 
també el caganer. De sobte, va tenir una idea. Aquí hi 
falta llum i un cel blau, va dir. La Maria va cridar la seva 
mare, mare!, mare!,  i li va preguntar: em deixes el llum 
de peu, el que  tu fas servir  quan cuses per il·luminar 
el pessebre? I tant que sí!, li va dir la seva mare. Amb 
aquest llum i un bon paper transparent de color blau cel 
ja ho tinc!, va pensar, el llum  ben col·locat i tapat amb 
el paper seria igual com si fos el cel, i així ho va fer. I va 
arribar el gran dia. El jurat format per catequistes, ana-
ven casa per casa a veure tots els pessebres que tots 
els nens i nenes feien amb tanta il·lusió, quan el van 
veure de seguida van dir, oh que bonic! Quan la mare 
de la Maria ho va sentir, no va poder aguantar i els hi 
va dir,  l’ha fet tot ella sola. El jurat va fer les seves ano-
tacions i van continuar les visites a les altres cases per 
veure els altres pessebres. Al cap d’uns dies el jurat va 
anar a casa de la Maria, a comunicar-li que aquest any 
la guanyadora havia estat ella. Per fi ho havia aconse-
guit, va tenir el seu premi, un petit llibre amb dedicatòria 
i tot, que encara guarda amb la mateixa il·lusió que el 
primer dia. 
Un Nadal amb un petit premi, per un pessebre petit fet 
amb una il·lusió molt gran. Que la il·lusió no quedi mai 
apagada, si cal,  la il·luminem amb un llum de peu cada 
Nadal.           
Bones Festes a tots i a totes.

 M. Teresa Quer Coma

Un Nadal amb un petit premi
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Recomanació de llibre

Títol: La intrusa. Retrat íntim de Gala Dalí
Autora: Monika Zgustova

Editorial: Galàxia Gutenberg
Primera edició: 2018

Es una narració biogràfica que ens mostra una Gala 
molt diferent de la que la majoria de lectors coneixem. 
No volia notorietat però ella mateixa trenca els estere-
otips de l’època i se’ns presenta una dona forta, apas-
sionada, complexa, amb una vida de treball i de lluita, 
sempre a l’avançada i al costat d’homes creatius i inno-
vadors. Persona molt creient i molt culta,  que va viure 
com li va semblar, estimant... En el llibre hi ha alguns 
paràgrafs escrits per ella que no tenen pèrdua.
El llibre tracta alguns episodis de la seva infantesa i 
adolescència que la varen marcar per sempre. Explica 
les seves relacions amb els homes que va estimar i que 
va acompanyar en el seu procés creatiu: Paul Éluard, 
Max Ernst i Salvador Dalí. Tots afirmen que sense ella 
no haurien arribat a ser  grans figures de la poesia i l’art 
universals.

Monika Zgustova va néixer a Praga , estudià als Estats 
Units i va residir fins a la seva mort a Catalunya. Ha 
traduït nombrosos títols del txec i del rus al català i al 
castellà,  havent rebut diversos reconeixements com el 
Premi de les Lletres Catalanes,  entre d’altres. Com a 
escriptora ha publicat diverses novel·les.
La dona silenciosa (2005), que va ser finalista del Pre-

mio Nacional de Narrativa i va ser escollida per La Van-
guardia i El Periódico com un dels cinc millors llibres 
de l’any, i Jardí d’hivern (2009), amb la darrera, La nit 
de Vàlia, li van atorgar el Premi Amat-Piniella 2014. La 
seva obra s’ha traduït a nou llengües, entre les quals 
l’anglès i l’alemany, i ha merescut, entre d’altres, el 
prestigiós premi Masaryk, atorgat per l’estat Txec. Ha 
col·laborat en diferents publicacions periòdiques com 
ara El País, La Vanguardia i l’ Ara.

Carme Torrent
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El gerro (capítol 4 i últim)

Quan el capatàs va arribar a la punta de la piràmide en 
va quedar assegut i es va despertar. Aleshores es va 

emportar un gran espant. Va recollir la xarxa en un cantó 
i es va deslligar de l’animal volador que l’havia portat fins 
allà, sense entendre-hi res. El transportador es va elevar 
un altre cop i va marxar cap a dins del Caire.
El capatàs va agafar el telèfon mòbil i va trucar a l’explora-
dor, que era el seu cap, per explicar-li l’afer. Aquest, empi-
pat, li va donar ordres de baixar i anar a buscar un camell 
que el portés fins a l’aeroport, que ell, que ja estava en 
camí, passaria a buscar-lo amb l’avioneta.
Mentrestant l’animal volador havia arribat al seu destí. Era 
a casa de la Fàtima, la filla petita d’un traductor egiptòleg, 
la qual ajudava el seu pare i havia après el significat dels 
signes dels jeroglífics. En aquells moments ella estava 
estudiant i a la pàgina del llibre que llegia va veure, amb 
sorpresa, que es modificaven les lletres sortint la missiva 
d’en Xi, que la requeria per ajudar-los urgentment. També  
l’avisava que seria recollida pel transportador, si acceptava. 
La Fàtima no s’ho va pensar dos cops, va anar a avisar el 
seu pare que sortia sense dir-li a on. Va accedir a la terras-
sa, on l’esperava el transportador i, agafant el fil, es varen 
elevar amb celeritat dirigint-se cap a Tebes.
Al cap d’uns minuts, la Fàtima aterrava al costat de la pal-
mera on l’esperaven els companys d’aventura. La varen 
posar al corrent de la situació i ella es va dirigir on hi havia 
el jeroglífic. El va estudiar i els va dir:
- Ens explica que a sota d’aquesta inscripció hi ha un túnel 
amb un enterrament d’un gran mag. Que emocionant! –va 
dir la noia-- Llegeixo també que ens avisa que a dins la 
tomba hi ha un gran perill que sols el pot guanyar un altre 
gran mag!
- Ho he de fer– va sentenciar en Xi-, si vull treballar pel meu 
mestre i millorar la situació de la meva família.
Es van reunir a sota la palmera i van decidir un pla de tre-
ball. Primer, en Genís es posaria a treure sorra i la Fàtima 
l’allunyaria, perquè no tornés a tapar el forat, si la deixaven 
al costat, i cada mitja hora canviarien amb en Peter i en Xi. 
L’aprenent de mag va fer aparèixer un pic, una pala i un 
carretó. De seguida es varen posar a treballar. 
A la poca estona van començar a veure un forat a la roca i 
ja saltaren d’alegria. En arribar el moment van fer el canvi 
i en acabar el segon equip, ja es veia una gran llosa que 
feia de porta.

En Genís i la Fàtima esta-
ven asseguts i s’ho mira-
ven. En Xi es va treure el 
cinturó i el va convertir en 
una corda. La va posar 
tot voltant de la junta de 
la porta i va dir:
- Aparteu-vos, que la por-
ta se separarà i caurà a 
terra.
Tots van sortir del forat i 
s’ho miraven atemorits. 
En dir unes paraules, la 
porta va caure fent una 

rampa amb el forat, per poder entrar. Quan la pols es va 
esvair, en Xi va encendre la llanterna del mòbil i tots quatre 
van entrar cap a dins la tomba. 
L’estança era petita, però preciosa, tota plena de dibuixos 
antics amb pintures fosforescents. Al mig de la sala hi havia 
un sarcòfag a on devia descansar la mòmia. Al seu peu, un 
bagul i a la paret, una estàtua negra del mag, amb un pal 
a la mà.
Quan ho havien mirat tot i fet fotografies a les parets, la Fà-
tima ho va enviar al seu pare en un correu. Després varen 
treure el bagul per mirar el que hi havia dins. Era ple d’ar-
ticles de màgia i escrits en papirs que en Xi no se’n sabia 
avenir, de tan content. Saltava d’un peu, ja que si la Fàtima 
li traduïa, a la llarga també podria ser un mag de renom.
Mentrestant, dintre de la tomba, el pal es va començar a 
moure i es va convertir en una serp molt gran d’uns cinc 
metres de llarg i va anar a buscar els que havien molestat 
la pau del seu amo i senyor.
Ells estaven absorts, mirant les meravelles de dins el bagul 
i la serp, en sortir de la tomba, se’ls acostava silenciosa-
ment...
- Ah! -van fer un crit tots quan la van veure tan a prop.
En Xi va assenyalar el Fenghuang i a l’animal volador que 
era una mangosta, que van agafar vida. Tots dos eren llui-
tadors contra les serps. El Fenghuang, de les serps fantàs-
tiques i la mangosta, de les terrenals.
- No vull que la mateu –els va manar l’aprenent de mag.
Aleshores van començar a rodejar la serp i a fer-la cansar. 
La serp els volia mossegar i ells s’escapaven saltant. Tor-
naven a molestar la serp i ella els empaitava, i així repeti-
dament. De sobte van aparèixer a l’escena l’explorador i el 
capatàs amb armes. La serp va fer un salt que quasi li mos-
sega el nas a l’explorador. Van fer un gran crit i, girant-se, 
van arrencar a córrer. Havien aterrat a prop i, en agafar 
l’avioneta, van desaparèixer per sempre més d’Egipte.
La serp es va anar cansant fins que no podia més. La man-
gosta la va agafar pel clatell i la va portar als peus d’en Xi. 
Ell li va fer un encanteri i es va tornar a convertir en pal.
- Uf! -va dir en Peter.
Tots tenien el cor accelerat de la por que havien passat, 
menys en Xi.
- Noi –va dir en Genís-- realment ets un gran mag, no cal 
que vagis a aprendre res més.
- T’equivoques! –va contestar en Xi--. Sempre hi ha coses 
per aprendre. No se’n sap mai prou. Nois, quan ho hàgim 
celebrat us tornaré a portar a casa.
Així va ser, després de prometre que es tornarien a trobar, 
la Mangosta i el Fenghuang els varen portar als seus pa-
ïsos.
En Genís, en arribar, es va reclinar al llit, vestit. Portava a 
la mà un ceptre egipci quan el va anar a despertar la seva 
mare.
- On has anat aquesta nit que tinguis tanta son?
- A la Xina i a Egipte.
- Ha, ha! –va riure la mare, incrèdula.
Però va callar de cop quan va veure un ceptre d’or massís 
a les seves mans.

Xavier Cassany

petits contes
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Som barreja: tu ets en mi i jo soc en tu

Crònica de dos dissabtes del mes d’octubre
“Ens trobarem, ens mirarem, ens sentirem i veu-

rem que tots som un. Tots contenim una part de l’altre 
en nosaltres, tots ens pertanyem a tots”. (Mariarosa, 
voluntària de Càritas Salt)
Dissabte dia 12 a la plaça de la Llibertat. Càritas Salt 
va participar a la segona edició de la fira gastronòmica 
intercultural DegustaSalt organitzada per l’Associació 
de Veïns del Barri Centre.
Veïns i veïnes del barri, i de tot Salt, van sortir al car-
rer per trobar-se, conèixer-se, compartir... participant a 
la fira gastronòmica, on es van degustar especialitats 
de diferents països i cultures, preparats per saltencs i 
saltenques amb arrels familiars en altres llocs d’origen.
Com a Càritas hi vam ser presents sota el lema SOM 
BARREJA, amb una parada de tastets de diferents llocs 
d’origen (pastissets del Marroc, enchilada d’Hondures, 
truita de patates i bunyols de Catalunya, te marroquí, 
cafè i altres infusions), mostrant, així, la diversitat que 
conforma avui la nostra entitat, promovent la «barreja» 
que ens enriqueix i fent tastar la solidaritat, que és la 
tendresa dels pobles.
També vam disposar una zona infantil amb activitats i 
jocs que va tenir molt d’èxit.
Dissabte dia 19 a l’Auditori de la Coma Cros. Troba-
da d’inici de curs oberta a totes les persones que vul-
guin participar-hi, formin part o no de la gran família de 
Càritas. És una trobada on ens coneixem, participem i 
compartim un berenadic que portem entre totes i tots 
els que participem de la trobada.
Coneixença i participació. A partir d’unes pregun-
tes, les persones que s’hi sentien identificades es col-
locaven al centre de la rotllana i de forma breu (una 
paraula) justificaven la seva identificació. Es va anar 
repetint la dinàmica. Al final  entre tots trèiem la conclu-
sió de l’exercici: les persones som molt més que la nos-
tra vestimenta, el nostre lloc d’origen, el nostre físic... 
i tenim moltes coincidències amb altres persones -ara 
amb unes, ara amb unes altres- que ens fan sentir-nos-
hi properes. Segur que és més fort el que ens uneix 
que no pas el que ens separa... Al final vam fer-nos 
una abraçada per expressar-nos germanor, empatia, 
solidaritat. I aquí és on realment ens vam sentir en co-
munió amb totes les persones.
Realització d’un signe que representa la “barreja”. 
Cadascú de nosaltres havia portat un grapat de terra, 
o de farina, o d’una espècie, o d’algun element en pols 
que li feia recordar el seu lloc d’origen, la cultura que 
estima, el país on hi té família, amistats, vincles,... ar-
rels, com dèiem l’any passat en començar el curs. Vam 
voler posar en comú tot allò que cadascú de nosaltres 
és i estima.  Sense perdre’n res.  Ho vam sumar tot i 
barrejar-ho tot, perquè creiem que tot el que suma per 
fer la barreja, ens enriqueix . Cada persona va dipositar 
amb cura la seva aportació al recipient col·locat al cen-
tre de la rotllana. En fer-ho, explicava molt breument 
d’on provenia l’element que hi dipositava i per quin mo-
tiu l’havia escollit. Mentrestant una música ens convi-

dava a la interiorització i a la presa de consciència del 
que significa “ser barreja”. Es va crear un instant on to-
tes les olors de la barreja ens van impregnar. Va ser un 
moment “màgic”, místic per algú, potser.. Aquell instant 
el tenim recollit dins d’una ampolleta on hi ha totes les 
olors, emocions, sentiments i records d’aquell moment.
Paral·lelament, les nenes i els nens participants en la 
trobada ens van explicar el que havien fet per entendre 
i simbolitzar el que volia dir “barreja” i ens presentaren 
una ampolleta plena de sal que barrejada amb guixos 
de colors era espectacular.
Vam acabar berenant i assaborint el que havíem portat 
entre totes i tots. Moment distès, de coneixença, de riu-
res, de compartir menges i llepolies exquisides.
El dia que aneu a l’Auditori de la Coma Cros encara hi 
sentireu tots el aromes que hi vam deixar i recordareu 
que som “BARREJA”.

Càritas Salt – Agrupació de parròquies

comunitat

Parada de Càritas a la Fira DegustaSalt 

Fent la “BARREJA” a Trobada d’Inici de Curs
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cuidem les mascotes Tinença responsable

Les mascotes proporcionen moltes satisfaccions als 
seus propietaris, però no cal oblidar que un animal 

no és una joguina i cal tenir en compte unes normes i 
compromisos bàsics per garantir el benestar dels ani-
mals de companyia.
Aquestes són les pautes principals que recomanem. 
En cas de dubte sobre algun dels punts, el millor és 
demanar consell al veterinari:
- Valorar quina és la mascota més adient per a cada 
llar, tenient en compte els tipus d’animal, la mida, el 
pèl, l’edat i el sexe. L’assessorament d’un veterinari 
professional ens ajudarà a escollir millor i adquirir un 
coneixement més ampli del nostre animal de compa-
nyia.
- Comptar amb el temps diari adequat a la cura i aten-
ció que requereix cada espècie o animal, així com amb 
un espai adient per a la mascota dins de la llar.
- Comprometre’s a educar l’animal de companyia per 
tal que es comporti correctament tant dins de la llar 
com al carrer, garantint una bona convivència.
- Identificar la mascota amb el microxip corresponent. 
Els veterinaris són els professionals autoritzats per im-
plantar-lo i donar-lo d’alta a l’AIAC.
- Registrar l’animal al Cens d’Animals de Companyia 
de l’Ajuntament.
- Establir un pla sanitari, seguint les recomanacions del 
nostre veterinari, que inclogui la vacunació i desparasi-
tació periòdica de la mascota. També és recomanable 
esterilitzar els animals de companyia per evitar la seva 
cria incontrolada, causa principal dels abandonaments 
de mascotes.
En resum, s’ha de tenir en compte que adoptar una 
mascota no és tenir un quadre a la paret de casa, treu-
re-li la pots tot sovint i ja està, comporta unes despe-
ses, una dedicació i paciència:
- Vacunes – Xip (identificació) – Esterilització – Des-
parasitació – Controls Veterinaris – Alimentació.
Moltes associacions animalistes, sense ànim de lu-
cre, donen en adopció mascotes abandonades, sense 
amortitzar les despeses d’esterilització i desparasitació 
i altres, per facilitar que els animalets puguin tenir una 
família que els doni el mínim que necessiten.
IDENTIFICACIÓ - La identificació dels animals de 

companyia és obligatòria a Catalunya des de l’any 
1994. Actualment es realitza mitjançant la implantació 
d’un sistema electrònic anomenat microxip. Es tracta 
d’un acte quirúrgic que només pot realitzar un veterinari 
col·legiat en unes condicions higièniques i sanitàries 
adients.
El microxip permet incorporar en el Registre d’Identi-
ficació d’Animals de Companyia de Catalunya (AIAC) 
les dades del propietari i de l’animal. Gràcies a aquest 
fet, es pot localitzar un animal que s’ha perdut o bé 
un animal que s’ha trobat. Per tal que aquest servei 
sigui eficaç i ràpid, cal que els propietaris notifiquin 
qualsevol modificació de les seves dades fins a la mort 
de l’animal. En cas de pèrdua d’un animal identificat 
és necessari comunicar-ho trucant al 93 4189294 o al  
902 170401.

El veterinari
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Once upon a time in...Hollywoodcinema
Fa un parell de mesos, en un diari català (llegit en 

paper encara) hi vaig trobar un article que em va 
cridar l’atenció. Feia referència a Quentin Tarantino i en 
un dels paràgrafs hi deia, textual:
“Els que li vam veure Resevoir dogs o Pulp fiction érem 
joves que ens hem fet grans amb el director. A la sala 
tots som vells, semblem d’un club de lectura o d’una 
llar de jubilats. Els joves de la cua han optat per la de 
ninots o la de catàstrofes. 
Amb aquesta d’acció i violència molt controlades i ple-
na de referències a pel·lícules de l’any de la picor, en-
cara el renovarà menys”
Sr. Periodista, jo no sé amb quina mena de jovent trac-
ta vostè, però li asseguro que n’hi ha molts  que  conei-
xen perfectament la filmografia d’en Tarantino, inclosa 
aquesta última i tenen un criteri propi que estic segura 
el deixaria meravellat. 
Tampoc no l’entenc quan parla de pel·lícules de “ni-
nots”, a les quals s’hi refereix amb un deix sospitosa-
ment despectiu. Jo n’he vist unes quantes i li podria dir 
títols memorables com Persépolis o la molt aclamada 
El viatge de Chihiro, entre moltes d’altres.
I ja per últim, només recordar-li que moltes de les pel-
lícules actuals beuen de la font de les que vostè ano-
mena de “l’any de la picor”.
Una cosa és certa. És la menys tarantiniana.
La pel·lícula se situa a fi-
nals dels 60 a Estats Units 
amb el moviment hippie, 
els crits de protesta, els 
grups sectaris i les ànsies 
de revolta generacional i a 
on l’assassinat de la Sha-
ron Tate hi té una importàn-
cia rellevant.  Lluny queden 
l’acció, la tensió i la sang.
L’estilisme d’en Tarantino 
és una part important de 
la seva filmografia. A Once 
upon a time el vestuari és 
un  element indispensable 
per contextualitzar el re-
lat i que juntament amb la 
fotografia de Robert Ric-

hardson, donen color i vitalitat al film. Per ells, texans, 
cinturó de cuir, camises hawaianes, caçadora de pell, 
camperes i sobretot les arxiconegudes ulleres d’avia-
dor. Per elles, minifaldes, minishorts, tops i botes altes.
La banda sonora és un viatge per la música de finals 
dels 60 amb un gran i encertat repertori de cançons de 
The Beatles, Deep Purple, Aretha Franklin o Simon and 
Garfunkel. 
És una pel·lícula sense grans girs, sense sorpreses 
però que compta amb dos indiscutibles caps de cartell: 
Brad Pitt i Leo DiCaprio. Junts destil·len complicitat i 
carisma. Se’ls veu tan còmodes que sembla que juguin 
a actuar. Tota una master class d’interpretació. 
Margot Robbie tampoc es queda enrere. Aconsegueix 
enamorar-nos i commoure’ns en el seu paper de Sha-
ron Tate, a qui Tarantino dóna l’oportunitat que la vida 
no li va brindar.  
Aquest film ens mostra la part més sensible i compassi-
va del director.  En paraules d’ell mateix: “Aquesta pel-
lícula sóc jo. Aquest és el meu món i és la meva carta 
d’amor a la ciutat de Los Angeles”.       
Esperem que aquestes declaracions no siguin l’epíleg 
de la seva filmografia...

Núria Heras Colomer
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              CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT
                             PPRROOPPEERREESS    AACCTTIIVVIITTAATTSS    AALL    CCAASSAALL

SORTEIG DE 25 PANERES: El divendres dia 20 de desembre, a les 18:30 h al Casal, es sortejaran entre 
els socis assistents.

DIADA de SANT ESTEVE, dia 26 de Desembre: 
          A les   8:00 h. ESMORZAR pel qui vulgui (6 Euros)

A les   9:00 h. PETANCA, Memorial  Josep Cervián
A les 13:00 h. VERMUT de GERMANOR, obert a tothom

PRIMER PLAT: AMANIDA DE SALMÓ i CARPACCIO DE BACALLÀ

SEGON PLAT (a escollir un dels tres plats següents)

POLLASTRE AMB GAMBES EN SALSA DE VI 
CUA DE RAP AMB PATATES CONFITADES
ESPATLLA DE XAI AL FORN AMB PATATONES

POSTRES: GELAT amb RATAFIA

PA, AIGUA, VI, CAVA, CAFÈS i GOTES, BOSSA DE RAÏM DE LA SORT,
BOSSA COTILLÓ – COCA amb XOCOLATA  A MITJA NIT

    PLACES LIMITADES
    PREU SOCI: 36 €

PAGAMENT AL CASAL ABANS DEL DIA 24 DE DESEMBRE 
   Telfs. 972 23 04 98 - 681 264 758

Benvolguts/des,

Ja han passat quatre anys d'ençà que aquesta Junta va acceptar el repte de gestionar el Casal.
Us asseguro que hi hem posat tota la passió i totes les ganes per fer-ho el millor possible.
L'únic objectiu que ens vàrem marcar, és aconseguir el millor pel Casal i pels seus associats.
La part més complexa que teníem per davant era sanejar uns comptes que d'inici no ens permetien avançar en gairebé res.
Però ens hi vàrem posar de valent i hem aconseguit, després d'aquests quatre anys, tenir no només els comptes sanejats 
com mai, sinó que també hem pogut fer i pagar tot un seguit de reparacions i millores que les instal·lacions del Casal 
requerien des de fa temps i que suposessin millorar l'estada i les activitats dels nostres associats i simpatitzants.
Ara toca el canvi de Junta i des d'aquí volem desitjar a la nova Junta que surti escollida, els majors èxits i dir-los que tindran 
tot el nostre suport.
No vull acabar sense agrair l'esforç, dedicació i feina feta per part de tots els membres de la Junta que jo he presidit i dels 
que em sento molt orgullós.
I també agrair a totes les Institucions, empreses i persones que d'una manera o d'una altra hi han
col·laborat o ens han ajudat en aquests quatre anys.

Bones Festes i un
Bon Any 2020 !!

Jordi Ribas Colon
President
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pessics d’art

La figura de l’estrella és des de temps immemorials  l’emblema de la Saviesa i del far que il·lumina el Coneixe-
ment. Al llarg de la història de la humanitat diversos moviments o tradicions culturals, socials, religioses o eso-
tèriques han anat omplint de simbologia aquesta figura, en funció de la pròpia ideologia i havent en compte el 
nombre de puntes que la configuren.
L’estrella de cinc puntes recorda a una persona amb els braços en creu i les cames obertes, la punta superior re-
presenta el cap i les altres puntes representen els 4 elements de la natura: aire, aigua, terra, foc.... constituint així 
un símbol màgic que mostra la perfecta harmonia entre la part física i la part espiritual. Per aquesta raó i perque 
és present en la iconografia de la nostra estelada, us proposo que formi part de les vostres llars reconvertida en 
una interessant estrella nadalenca.
 Per construir-la cal partir d’un quadrat de paper de color o decorat, que serà més gran o més petit en funció de 
la mida de l’estrella que es vol crear, i anar seguint els passos que es detallen a continuació i es visualitzen cla-
rament en les fotos del procés d’elaboració.

Estel de cinc puntes

1. Es col·loca el quadrat en la posició que mostra la imatge i es marca amb un plec la línia del centre.
2. Es pleguen les dues parts superiors del paper fent-les coincidir amb la línia mitjancera tot formant un triangle 
o un barret de pallasso com diuen els infants.
3. Es dobleguen les dues parts inferiors seguint el mateix procediment que abans, formant ara com una punta 
de fletxa.
4. Es plega en format vertical tot seguint el plec central de la figura obtinguda i ja tenim el mòdul bàsic per cons-
truir l’estel de 5 puntes
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i ecologia Estel de cinc puntes

Haurem de construir dues peces més seguint el mateix procés d’elaboració, i quan les tinguem només cal enca-
valcar i unir amb cola les dues primeres, procurant que es formi una punta a la part de dalt i dues a la part de baix.

La tercera peça o mòdul l’encolarem sobre la part central de la construcció abans realitzada, procurant que les 
dues puntes quedin ben equilibrades i harmòniques. I ja tenim una senzilla però sòlida estrella nadalenca de 5 
puntes que ens aportarà pau i bellesa estètica en aquests intensos dies de festes i activitats nadalenques.

Com veureu es poden realitzar petites o grans estrelles amb l’objectiu de:
• Ornamentar avets, pessebres, elements nadalencs, taules festives... 
• Formar mòbils, seriacions o garlandes alternant diverses mesures, colors i textures.
• Superposar estels petits sobre altres de més grans creant interessants contrastos visuals i efectes de tercera 
dimensió.
• Emprar-les com a targeta de felicitació nadalenca escrivint el missatge desitjat a la part interior del tercer mòdul 
que forma els braços de l’estrella (en aquest cas no s’ha d’encolar només doblegar per poder llegir-lo).

Ja sabeu que la imaginació no té límits i sens dubte gaudireu construint i cercant originals propostes per decorar 
amb aquesta eixerida estrella de tres mòduls. Per si de cas heu de saber que la posició correcta per activar els 
seus efectes positius  i benèfics és: sempre amb la punta principal mirant cap amunt, doncs segons la tradició 
esotèrica si la invertim, correm el risc d’atraure un munt de problemes i conseqüències negatives.
Molt bones festes plenes de PAU, AMOR, SALUT, ALEGRIA, FORÇA, CORATGE I LLIBERTAT

Carme Garriga i Verdaguer
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associació de Gent Gran Les Bernardes de Salt

E l dia 28 de setembre, amb motiu de les festes 
del barri de Sant Miquel d’Olot, es va celebrar el 

típic ball pla. El nostre grup de confecció de vestits 
de paper va ser convidat a participar en la desfilada 
i rua  que es porta a terme pels diferents carrers 
del barri. La festa va ser molt animada, ja que hi 
participaven grups de ball, comparses amb vestits 
fets de paper, bandes de música i molta gresca. En 
acabar la desfilada es va fer un sopar de germanor 
per cloure l’acte.
El dia 1 d’octubre vàrem fer l’excursió mensual, 
aquest cop el destí era Barcelona. L’autocar ens va 
recollir a les 7.15 h. del matí i ens va portar fins a 
Sta. Susanna per esmorzar al restaurant can Fe-
liu amb un bon entrepà de pernil acompanyat amb 
aigua i vi i un cafè per acabar. Un cop refetes les 
nostres forces vam reprendre el camí cap a la capi-
tal i mes concretament al parc Güell, on teníem una 
visita concertada. Durant 2 hores vam visitar i vam 
poder admirar la gran obra de l’arquitecte Sr. An-
toni Gaudí, unes edificacions úniques i uns jardins 
fantàstics. El temps ens va acompanyar i el sol va 
ser el nostre company de passeig. Acabada la visita 
vam fer camí cap a Mataró, més concretament al 
bufet lliure Les Palmeres, on ens esperaven més de 
100 plats amb menjar de tota mena. Acabat l’àpat, 
una bona estona per fer la tertúlia corresponent i 
després ens vàrem desplaçar fins a Caldes d‘Es-
trac, més coneguda amb el nom de Caldetes, i allà 
vàrem fer una passejada pel passeig dels Anglesos 
per pair el dinar. En acabar el passeig, carretera i 
cap a Salt.                    
Del dia 12 al 16 d`octubre vàrem celebrar aquí al 
nostre casal la festa aniversari de l’Associació, que 
ja fa 37 anys que funciona, i també els 29 anys de 
la inauguració de l’edifici del Casal de Gent Gran.
El dia 12 es van encetar els actes de celebració 
amb una ballada de sardanes al pati de la petanca, 
tot seguit un dinar de germanor que va aplegar 110 
persones i un pastís d`aniversari per commemorar 
l’acte. Ens van acompanyar a la taula presidencial 

la Sra. Marta Casacuberta i Solà, directora dels Ser-
veis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies 
de Girona, la qual va fer un petit parlament tot res-
saltant que la gent gran som el motor i que tenim de 
tirar endavant participant activament en el dia a dia. 
També ens va acompanyar la Sra. Isabel Alberch  i 
Fugueras, regidora per la Gent Gran a l’Ajuntament 
de Salt, que també es va dirigir a tots els assistents 
encoratjant la junta directiva a continuar treballant 
pels jubilats del poble, i que aquests siguin mem-
bres actius en les activitats que es porten a terme. 
El Sr. Albert Garanger i Massas, president de l’As-
sociació, va prendre la paraula i després d’agrair 
l’assistència a l’acte va fer un petit repàs al funcio-
nament de l`entitat.
En acabar el dinar i de fer els brindis corresponents, 
va tenir lloc un concert de rock pel Grup Los Tinie-
blas, una formació empordanesa que als anys 60 ja 
tocaven aquest tipus de música i que ens va delitar 
amb un repertori dels nostres temps de joventut.
El dia 14 a la sala polivalent es va celebrar el tradi-
cional campionat de botifarra en la qual van prendre 
part 8 equips, els guanyadors van ser els següents: 
1r lloc, Paco López i Josep Amagat; 2n lloc, Genís 
Galilea i Manel Romero; 3r lloc, Emilio Iniesta i Juan 
Lago, i 4t classificat, Juan Moreno i Claudio Porcel .
També al mateix temps es feia un campionat de par-
xís amb la participació de 6 jugadores que es van 
enfrontar entre elles amb el següent resultat: 1a, 
Marcel·la Tubert; 2a, Remei Vila; 3a, Dolors Nierga, 
i 4a, Pilar Casas. Els premis d’aquests campionats 
es lliuraran el dia del sorteig de les paneres de Na-
dal (data per determinar).
El dia 15 al matí va tenir lloc un campionat de pe-
tanca interclubs amb la participació de jugadors del 
Casal de jubilats i Simpatitzants de Salt, de Can Gi-
bert de Celrà i de Les Bernardes de Salt. Es varen 
constituir dos grups de 4 equips que s`enfrontaren 
entre ells i els guanyadors van fer les semifinals i 
finals. L’equip guanyador del Casal de Jubilats de 
Salt estava format per Jordi Ribas, Josep Peñin i 
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Manel Brugués; el 2n, Gregori Anton, Esteban Co-
nejero i Sebastià Mora; el 3r, Xevi Bohigas, Montse 
Cabréllez i Diego Moreno, i el 4t lloc per Pere Cana-
dell, Manel Martínez i Lluís Bautista.
A la tarda va tenir lloc l`esperat concert que cada 
any el grup “Calidae” ens fa gaudir amb el seu variat 
repertori, la sala es va omplir per escoltar la fantàs-
tica música que ens va oferir aquest grup de músics 
jubilats provinents de les millors orquestres de les 
nostres contrades. En acabar van ser acomiadats 
amb forts aplaudiments.
I ja com a cloenda dels actes, el dia 16 a la tarda 
el grup de teatre La Cuca de Llum va escenificar 
l’obra que porta per títol “3 Farses Russes”. El pú-
blic que va omplir la sala polivalent va passar una 
estona molt divertida, rient les peripècies que pas-
sen a l’entramat de les tres parts que consta la re-
presentació.
Des d’aquí vull agrair la gent que durant aquests 
dies ha participat d’una manera o altra en els ac-
tes organitzats per l`Associació per commemorar 
aquest aniversari.
Moltes gràcies a tots.

Josep Boó
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tradicions catalanes

teatre
El 13 d’octubre a les 18 hores, un espectacle diferent 

dels que ens han presentat fins ara. Els orígens de 
Calma és un espectacle d’un pallasso i artista, Guillem 
Alba, en una gran dosis d’humor. És un teatre visual, 
gestual i de titelles.
Un muntatge que té com a objectiu repensar des de 
l’humor una de les malalties socials més importants de 
la nostra època, l’estrès. Va ser un acte revolucionari 
que va provocar un somriure d’orella a orella, fins a pro-
vocar una rialla extrema.
Va ser una actuació molt ben interpretada i el públic ho 
va agrair amb forts aplaudiments, ja que ha sigut una 
hora que ens ha fet oblidar les misèries d’aquesta vida.

Josep Pla

El dissabte 26 d’octubre a les 18 hores i en una dura-
da d’una hora i vint minuts, sota la direcció de Joel 

Joan i l‘Anna Sahun, ens presenta un monòleg per riure 
de les ocurrències de la nostra protagonista – però no- 
Nenes i Nens és un cop de puny al masclisme invisible 
latent i corrosiu que no surt de la nostra societat i que 
de tant en tant ens ho mostra en tota la seva cruesa. És 
una oda a la vida, una llum d’esperança, i rendir-se no 
és cap opció.
Ella és una dona emprenedora i valenta que no abaixa 
el cap davant les adversitats, ser una bona mare pot ser 
frustrant del tot, però el més trist de tot és descobrir  que 
l’home de qui es va enamorar era l’home equivocat.
La nostra heroïna és una dona valenta, intel·ligent, que 
explica la seva vida tal com la pensa, sense maquillar-la, 
UNA DONA QUE NO SENT COMPASSIÓ PER ELLA 
MATEIXA i que sap fer front a la vida i sap riure de tot.
Ha sigut una obra amb un gran respecte amb el seu con-

tingut. Ha sigut una gran interpretació i el públic ho va 
agrair amb forts aplaudiments.

Josep Pla

La calma

Nenes i nens

Els pastorets són una representació nadalenca molt 
antiga, amb orígens en els drames medievals que 

es representaven dins els oficis de la vigília de Nadal. 
Aquestes misses, que en un primer moment eren en 
llatí s’anomenaven Officium Pastorum i se sap que a 
partir del segle XV ja es representaven en català. Però 
a partir del XVI van entrar en decadència arran de les 
disposicions del Concili de Trento, que prohibia les ex-
hibicions a l’interior dels temples.
A partir del segle XIX reben un impuls i se n’escriuen 
nous textos, en castellà, fins que el 1887 Miquel Sau-
rina va fer-ne la primera versió moderna en català. A 
partir d’aquest moment es van posar de moda i el 1901 
el dramaturg Frederic Soler Pitarra elevà els pastorets 
al teatre culte amb El bressol de Jesús o en Garrofa i 
en Pallanga. Molts altres autors n’han escrit versions. 
Se’n destaquen L’Estel de Natzaret (1903) de Ramon 
Pàmies, Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús 
(1916) de Josep Maria Folch i Torres i La flor de Nadal 
(1954) de Francesc d’Assís Picas.
Per norma general l’argument es construeix a partir 

de tres històri-
es. La primera 
explica les es-
posalles de Jo-
sep i Maria, pre-
senta la parella 
cercant posada 
i escenifica el 
naixement de 
l’infant Jesús. 
La segona se 
centra en la lluita entre àngels i dimonis. I la tercera, 
amb un caràcter molt còmic i costumista, es recrea en 
les aventures dels pastors.
Actualment el teatre de pastorets és molt estès en els 
territoris de parla catalana. Juntament amb les passi-
ons, són les representacions tradicionals més arrela-
des. Pel volts de Nadal se’n poden trobar per tot arreu, 
a càrrec de grups i companyies d’afeccionats, que, al-
hora, solen pertànyer a entitats com ara ateneus, ca-
sals parroquials o centres cívics. 

Informació recollida de diferents webs  
de les xarxes informàtiques.
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Una mirada, una fotografia

Fa quasi dos anys que us estic donant la tabarra amb 
aquests escrits, espero que algú els llegeixi i que fins i 

tot els hi pugui ser interessants.
Ara us explicaré quin és el meu interès a fer-ho. Posaré en 
el títol un concepte més. Serà una mirada, una fotografia 
i l’ànima.
Intento, moltes vegades, explicar en cada imatge un sen-
timent, una emoció, no només per la bellesa intrínseca de 
la foto, sinó perquè hi puc sentir alguna cosa a partir de la 
imatge, sigui solitud, companyia, passió, entrega, bonan-
ça, malestar, bonhomia, ràbia... m’ajuden a poder explicar 
els meus conceptes de la societat, del món, dels meus 
sentiments i emocions que, equivocats o no, són els meus.
Ben sovint m’agradaria que algú em repliqués, no tant per 
fer una discussió com per tenir un diàleg. Estar davant a 
l’ordinador en blanc i només parlar amb ell és sovint una 
mica cansat i em pot semblar absurd.
Potser ara entendreu també la meva manera d’entendre 
la fotografia. Ara veureu que no em preocupi tant la part 
tècnica com l’expressiva, sigui un retrat d’una flor, d’un pai-
satge, d’un bodegó, d’un detall, una macro...  De tot se’n 
pot fer una foto i fins i tot una petita obra d’art i més si té 
sentit i sentiment per l’autor i l’ha sabut transmetre. 
Ja sé que molta gent em diu que sóc un pesat, que ells no-
més volen fer fotos per tenir-ne un record, una imatge del 
moment, del lloc, dels amics, dels parents, del que calgui... 
Adonar-vos que en el record sempre hi ha associada una 
part emocional, en volem tenir una imatge que ens ajudi 
a recordar aquella bona sensació, aquella estona, aquella 
persona, aquell lloc, aquell espai..., volem que la imatge 
ens recordi el benestar i goig que porta associat. Per això 
insisteixo tant i tant en aquesta part de la fotografia.
La part tècnica és important, en tant que ens ajuda a afinar 
el màxim el record, l’emoció, el sentiment, la bona estona 
que hi hem passat, si no, una foto no és res més que un 
paper o una imatge d’ordinador, de mòbil, de tauletes... 
gairebé res més. 
Una foto important per a cadascú és aquella que aporti 

associada aquesta part del record emocional, no només 
aquella que és bonica i tècnicament ben feta. Vull dir que 
no s’ha de tenir cura de la tècnica? És clar que no, ja que 
una foto desenfocada, amb la llum poc encertada, mal 
composta, sense un bon punt d’atractiu, no ens ajudarà 
a recordar el moment i la sensació del moment de fer-la, 
ara bé, és més important la sensació implícita en tota la 
tècnica que tot el material emprat, és el sentiment, l’emo-
ció, la vida.
Alguns em diuen que, clar, jo he fet servir càmeres bones 
a molt bones i cares. Us diré que moltes d’aquestes càme-
res no eren meves, les meves sempre han estat càmeres 
per a meitat. La més cara i bona que he tingut me la van 
robar, però no he permès que m’enfonses i ara mateix tre-
ballo, frueixo, amb una que no em va costar ni 600 euros. 
Encara que algunes persones puguin dir tu fas bones fotos 
per tenir bon material, a mi m’agradaria pensar que si faig 
alguna bona foto, és perquè intento posar-hi l’ànima.
Ara estem a la tardor, aprofitem el tipus de llum i color per 
reflexionar com ens fa sentir i si pot ser anem a una fage-
da o una arbreda de fulles caduques per inspirar-nos. Ve 
l’hivern, temps de fred, gel, neu, pluja, temps de fer unes 
fotos diferents. 
Cada moment hi pot haver possibilitat de ser únic i de pos-
seir una imatge personal i única.
Abans que em passi per alt que passeu un molt bon Nadal 
i tingueu unes festes ben alegres i amb bona companyia 
per poder generar molt record i moltes imatges. El proper 
any més imatges, més records, més sentiments, ... més 
ànima.

Pere Quero i Marti

fotografia
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Recordant a l’artista  Paquita Lladó i Canadellart
El passat 12 de novembre vaig assistir amb la Junta 

d’Amics de la Unesco de Girona a una visita guia-
da a l’exposició sobre l’obra de Paquita Lladó i Canadell 
(1931-2018), que està instal·lada al Col·legi d’Aparelladors 
i Arquitectes Tècnics de Girona. Les obres exposades i la 
trajectòria vital de l’artista van estar comentades amb pas-
sió i alhora rigorositat  pels seus dos fills Xavier i Eduard 
Bonmatí i Lladó que estan fent una lloable tasca de recopi-
lació, divulgació i dignificació del treball artístic realitzat per 
la seva mare.
La meva sorpresa va ser gran en l’adonar-me que la Pa-
quita era de Salt i precisament del mateix barri on visc. La 
vaig reconèixer a les fotos i he de dir que dissortadament 
no tenia ni idea de la seva vessant artística, ni de l’acusa-
da sensibilitat amb què sabia impregnar els seus treballs 
pictòrics.
Sembla que va ser una pintora molt prolífica, amb una mi-
rada especial i creativa sobre l’entorn que la portava a pin-
tar i a representar tot allò que li deixava empremta. 
Tant de bo aviat poguéssim veure valorada i exposada la 
seva obra a la vil·la de Salt on va viure, treballar, estimar 
i sobretot pintar (pintant sense mesura, robant temps a la 
son i combinant les seves tasques quotidianes amb la pas-
sió que tant l’omplia)
De moment podeu recordar-la i admirar part de la seva 
vessant artística visitant l’exposició del Col·legi d’Aparella-
dors i Arquitectes Tècnics de Girona que s’allargarà durant 
tot el mes de desembre. Per visitar-la i concertar una vi-
sita guiada, gratuïta i comentada pels seus propis fills 
cal trucar prèviament al mòbil 630949036.
Un altre valor afegit és el fet que Carla Bonmatí i Montalat, 
néta de la Paquita, ha triat la reivindicació de l’obra de l’àvia 
com a tema del seu Treball de Recerca i està realitzant una 
tasca molt interessant tant en l’àmbit de documentació bi-
ogràfica com artística.
I per acabar us deixo amb el text que la Carla va escriure  
amb motiu de la inauguració de la mostra d’obres de la Pa-
quita Lladó i Canadell i que constitueix el text introductori 
a l’exposició.
“Amb motiu del meu treball de recerca de 2n curs de batxi-

ller, realitzo una exposició en honor de la meva àvia Paqui-
ta, sobre les pintures que va pintar al llarg de la seva vida.
La Paquita Lladó Canadell va néixer a Sarrià de Dalt el 
1931 on va viure durant la seva infància i adolescència. 
L’any 1956 es va casar amb l’Emili Bonmatí amb qui va viu-
re a Salt formant una família amb dos fills, en Xavier i l’Edu-
ard. Va començar a pintar des de ben petita i mai va deixar 
de fer-ho, era la seva passió, va realitzar moltes obres, una 
quantitat molt nombrosa, n’hem inventariat fins a 1200. No 
es centrava en un únic tema, feia bodegons, paisatges, 
pintura religiosa, retrats, caricatures, pintura abstracta...La 
tècnica que més utilitzava era l’oli però també l’aquarel·la, 
el pastel i el llapis. Aprofitava tots els moments per pintar, a 
casa, sortides amb la família, excursions amb amics, qual-
sevol moment era bo per veure-la pintant.
Va realitzar diverses exposicions però la seva obra no ha 
estat divulgada, per això aprofito l’ocasió per fer aquesta 
exposició en honor seu, donat que ara fa un any que ens 
va deixar i d’alguna manera fer-la conèixer públicament. 
Realitzant aquest treball m’he quedat sorpresa (tota la 
meva família ho ha estat) per la gran quantitat d’obres que 
hem revisat, les hem mesurat, datat i classificat per temes. 
D’aquesta obra n’he classificat cinquanta per fer l’exposició 
a la Sala del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Girona, d’aquests n’estudio divuit pel meu Treball de 
Recerca”.

Carme Garriga i Verdaguer
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ensenyament

El concepte d’experimentació a l’escola 
apareix per donar resposta d’una manera 

pràctica els conceptes que es treballen dins de 
l’àmbit de coneixement del medi a través del 
mètode científic.
Per desenvolupar l’experimentació seguim els 
següents passos:
1. Introduïm una pregunta-problema que des-
perti la curiositat dels nostres alumnes.
2. Deixem que els alumnes expressin allò que 
saben.
3. Proposem l’experimentació.
4. Els alumnes plantegen les seves hipòtesis.
5. Duen a terme l’experimentació per tal de do-
nar resposta a les hipòtesis plantejades.

No parlaré dels desperfectes del  món, perquè el 
món ja no hi ha qui l’arregli. Com diria Mafalda 

“Pareu el món, que vull baixar!” Així el tenim, insegur, 
violent, sense respecte ni pel medi,  ni pels animals.  
“El món no és nostre, és un préstec que ens fan 
les futures generacions” vaig pensar que quanta raó 
té l’escrit, però, només es queda en això, en un escrit. 
La persona genèticament neix egocèntrica i, desgra-
ciadament moltes vegades, mor sense haver canviat. 
Mirant enrere, podem comprovar tota mena de bruta-
litats fetes pels humans: Guerres, focs, destrossa de 
ciutats, de boscos...  El gènere humà no ha canviat, tot 
el contrari.  Tenim una terra superpoblada i el grau de 
deteriorament és inacabable. 
A part de deshumanitzar-nos cada cop més,  hi ha un 
tret que encara ens diferencia dels animals:  Nosaltres 
TENIM VEU, ens podem queixar. Ells no poden denun-
ciar les injustícies i els maltractes que pateixen. Pocs 
humans són capaços de veure-ho. Hi ha grups anima-
listes que defensen l’indefensable però, la seva veu no 
arriba a tot arreu, és més, queda ofegada enmig de la 
cridòria dels qui no volen saber res.  Actualment els po-
lítics estan enfeinats en altres assumptes i els pobres 
animals, sempre queden els darrers a l’hora de tractar 
els seus drets.  L’altre dia parlava del tema amb una 
noia que és membre d’una petita protectora d’animals  
a salt. Em va explicar que són tres les persones que 
es dediquen a alimentar i protegir alguns animals, so-
bretot gats. Són poques les persones que fan aquests 
tipus de beneficència.  En les seves excursions pel po-
ble s’ha trobat gossos i gats abandonats. Cries petites 
llençades com si fossin deixalles.  Han vist gent, sobre-
tot vinguts de fora, que tenen gossos  mal cuidats, mal 
alimentats i sovint  lligats amb cadenes o cordes on a 
penes es poden moure,  passant  dia i nit a la intempè-
rie, sense a penes res per menjar. (No passa només al 
nostre poble, és en general)

 Al  nostre po-
ble, hi ha unes 
25 colònies de 
gats. La protec-
tora els alimenta 
i els esterilitza. Si 
no hi actuessin, 
aquests criarien 
sense parar i la 
població  felina 
seria incontrola-
ble. Sembla que 
l’ajuntament  de-
dica una petita 
partida del pres-
supost  (aques-
ta només arriba 
pel pinso de dos mesos) i una petita quantitat per es-
terilitzacions. Si tenim en compte, la quantitat de gats 
abandonats, aquesta partida dóna per molt poc. L’as-
sociació animalista ha de fer “miracles” i  pagar perso-
nalment les despeses si volen avençar el seu projecte. 
Les donacions són mínimes.   
Creiem que la normativa per tinença d’animals  s’ha 
d’endurir. Ningú ens obliga a tenir mascotes a casa. 
Aleshores cuidem-los.  Els  animals necessiten una llei 
que els empari, aquí i arreu. És trist veure com mal-
tracten (braus, cavalls, ases,  galls, ocells i/o a animals 
...)  S’han de  buscar solucions i tenir més empatia per 
aquest genera. 
Des d’aquí, demanem PROTECCIÓ I ELABORACIÓ 
DE NOVES LLEIS per ajudar al col·lectiu de peluts i/o 
amb plomes, que estan en mans de gent sense cap 
mena de respecte envers ells.  Fem que el nostre poble 
sigui conegut com a lloc sensible de respecte pel gène-
ra animal. Perquè aquests NO TENEN VEU, NI VOT.  

Júlia Pujolràs Casadevall

opinióAls animals qui els protegeix?

L’experimentació a l’escola “Les Deveses”
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Les Arrels fem 10 anys!  
Festa del 10è aniversari

L’experimentació a l’escola “Les Deveses”

I el sol acompanyava. No podia ser d’una altra mane-
ra. Massa festa, massa alegria per un dia ennuvolat 

i gris. El cel blau ens embolcallava i la llum omplia de 
claror tots els espais del nostre pati, per poder redesco-
brir-los plegats. L’escola s’anava omplint, i aviat tothom 
posava fil a l’agulla i començava a enfilar. ‘Que tot està 
per fer i tot és possible’, que diria el nostre estimat poe-
ta. Els menuts pintaven pedres i les deixaven assecar, 
cobrint el terra d’un mantell acolorit. Tots els colors de 
l’arc de Sant Martí mesclant-se, resplendint enmig la 
sorra. 
Metres enllà, l’hort semblava més viu que mai. Un grup 
de mares plantava una olivera. Aquesta, majestuosa, 
enfonsava les seves arrels en la terra humida. Infants, 
mestres i mares aplanaven la terra. Bonica metàfora, 
l’olivera. Per reafirmar que aquí hi ha tota una comuni-
tat educativa compromesa, arrelada a aquest projecte 
que va creixent, sempre en moviment. Que ens lliga i 
ens vincula.
I les rodes que es repintaven. I el jardí que s’arreglava. 
I els jocs enmig la pista per fer la jornada un xic més 
lúdica. 

I la il·lusió cantada. I la il·lusió dibuixada. Per en Pau 
Morales, que traçava la silueta d’un infant rialler (com 
els de les Arrels), menut (com els de les Arrels), ple de 
llum (com els de les Arrels). L’esclat final, entre les mi-
rades bocabadades dels nens i les nenes que no per-
dien detall. I les taules esteses per un vermut que bé 
podria ser dinar. Amb la barreja de pastissos, galetes, 
empanades i menjars de tots els sabors, que serien 
l’enveja de qualsevol banquet monocolor. 
Bonica manera d’iniciar els deu anys. En comunitat, 
que sempre és millor. Aquesta que ens agrada: diver-
sa, transversal, mestissa. Així, teixint vincles. Esquer-
dant a cops d’aixada les barreres que a vegades ves-
tim, sense voler, entre escola i entorn. Implicant-nos 
tots en un projecte educatiu que ha de ser comú, per a 
poder ser.
Enguany celebrem el 10è aniversari i aquest és un dels 
actes que celebrarem durant el curs escolar. El proper 
acte és el concurs del logotip del 10è aniversari en el 
qual hi pot participar tota la comunitat educativa. 
Junts fem escola, l’escola que volem!

Escola Les Arrels

6. I finalment, en-
tre tots elaborem 
les possibles con-
clusions.
Cada quinze dies 
es proposa un 
experiment per 
treballar en grups 

interactius, així fomentem l’aprenentatge entre iguals. 
En les imatges que s’adjunten, s’hi pot veure com es 
fabrica amb material reciclat el sistema respiratori. A 
partir d’aquest experiment, els nens i nenes poden veu-
re com funcionen els pulmons i quin paper té el dia-
fragma. Una manera molt pràctica i visual d’entendre el 
mecanisme de la respiració. 
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Robòtica escola El Gegant del Rec

Al Pompeu, les famílies també cooperen

La nostra societat avui en dia cada cop més va integrant 
a la vida quotidiana les noves tecnologies. L’avanç 

tecnològic és molt positiu, però també té un costat que 
pot ser molt perjudicial si no s’educa en aquest sentit. 
Els nostres infants  hi tenen accés però cal tenir en compte 
que és molt important educar-los amb la responsabilitat i les 
conseqüències dels mals usos que en poden comportar.
L’escola El Gegant del Rec aposta pel coneixement i in-
tegració de les noves tecnologies en la vida dels nostres 
alumnes i per això tenim un Pla de Tecnologies per l’apre-
nentatge i coneixement (TAC) ben definit, en el que el tre-
ball sobre pensament computacional hi té molt de pes. 
Treballem la competència digital des de l’àrea TIC-TAC 
i apostem pel treball de la Robòtica.
A tota la primària ens iniciem amb la web Code.org, on 
cada alumne té el seu propi espai graduat i realitzem un 
curs per cicle: Cicle Inicial fa el curs 1, Cicle mitjà el curs 
2 i Cicle superior el curs 3. Els alumnes hi tenen accés 
des de qualsevol ordinador connectat a Internet, tant dins 
com fora del centre escolar. Amb aquesta web els nostres 
alumnes aprenen els continguts bàsics de la robòtica, so-
bretot matemàtics i organització espaial. 

També ens inscrivim 
cada any a la Europe-
an Code Week i a la 
Hora del Codi, dues 
iniciatives a nivell eu-
ropeu i mundial sobre 
el pensament compu-
tacional on programem 
amb blocs (el més uti-
litzat), i testegem amb 
Javascript, Python, 
CSS  a elecció dels 
mateixos alumnes i se-
gons el seu nivell.
Amb els alumnes de 
CM i CS ampliem els 
continguts d’altres àrees 
mitjançant el programa 
Scratch fent diàlegs, 

problemes de matemàtiques, jocs de la taula periòdica  
A banda d’aquestes plataformes també treballem la robò-
tica des d’infantil amb diversos materials cedits pel CRP 
(Centre de Recursos Pedagògics): Beebots, Moway, 
Mindstorms, Lego WeDo, Makey Makey. Aquest curs 
també ens iniciarem amb Scottie Go. 
Fora de l’àrea de TIC-TAC, ampliem els continguts des 
de l’àrea de matemàtiques, mitjançant jocs de taula com 
Microbots, River Dragons, Ricochet Robots … 
Cada any se celebra la jornada Salt X la Tecnologia i 
l’equip d’Innova’t Educació ens ofereix a l’escola algun 
taller gratuït. D’aquesta manera tenim accés a d’altres 
materials dels que no podem disposar normalment. Hem 
treballat: Alfred, Cubetto, Makeblock, Mindstorms, 
Lego WeDo.
D’aquesta manera, a la nostra escola treballem la robòti-
ca des de molts materials i programaris gratuïts per poder 
formar alumnes en un bon pensament computacional.

Bibiana Núñez, Coordinadora d’informàtica  
de l’escola El Gegant del Rec

dimecres de
17h15 a 18h30

Escola Gegant del Rec, Salt
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Aquest curs, amb la intenció de seguir implicant les 
famílies en el projecte educatiu de l’escola, hem 

continuat fent petits canvis a les reunions de pares i 
mares que es duen a terme durant les primeres setma-
nes de l’any escolar.
Al Pompeu, les reunions amb els pares i les mares 
tenen sempre dues parts. A la primera part, a la sala 
polivalent, les famílies de les dues classes d’un mateix 
cicle educatiu participen d’una breu reunió amb l’equip 
directiu i els tutors de les dues classes. Aquest curs, 
aquesta primera part ha canviat de format. Des del mi-
nut zero, pares i mares han estat els protagonistes: as-
seguts en tres grans rotllanes han “disparat qualitats”. 
Aquesta és una dinàmica cooperativa que fem servir 

en algunes classes com a activitat de cohesió de grup 
a l’àmbit A del programa CAAC d’aprenentatge coope-
ratiu. Els participants amb aquesta dinàmica mostren 
el coneixement que tenen d’ells mateixos i també el 
coneixement que tenen dels altres. Cada participant ha 
de dir el seu nom i un adjectiu que el qualifiqui, adjec-
tiu que ha de començar amb la mateixa inicial del seu 
nom. Veieu alguns dels adjectius al núvol de paraules 
de la imatge lateral. Tot seguit, el dinamitzador va dient 
els adjectius en un ordre aleatori i els participants han 
de recordar qui s’havia descrit amb cadascun dels ad-
jectius. Un “qui és qui” cooperatiu que ens ajuda a mi-
llorar la cohesió dels grups… grups d’alumnes i grups 
de pares: al Pompeu, tots aprenem a cooperar!
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Cada curs a FEDAC Salt tenim un lema que ens acom-
panya i que ens ajuda a reflexionar. Aquest any, la 

frase que ens fa costat és “Ets un superheroi, canvia el 
món!”. 
Amb aquesta frase com a marc, durant el 19/20 farem un 
munt d’activitats perquè els nostres alumnes observin el 
seu entorn, vegin com és i vulguin millorar-lo. La missió 
de la nostra escola és formar  persones que vulguin trans-
formar el món. I estem decidits a fer-ho. 
Els nostres alumnes han començat el curs reflexionant 
sobre quins són els seus talents i el seu potencial. Tam-
bé han descobert persones; Malala, Gandhi, Tolstoi, Pau 
Casals... que han canviat el món i els han pres com a 
exemple. 
Davant de la crítica situació medioambiental actual, l’es-
cola es va implicar plenament en la setmana pel canvi cli-
màtic amb una bona pila de propostes que varen perme-
tre la reflexió dels alumnes: documentals, textos, vídeos, 
cançons... El dijous els nois i noies varen utilitzar cartrons 
vells per a fer pancartes i rètols amb eslògans i frases en 
tots els idiomes, que varen ser utilitzades el divendres per 
a manifestar-nos i fer sentir la nostra veu.  Els alumnes de 
FEDAC Salt tenen molt a dir sobre el canvi climàtic i com 
combatre’l; som “Superherois i volem canviar el món.”
Ens hem adonat que els canvis s’han de fer en el nostre 
entorn més immediat. És per això que cada alumne s’ha 

compromès a 
fer accions per 
millorar una 
mica la vida 
d’alguna per-
sona propera. 
I ho estan fent 
molt bé!
També ens 
hem proposat 

millorar l’escola i el nostre poble, Salt. Hem començat fent 
una jornada col·laborativa per pintar la façana del carrer 
Processó. La il·lustradora Sílvia Morilla va fer un disseny 
preciós que parla sobre com és la nostra escola i com és 
la nostra petita comunitat. El dissabte dia 21 de setembre 
ens vàrem posar tots en marxa; alumnes, familiars, mes-
tres i artista vàrem pintar plegats per fer la façana més 
bonica del món. Una façana on hi ha escrit el llegat de la 
nostra escola “Un somni creix dins teu per crear un món 
millor. Creu en ell”
Els superherois de la nostra escola han començat a cami-
nar i no s’aturaran. El món ens necessita i estem prepa-
rats per respondre la seva crida. Endavant, superherois 
FEDAC!!!

Al Pompeu, les famílies també cooperen

Ets un superheroi, canvia el món! 

A la segona part, els pares i mares es reuneixen a l’au-
la dels seus fills amb el seu tutor o tutora. És el moment 
d’exposar, no només el funcionament de l’aula, sinó el 
més important de tot: quins són els aprenentatges clau 
en aquell nivell educatiu. Les famílies del Pompeu han 
triat un projecte educatiu 3-16; un projecte que té com 

a fita que els alumnes en acabar l’educació obligatòria 
siguin competents i autònoms. Aquesta fita s’aconse-
gueix en petites etapes al llarg dels 13 cursos que se-
ran a l’escola. Cada curs avancen un pas endavant en 
aquest aprenentatge progressiu; i amb la col·laboració 
de les famílies, aquest objectiu és més fàcil d’assolir.
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Primera campanya de donació de plasma 
anual a l’Hospital Santa Caterina de Salt

Itineraris escolars segurs

Salt posa en marxa el segon tram dels itineraris 
escolars segurs

La iniciativa pretén que els infants vagin a l’escola de 
manera autònoma i segura.
El segon tram unirà les escoles Maçana, Silvestre San-
taló, Les Deveses, La Farga, Pompeu Fabra i l’Institut 
Salvador Espriu.
Salt continua l’aposta per estendre a tot el municipi una 
xarxa d’itineraris segurs per incentivar que els infants 
vagin a l’escola de manera autònoma i conscienciar-los 
del seu recorregut escolar. Aquest curs s’està imple-
mentant el segon tram que, en aquest cas, unirà les 
escoles Maçana, Silvestre Santaló, Les Deveses, La 
Farga, Pompeu Fabra i l’institut Salvador Espriu. 
La proposta i posterior aplicació està impulsada per 
l’Ajuntament a través de l’equip tècnic del Projecte Ju-
guem?, Fundación Atenea i l’Associació Vincle.

El projecte de camins escolars a Salt es va iniciar el 
2014 en una primera etapa que va consistir a elaborar 
una primera diagnosi de la situació que el 2018. Des-
prés d’una revisió, es va començar a aplicar amb acci-
ons a tota la vila i la implementació del primer tram que, 
en aquest cas, uneix les escoles Pia, El Pla, Gegant del 
Rec, FEDAC i l’institut Salvador Sunyer.
Els tres itineraris, oest, est i centre, enllacen els centres 
d’aquestes zones creuant la carretera principal que tra-
vessa Salt, el passeig Països Catalans.
Accions a través d’eixos 
El projecte de camins escolars s’emmarca a través 
d’una metodologia que acull tres eixos: la participació 
ciutadana, l’art i el treball amb l’entorn. 
Des d’aquests eixos s’inclouen accions diverses que, 
per exemple, van des de tallers de seguretat viària amb 
la col·laboració de la policia municipal, la pintada dels 

notícies
L’Institut d’Assistència Sanitària, el Banc de 

Sang i Teixits de Girona i l’Associació de Do-
nants de Sang de Girona sumen forces amb l’ob-
jectiu d’aconseguir vuit donants cada dia de cam-
panya 
L’eslògan triat “Felicitats, ho has fet” vol transme-
tre la idea d”orgull” de ser donant, sota la imatge 
d’un birret de graduació
Amb l’objectiu d’incrementar les donacions i nombre de 
donants a comarques gironines, l’Institut d’Assistència 
Sanitària, el Banc de Sang i Teixits de Girona i l’Asso-
ciació de Donants de Sang de Girona sumen forces i 
van començar el 7 d’octubre una campanya anual de 
plasma i sang, que es porta a terme el primer dilluns de 
cada mes al vestíbul de l’Hospital Santa Caterina del 
Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. La campanya va 
dirigida a tota la ciutadania i s’hi pot donar tant plasma 
com sang en horari de 10.00 a 14.00 hores. L’objectiu 
és fer vuit donants cada dilluns.
Els diferents components sanguinis (glòbuls vermells, 
plasma i plaquetes) són essencials per als tractaments 
diaris que reben els pacients als hospitals de Cata-
lunya. Concretament i en relació amb el plasma,  un 
component sobre el qual cada any es troben nous 
usos terapèutics, Catalunya no és autosuficient i n’ha 
de demanar a altres països com ara els Estats Units. 
Per ser autosuficients s’estima que serien necessaris 
60.000 litres anuals i l’any passat, segons dades del 
Banc de Sang i Teixits de Catalunya, se’n van aconse-
guir 50.000.
Per què i com es dóna plasma?
El plasma conté una complexa barreja d’aigua, sals inor-
gàniques, compostos orgànics i més de 1000 proteïnes. 
És per això que s’utilitzen múltiples productes plasmà-
tics disponibles en la pràctica clínica per a cadascuna 
de les principals indicacions: substitució en deficiències 
de factors de coagulació per exemple en hemorràgies 
massives o fins i tot intercanvi plasmàtic en algunes 
patologies concretes per exemple en algunes malalties 

rares o auto-
imminutàries 
entre altres 
indicacions. 
A q u e s t a 
substitució es 
pot fer mitjan-
çant la trans-
fusió simple 
del plasma o 
bé a través 
de l’adminis-
tració d’he-
moderivats. 
Conceptualment, entenem com a hemoderivats aque-
lles especialitats farmacèutiques on el principi actiu 
prové del plasma de donants humans sans a través 
d’un procés de fraccionament i purificació adequat en-
tre els quals trobem immunoglobulines o alguns factors 
de coagulació.
La donació de plasma es pot fer bé sigui fent una dona-
ció de sang total, és a dir, una donació simple de sang 
o bé mitjançant un procés d’afèresi. Si la donació és a 
través d’una donació simple i, per tant, de sang total, a 
posteriori es produeix un procés de fraccionament per 
separar els diferents components de la sang, entre ells 
el plasma. Si el procés és per afèresi (plasmafèresi), 
la donació es realitza mitjançant un separador cel·lular 
que separa a temps real el plasma de la resta de com-
ponents sanguinis i, per tant,  retornant tota la resta de 
components de la sang al mateix moment de la dona-
ció.
Ambdós sistemes de donació són extremadament se-
gurs i els criteris d’acceptació dels donants no diferei-
xen excessivament entre ells. Les diferències principals 
però, són que la donació de plasma dura aproximada-
ment 45 minuts i la recuperació és més ràpida que la 
donació de sang total. Per tant, es pot donar plasma 
aproximadament cada 15 dies.
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Itineraris escolars segurs

Projecte Correu Brossa

Nou pas per impulsar polítiques d’habitatge amb 
l’aprovació d’un crèdit per comprar 83 pisos

recorreguts escolars als 
carrers de Salt, ressaltar 
i donar més visibilitat als 
passos de vianants que 
en formen part o crear 
senyalització vertical es-
pecífica.
Tanmateix s’ha realitzat 
la creació de murals, 
cançons o gimcanes 
vinculades al projecte 
a través dels comerços 

El dijous 10 d’octubre s’estrenà Correu Brossa, una 
instal·lació a la Sala La Planeta en record al poeta 

català, fruit d’un any de treball artístic amb alumnes de 
5è de primària, dins el projecte A Tempo, Arts i Forma-
ció, en el marc de Temporada Alta, i amb sessions gra-
tuïtes obertes al públic i passis en exclusiva per escoles.
Per commemorar la figura i l’obra de Joan Brossa, co-
incidint amb el centenari del seu naixement, l’alumnat 
de 5è de les escoles La Farga (Salt), Gegant del Rec 
(Salt) i l’Esculapi (L’Escala) ha col·laborat durant el curs 
2018-2019 en el marc del projecte “Planters”, impulsat 
per ConArte Internacional, i coordinat per Anna Car-

né Carvajal i Lau-
ra Alcalà, en una 
activitat que ha 
promogut així la 
capacitat educa-
tiva de les arts en 
un context escolar 
a les comarques 

gironines. En total, 120 estudiants de primària han refle-
xionat al voltant de l’obra i figura de Joan Brossa i han 
creat els continguts de l’obra Correu Brossa, comissari-
ada per Natàlia Llovet i Inés García.
Per mitjà del cos, la paraula, les arts plàstiques i la músi-
ca, nens i nenes de 5è de primària s’han apropat al poe-
ta Joan Brossa, reinterpretant-lo i creant el seu propi ar-
xiu brossià. Amb aquest material s’ha creat la instal·lació 
Correu Brossa, que va molt més enllà de la figura del 
polifacètic creador i el seu univers artístic. La instal·lació 
parteix d’aquest material i del context en el que sorgeix 
per tal de proposar al visitant una exploració del més 
enllà, entès des d’una òptica brossiana, com a concepte 
polièdric i mutable 
Correu Brossa s’afegeix així a la llista d’espectacles cre-
ats per alumnes des del centre educatiu amb l’ajuda de 
professionals, a través de “Crea el teu projecte”, els 
dos darrers cursos: Mai més set, mai més gana (Escola 
La Farga), El vent és això (Institut Santiago Sobrequés) 
i El cos es cola (IES Salvador Espriu).

L’Ajuntament de Salt ha donat llum verda a un crèdit 
de 3.323.000 euros per comprar 83 pisos per tanteig 

i retracte. L’operació es realitzarà a través de la Gestora 
Urbanística Nou Salt.
El preu de compra inclou la reforma dels habitatges i, fi-
nalment, amb la compra a través de Nou Salt el consistori 
s’assegura ser el propietari dels pisos des del primer dia. 
Segons el regidor de Serveis Urbans i Habitatge, “en princi-
pi parlàvem d’una operació de prop d’un centenar de pisos, 
però alguns habitatges han esgotat els terminis i també hi 

havia altres adminis-
tracions interessades, i 
amb preferència, com 
és el cas de la Genera-
litat”.
Tot i que ja hi havia un 
conveni amb l’Institut 
Català de Finances per 
dur a terme l’operació, 
finalment s’ha utilitzat un 
crèdit amb una entitat 

bancària perquè tal com aclareix l’Ajuntament “d’aquesta 
manera evitem que la propietat dels pisos sigui temporal. 
Amb aquesta fórmula els pisos són de la gestora urbanísti-
ca, en plena propietat, des del primer dia”.
La compra dels pisos es realitza a través de la gestora per 
poder ser més àgils a l’hora de dur a terme operacions 
i, segons l’Ajuntament,  “per ser operadors en el mercat 
immobiliari, amb actius propis, guanyant dinamisme en la 
gestió, disposició i ocupació dels pisos”.
La compra dels 83 pisos es fa després d’haver aprovat un 
pla de viabilitat i sota un aval de l’Ajuntament per si, en 
algun moment, existís un problema de liquiditat de la ges-
tora. L’Ajuntament explica que “es tracta d’un deute que as-
sumeix la gestora perquè, d’acord amb el pla de viabilitat, 
se suporta amb les rendes de lloguer que hi ha previstes”.
A partir d’ara, s’ha de formalitzar la compra davant de nota-
ri, referenciar i documentar els 83 pisos i, a partir d’alesho-
res, posar a lloguer els que estiguin en condicions i iniciar 
els treballs de reformes en els altres. Un cop s’ha tancat 
la compra, s’han iniciat els treballs per establir els criteris 
d’adjudicació del parc de pisos.  

amics que formen part de la xarxa. També ressaltar el 
teixim Salt com activitat comunitària, on es van implicar 
projectes vinculats amb famílies i entitats del municipi.
El tercer tram dels itineraris segurs que, en aquest cas, 
s’implementarà el curs vinent, a la zona est del muni-
cipi, enllaçarà les escoles Veïnat, Vilagran, Les Arrels, 
Mas Masó i l’institut Vallvera.
La setmana dels Itineraris Segurs
Per promoure la pedagogia dels camins escolars als 
centres educatius any rere any es decideix implemen-
tar la setmana dels itineraris segurs. 
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La Cooperativa del Veïnat
MAQUETES EN MINIATURA

18 desembre - 18 gener

RECORDA QUE...

Fins fa poc sentíem parlar molt de Veneçuela i la  
seva difícil situació econòmica i política, Maduro i 

Guaidó, partidaris i detractors  i la gent que fugia a Co-
lòmbia o a altres països veïns, però una notícia tapa 
l’altra, i ara veiem més el que passa a Bolívia o Xile, 
perquè els esdeveniments són més recents, no que 
s’hagin resolt els problemes d’abans.
Davant de qualsevol fet tendim a ubicar-ho geogràfica-
ment, però també en  busquem més referències: si hi 
hem estat, qui del nostre entorn ho ha fet i si coneixem 
algú d’aquest lloc. 
A Salt, no trobarem gaires veneçolans, però un veí del 
Barri Vell sí que n’és: en Martí, casat i pare de  4 fills.
Va néixer a La Salina, petit poble del municipi de Val-
dez, prop de Güiria, la capital. Està situat al sud de  la 
península de Paria. Antigament s’havien explotat les 
salines, d’aquí el nom.
En Martí va perdre la seva feina i una amiga el va con-
vidar a passar les vacances aquí, era el 2006.
Venia per 3 mesos, no sabia si s’hi quedaria. A Vene-
çuela ja governava Hugo Chávez i el consell de la fa-
mília i les millors perspectives aquí, el  van acabar de  
convèncer.
El que més el va sorprendre quan va arribar? El men-
jar, confessa, aquí tot li semblava que era   carn a la 
planxa, verdura i amanides  i ell  estava acostumat als 
menjars  més consistents. A la seva terra 
es cuina molt amb coco perquè hi ha molts cocoters. 
També li va resultar difícil passar el primer hivern. Allà 
tenen una temperatura mitjana de 26º.
L’adaptació social va ser fàcil. La va facilitar la feina de 
cambrer que va aconseguir al cap de 6 mesos, aquí 
mateix a Salt, i va poder-hi fer amistats,  de sud-ame-
ricans i de gent d’aquí. Ara treballa en una fàbrica de 
Cassà.
La seva dona és d’Hondures. Va arribar només dos 
mesos abans que ell i es van conèixer a través d’una 
amiga que els va presentar. Ella ja va venir amb un 
contracte per treballar d’interna. Actualment treballa en 
una empresa de neteja.
Tenen 3 fills de 10, 9 i 4 anys  en comú i en Martín en té 

un altre  de 19 anys, a Veneçuela,  d’una parella anteri-
or. La seva dona “es va adaptar millor que jo”, ens diu.
Són evangelistes i es relacionen molt amb gent de la 
seva església, d’aquí i de fora.
Cada dissabte es reuneixen en una casa diferent i par-
len del que passa, de la família, ... i llegeixen la Bíblia. 
També participen en activitats com donacions de sang 
o jocs col·lectius (olimpíades).
Els divendres reparteixen menjar entre els sense sos-
tre de Girona: sopa, arròs, macarrons, entrepans, suc... 
sufragat amb les aportacions que donen els diumenges 
a l’església. 
Tant ell com la seva dona intenten que els seus fills 
segueixin les seves creences i participen en la lectura 
de la Bíblia. 
No es disfressen, per tant no  celebren el Carnaval, ni 
Halloween, 
Per Nadal, celebren més el 24 de desembre. Al seu 
país, llencen  petards i s’hi passen la nit anant per les 
cases demanant l’aguinaldo (estrenes) i cantant nada-
les. Els donen el que hi ha a  taula: hallacas,  plat típic 
semblant als  tamales, que es fa amb  carn de vedella 
i porc embolicada amb  fulles de plàtan, ponche crema 
fet amb flam d’ou i rom blanc, fruits secs i dolços. Aquí 
fan un sopar a l’església o amb amics el 24  i el 31 de 
desembre. Cadascú porta menjar típic del seu país, el 
comparteixen i canten nadales. 
En un futur llunyà, ell i la seva dona voldrien  tornar al 
seu país, els seus fills creu que no els seguiran, perquè 
ja han nascut aquí i  estan molt ben adaptats. 
La situació a Catalunya no l’influeix directament ni indi-
rectament, ens diu,  tracta de no ficar-s’hi perquè no li 
agrada la política. Sí que nota i ho comenten amb les 
seves amistats, que la gent és més reivindicativa a l’ho-
ra d’adreçar-se en català. Abans canviaven al castellà 
si l’interlocutor no era d’aquí i ara no tant. Ell, però, par-
la amb gent de diferent ideologia i està bé amb tothom. 
Venint d’un país com el seu, que ha patit  13 cops d’es-
tat des de la seva independència el 1811 i continuen 
estant les coses com estan i ara Bolívia i  Xile... li fa 
una mica de por que aquí la situació derivi en enfron-
taments greus. 

Pilar Velázquez 

veïns d’arreu
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 19,7 19,8 16,1 14,8 16,1 11,5 12,7 14,3 16,1 13,1 14,2 13,1 14,2 17,0 15,5
Temperatura Màxima 32,2 27,4 31,0 31,7 28,5 27,5 28,4 26,6 25,9 19,1 25,4 29,7 28,7 29,9 30,5
Mínima Parc Monar 17,2 19,4 15,3 12,9 14,9 11,1 11,5 13,1 11,3 13,0 13,9 12,0 11,5 16,6 14,5
Pluja/mm. 12    16,3  0,1 2,4 17,3 10 5  2 0,4   
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Temperatura Mínima 15,6 16,7 17,5 16,2 17,0 18,1 15,7 16,0 14,7 15,4 14,0 15,9 17,6 13,3 15,1 
Temperatura Màxima 32,2 33,3 32,0 30,7 28,4 20,3 29,4 26,3 31,3 25,1 28,4 28,6 28,6 31,0 29,8 
Mínima Parc Monar 13,9 15,4 15,9 14,9 16,0 16,9 15,3 15,7 14,6 15,9 13,7 14,8 16,7 12,2 12,9 
Pluja/mm.    0,7 0,4 0,5 17      0,2   

Dies de pluja: 14
Màxim en un dia: 17,3 (mm)

Dies de pluja: 9
Màxim en un dia: 90,7 (mm)

Pluja acumulada: 84,3 (mm) 
Temperatura màxima:
33,3° el dia 17 de setembre

Pluja acumulada: 109,1 (mm) 
Temperatura màxima:
29,7° el dia 1 d’octubre

Temperatura mínima:
 15,5° el dia 6 de setembre

Temperatura mínima:
8,7° el dia 24 d’octubre
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el tempsTemperatures i pluviometria

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 14,9 15,4 13,7 12,3 15,0 15,9 13,8 11,9 14,7 16,4 12,0 17,3 18,3 18,2 13,8
Temperatura Màxima 29,7 26,0 26,5 28,0 26,1 23,3 26,4 28,0 24,8 24,5 28,0 26,5 26,5 27,8 22,2
Mínima Parc Monar 13,3 14,5 12,2 10,5 14,3 14,3 12,1 10,4 13,3 15,3 10,6 15,1 17,5 17,1 13,9
Pluja/mm.         ip.    2,8    
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 8,8 9,8 10,9 12,3 16,5 12,5 12,4 13,2 8,7 9,5 9,1 10,3 10,9 11,4 10,7 13,6
Temperatura Màxima 25,4 26,8 25,6 27,3 26,6 17,0 19,9 20,2 21,8 24,0 24,7 24,6 20,7 23,5 25,0 22,0 
Mínima Parc Monar 8,0 7,8 9,5 10,7 14,0 11,9 13,4 15,3 8,1 8,1 7,1 8,9 10,3 10,3 9,6 13,6
Pluja/mm.  ip.  0,7 1,3 3,7 90,7 9,9       Ip. 
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Elaboració:
En un bol barregeu el sucre, la farina, el llevat i el bicarbonat.
En un altre bol bateu la mantega fosa, la llet tèbia, els ous i una mica de vainilla.
Quan tingueu els dos bols ben barrejats, incorporeu-ho tot en un d’ells i afegiu-hi, 
sense remenar massa, les cireres d’arboç.
Poseu-ho a coure al forn, que heu de tenir ja calent a uns 180º durant uns 40 minuts 
aproximadament. 

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

Ingredients: 
· 140 g de sucre en pols
· 250 g de farina
· 8 g de llevat
· 1 culleradeta de bicarbonat
· 85 g de mantega
· 2 ous grans

Coca de cireres d’arboçgastronomia

un Salt enrere

· 20 cl de llet
· 1 culleradeta d’extracte de vainilla
· 150 g de cireres d’arboç
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demografia

Cesc Massó Fraile  
Vanessa Valverde Martínez  09/09/2019
Isidoro López Marín  
María Isabel López Vilardell   05/06/2019
Mireya Acedo Enano 
Verónica Eugenia Quesada Cabadas 12/09/2019
Francesc Josep Aguilar Muñoz 
Nieves Cerezo Baraza   13/09/2019
Saturnino Domínguez Calvo  
Josefa Lagos Sánchez 13/09/2019
Nordin Boukir El Muagni  
Asmae Sanoussi  16/09/2019

Youssef Charrak Zannouti 26/08/2019
Jannat Hosni 27/08/2019
Mohamed Zaouaghi  27/08/2019
Awa Sidibe 30/08/2019
Elaiza Martín Castro  30/08/2019
Roaya Saoudy 30/08/2019
Iksan Singh Hallabrin 31/08/2019
Fatima Mareka 31/08/2019
Iván Jesús Palma Valentí  02/09/2019
Alba Rodríguez Campos  03/09/2019
Mariona Oliveira Santos 04/09/2019
Massimiliano Andriguetto Padilla 04/09/2019
Mohamed Al Aissati 06/09/2019
Siraj Jaghou 07/09/2019
Ruixi Guo Zhu  07/09/2019
Luna Shantal Semino Espinoza 08/09/2019
Bayan Abdessamie  10/09/2019
Musa Krubally Dumbuya 10/09/2019
Samuel Dimple Cheeda 13/09/2019
Mmadou Yaya Barry 14/09/2019
Houda Touati   14/09/2019
Youssef Oukaini Bensliman 15/09/2019
Yassir Rahouti  20/09/2019
Queren C.ne Pereira Pereira  20/09/2019
Najwa Hannaoui  21/09/2019
Rania Kandoussi  21/09/2019
Joel Serra Muñoz  22/09/2019

Abdelhadi Sehbaoui Qaissari 
Ghizlene Lajaate 18/09/2019
Raúl Herrera García 
Tània Gil Capella 20/09/2019
Sama Barry 
Judit Alcaraz Arboleas 20/09/2019
Raúl Ruiz Lijarcio 
Lidia Fernández Líndez  20/09/2019
Santos Blázquez Aguilar 
María Pilar Beltrán Rivelles 21/09/2019
Alhagie Kulay Jadama Minteh 
Binta Jadama 24/09/2019

Mourat Z. Bellhachmi Ouazzani  22/09/2019
Robert A. Nazar Rodríguez 23/09/2019
Marc Vilar Vila  23/09/2019
Mariona Costa Casas  23/09/2019
Ainara lora Trabucchelli  24/09/2019
Imran El Arguioui Louali   24/09/2019
Haniya Fatima Imtiaz    26/09/2019
Hussaynatou Krubally Jallow 26/09/2019
Hawa Diallo   28/09/2019
Lara Martín Ríos  29/09/2019
Willka Castillo Puig 30/09/2019
Sara Ariba   01/10/2019
Queralt Mulleras Couto  01/10/2019
Kadiya Ait Belarbi     03/10/2019
Nura Darné Vila  03/10/2019
Victor Eribo   03/10/2019
Yacouba Sidibe  04/10/2019
Kanibouchirâ Diakite  04/10/2019
Ruth Llopart Amores    04/10/2019
Yhara Arlet Villagómez Àvila  05/10/2019
Jan Cabanas Caballero 08/10/2019
Jagmeet Singh  08/10/2019
Vera Maldonado Tapia    10/10/2019
Sarah Bout Jalikht Ferron 12/10/2019
Therno Mballo  12/10/2019
Alexander Owen  14/10/2019
Yerai Pérez Vázquez   14/10/2019

Mohamed Albarch  
Sanae El Khteb Rhouneyech 24/09/2019
Imad Achoukhi  
Geovana Aparecida Fim Casimiro 25/09/2019
Abdellah Kachari Chouaibi 
Hasnia Chahidi 25/09/2019
David Masó Burrallo 
Mónica del Río Ginés 25/09/2019
Abdourahmane Sall 
Khadidia Cisse 07/10/2019

Anna Victoria Reyes Sánchez 15/10/2019
Inés Aali    17/10/2019
Bruna Solà Morató  17/10/2019
Andrés Cid-Fuentes Pulido 19/10/2019
Ali Sissoho Sakoli     20/10/2019
Eersis Miracle Abu  22/10/2019
Yoro Diallo   23/10/2019
Emma Masbernat Vila   23/10/2019
Luqman Bellhaddane Tanoui  24/10/2019
Imran Dalouh  24/10/2019
Firdaous Zirar  30/10/2019
Safouan Boubegra  30/10/2019
Mohamed Mahamadu Jagiteh   30/10/2019
David Ousman Jammeh Rivera 31/10/2019
Anir El Maddahi  31/10/2019
Darius Gabriel Gheatau    31/10/2019
Ibrahima Beye Jallow    02/11/2019  
Issa Sidibe   02/11/2019
Guim Palomer Valls     03/11/2019
Mariamu Touray Gumaneh  04/11/2019 
Otto Williams Coll  06/11/2019
Einar John Macha Segura   06/11/2019
Aitana V. Gómez Madariaga 07/11/2019
Lesiz Boateng  07/11/2019
Roc Garcia Capellà   07/11/2019
Rim El Ouakili  08/11/2019
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Encreuats

Solució

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

camagroc
cep
llenega
rossinyol

pinetell
reig
escarlet
fredolic

trompeta
mataperent
siureny
lleterola

moixarnons
mocosa
molleric

Horitzontal 
1- Òrgan de l’aparell reproductor femení dels mamífers encarre-
gat de mantenir l’embrió en condicions adequades durant el seu 
desenvolupament, assegurar-li el nodriment i el forniment d’oxi-
gen i eliminar-ne els catabòlits respiratoris.
2- Període comprès des de la fecundació de l’òvul fins al part.
3- Gàmeta femení elaborat per l’ovari que, després d’haver ma-
durat i d’haver estat fecundat, és capaç de desenvolupar un nou 
organisme.
4- Cordó flexible que uneix el melic del fetus amb la placenta de 
la mare.
5- Acció de parir, expulsió d’un fetus viable fora dels òrgans geni-
tals 
Vertical 
6- Cèl·lula sexual masculina, composta d’un cap, on hi ha el nucli 
amb el material cromosòmic, i d’un flagel o cua.
7- Expulsar el fetus quan encara no és viable
8- Gàmeta femení elaborat per l’ovari que, després d’haver ma-
durat i d’haver estat fecundat, és capaç de desenvolupar un nou 
organisme.
9- Organisme viu des de l’estat d’òvul fecundat
10- Procés inherent a la reproducció sexual en el qual es produeix 
la unió de dues cèl·lules haploides o gàmetes a fi d’originar una 
cèl·lula diploide o zigot, d’on sorgirà un nou individu.
11- Alletament

FARMÀCIES de guàrdia: mes de DESEMBRE

MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568  Dies: 3 - 15 - 27 PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vla, 1 - 972978376  Dies: 12 - 26

ESCATLLAR, Guilleries, 60 - 972230103 Dies: 7 - 19 NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645 Dies 5 - 17 - 29

JUBERO, Major, 157 - 972233518  Dies: 4 - 16 - 28 ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 - 972237704 Dies 18 - 30

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies:  6 - 9 - 21 MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145  -972243412 Dies  8 - 20

DOMENECH, Llevadores, 7-9 - 972439935 Dies: 11 - 23 - 25 ROCAS, Major, 269 - 972231249 Dies  2 - 14

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237  Dies:  1 - 13 - 31 NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578 Dies: 10 - 22 - 24



3 - L’home llúdriga de les Deveses


