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Editorial

lafarga@revistalafarga.cat

En altres èpoques, agafaves els pocs estalvis que tenies, després de pocs 
mesos d’haver aconseguit el primer treball, anaves a una caixa d’estalvis 
(anar a un banc es considerava gairebé reservat pels que tenien molts di-
ners o pels empresaris) i el que primer preguntaves era “quin tant per cent 
d’interès em donarien per aquells estalvis”. Això sí, podies regatejar amb la 
mateixa caixa o triar entre altres quin et donava l’interès més elevat.
Però ara estem en altra època en què les coses han canviat. Les tradi-
cionals caixes d’estalvi gairebé ja no en queden, havent de triar un banc 
d’aquells que consideràvem que eren pels rics. La veritat és que continuen 
sent-ho. Vas amb els teus estalvis del primer treball, entres al banc i el pri-
mer que preguntes és “que hauré de pagar perquè em guardin els diners”.
Això sembla ridícul però és ben cert. Després de consultar vàries entitats 
bancàries, el que hauràs de pagar variarà entre 0 i 200 euros anuals de co-
missió per poder gestionar els teus diners. Si no tens cap treball, no cobres 
cap pensió, en definitiva, no tens cap ingrés mensual, ja estàs ben arreglat, 
pagaràs el màxim. 
No acaba aquí la cosa, no agafis la típica llibreta, on s’anoten els movi-
ments dels diners, i se t’acudeixi d’anar-la actualitzant molt sovint. Aquest 
acte pot fer variar la quantia de la comissió que pagues. Sembla que els 
bancs no poden assumir el cost de tanta tinta.
Hi ha algun d’aquests bancs o caixes, que jo anomeno “cobradors del frac”, 
que almenys tenen la delicadesa de desglossar la comissió que et cobra 
cada any. Una part per la paperassa i altre perquè et deixin connectar per 
internet amb ells. Curiosa la cosa quan són ells els primers d’obligar-te a 
utilitzar-ho. En canvi altres ho cobren de forma global, no sabem si la quan-
titat total inclou la conneixó a internet amb ells. El que sí que està clar que 
el preu final és el mateix.
Si vas al banc a pagar algun rebut, no vagis a la persona que hi ha darrere 
un taulell que diu “caixa”, et dirà que vagis a la màquina del costat (el caixer 
automàtic), que és qui ha de treballar. Si la màquina no et resol el proble-
ma, hauràs de pagar una petita comissió al senyor de darrere el taulell.
La majoria ja no són els típics bancs o caixes, ara en alguns d’ells els 
anomenen “Store”, que queda més fi en anglès, i els ciutadans ho poden 
relacionar en què et posaran una catifa quan entris a la oficina.
Ja sabeu, saltencs i ciutadans de Catalunya, quan els bancs no tenen di-
ners, els hi hem de deixar, i quan en tenen, ens els foten igualment.
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El 40 aniversari d’una entitat és sempre motiu de celebració, encara que no sigui el moment actual sinó els anys 
90 el moment d’esplendor de Salt Sardanista. ¿Com conviuen els balls tradicionals amb la música actual plena 
de ritmes electrònics, moviments sensuals i aplicacions preparades per fer vídeos ballant els ‘hits’ del moment? 
Sembla que parlem de dos universos paral·lels, però que no ens enganyin les xarxes socials perquè, segons ens 
explica en Joaquim, president des de 2015 de l’entitat, les cobles continuen treballant i amb gran presència de 
músics joves que hi treballen. 

-40 anys de Salt Sardanista, no és pas poca cosa! 
Explica’ns com va néixer l’entitat.
-Salt Sardanista va sorgir a través de l’associació de 
mares i pares de les Dominiques de Salt. Aquesta 
AMPA va començar a oferir classes de sardanes pels 
nens i nenes com a extraescolars. Després d’un temps, 
i en veure que tenia molt bona acceptació, van deci-
dir crear l’associació. Actualment no es donen classes 
a les escoles però de mitjans d’octubre a març, cada 
divendres, ensenyem a ballar sardanes a l’hotel d’en-
titats. És gratuït i hi pot venir qui vulgui. La Sílvia, que 
balla a concurs amb Mans Amigues de Cassà, i jo ma-
teix ensenyem a tothom qui tingui ganes d’aprendre’n. 
A l’estiu també fem algunes sessions al Casal de Ju-
bilats. 
 
-Quin tipus de públic ve a aprendre a ballar sarda-
nes? 
-Tots són molt joves, de 50 cap amunt! Havíem tingut 
molta mainada anys enrere quan es feia a les esco-
les com a extraescolar però avui dia no hi ha jovent. 
S’havien arribat a fer trobades infantils on participaven 
fins a 30 pobles de les comarques gironines. Però tota 
aquesta mainada, quan arribaven als 10-12 anys, els 
perdies, deixaven de venir. Això no vol dir que, quan en 
tinguin 30 o 40, tornin a ballar-ne! Però avui dia, ma-
joritàriament som gent gran de Salt o també d’Anglès, 
Vilanna, Bescanó, de pobles propers. Tot i que també 
hem tingut algun cas de gent de diferents països d’ori-
gen que han anat venint i que ara en saben molt! L’any 
passat érem cap a 30, aquest any som 10-12. Nosal-

tres, mentre tinguem gent, continuarem fent el curs. 

-Té algun cost apuntar-se al curs?
-No, el curs és gratuït. El que pots fer si tens interès en 
el món de la sardana i també per donar suport a l’en-
titat és fer-te’n soci. Llavors reps el butlletí que s’edita 
cada vegada que programem una audició de sardanes. 
Abans es feien 10 butlletins a l’any -cada mes menys 
juliol i agost-, on s’anunciaven les audicions i s’hi in-
cloïa algun escrit d’homenatge a algun compositor o 
informacions diverses sobre l’entitat. Però vam haver 
de reduir despeses i ara en fem només dos per anun-
ciar les dues audicions de l’any. Un és ara el febrer i 
l’altre l’octubre per anunciar les sardanes que es faran 
l’octubre, novembre i desembre. 

-Parla’ns una mica de la història de l’entitat, que va 
arribar a tenir molts socis!
-Vam arribar a ser prop de 1.500 socis. Els anys 90 
hi havia molta gent interessada a aprendre i ballar. Es 
feien sardanes cada mes en diferents places del po-
ble. També es feia una arrossada al Pla dels Socs que 
reunia entre 400-500 persones, una botifarrada-casta-
nyada també molt important i vam ser uns dels pioners 
a fer la revetlla de Sant Joan, que es feia aquí al pati 
de la Farga. El dia del soci, el 6 de desembre, es feia 
concert de cobla al matí i a la tarda doble audició de 
sardanes. Era un moment en què hi havia molts socis i 
la gent en general participava molt de les activitats que 
feien les entitats del poble. 

40 anys llargs i curts

Nom: Joaquim Torramilans Llunell                                                   
Edat:  66 anys  

Nascut i resident a Salt 
Professió: mecànic de cotxes

Salt Sardanista: L’entitat Salt Sardanista va néixer el 
1980, aquest any celebra el seu 40è aniversari. Va co-
mençar com un grup dins l’associació de pares i mares 
de l’escola Dominiques de Salt (actualment FEDAC) 
però al cap de poc es va crear l’entitat que ha arribat 
a tenir prop de 1.500 socis. El 1990 va rebre el premi 
Tres de Març per la seva trajectòria. Actualment se-
gueixen organitzant audicions de sardanes quatre cops 
l’any i ensenyen aquest ball tradicional cada divendres, 
de manera gratuïta i obert a tothom, a l’Hotel d’Entitats. 

entrevista
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Entrevista a en Joaquim Torramilans

-Quan comença a decaure aquest interès per les 
sardanes? 
-Quan jo vaig entrar com a president el 2015 ja feia 
temps que anava de baixa i per això l’antic president 
havia decidit plegar. Però són els grups sardanistes en 
general que han anat minvant, no pas les cobles que 
segueixen tocant molt, tenen feina tot l’any. Si mires les 
agendes dels diaris, hi ha una època de l’any, que si no 
balles sardanes és perquè no vols, perquè n’hi ha cada 
dia. De febrer a novembre, i sobretot juliol i agost, hi 
ha sardanes per tot arreu. Tot i que potser hi ha menys 
gent, això sí. 

-I a vostè sempre li ha agradat ballar sardanes?
-Vaig començar de gran! En sabia una mica perquè el 
meu pare anava a ballar-ne i em posava al seu costat i 
feia el que podia, però va ser quan s’hi van apuntar els 
meus fills que m’hi vaig posar. I aquí estem!

-Hi ha algunes poblacions que hagin resistit millor 
aquesta crisi?
-Pel que fa als aplecs, Calella és el referent. L’Aplec 
Pairal de Catalunya, diria que fa uns 93 anys que es fa 
i segueix agrupant molta gent. A Salt, però, no se n’ha 
fet mai d’aplec, sí que s’havien fet trobades infantils, 
però no aplecs com a tal. 

-I algun poble que hagi aconseguit engrescar més 
jovent a ballar?
-Cassà de la Selva. La majoria de pobles hem anat 
disminuint participació i hem aguantat com hem pogut, 
l’únic que s’ha mantingut amb bona participació de jo-
ves és Cassà de la Selva. Allà tenen quatre o cinc co-
lles que van a concurs i una bona base de jovent. Una 
de les seves colles van quedar campions de Catalunya 
de punts lliures. 

-Durant molts anys vau fer homenatges a diversos 
compositors de sardanes. En què consistia aquest 
tribut? No totes tenen a veure amb Salt.
-Cada any triàvem un compositor i es programava una 
audició on s’estrenava una sardana del compositor 
escollit. A més, se li donava una placa commemorati-
va d’aquest homenatge. No havia de tenir res a veure 
amb Salt. Tot i que existeixen unes 25 sardanes que 
parlen de temes relacionats amb la nostra vila: “Brots 
de primavera”, “Pla dels Socs”, “Salt independent”, “A 
Salt saltarem”, “A l’Anna de Salt”, “Salt Sardanista”, etc. 
Sí que intentem que a cada cobla que es programa hi 
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hagi almenys una sardana que sigui dedicada a Salt o 
a gent de Salt. Perquè quan tu contractes a la cobla, 
ells t’envien la llista de sardanes i triem les que sabem 
que agraden més.

-Què és el que fa que una sardana agradi més que 
una altra?
-Hi ha diferents tipus de sardanes, n’hi ha que no son 
balladores, que pot ser molt maca!, però no desperta 
tantes ganes de ballar. Diríem que hi ha sardana de 
concert i hi ha sardana de plaça. La de concert és més 
per escoltar. Si vas a qualsevol audició, només comen-
çar la cobla, segons la quantitat de gent que comença 
a ballar, ja saps si aquella sardana agrada o no. A no 
ser que sigui una estrena, llavors hi ha gent que no ba-
lla perquè la vol escoltar bé, o gravar-la. Pensa que hi 
ha comptabilitzades prop de 30.000 sardanes escrites 
des de principis del segle passat. 

-Caram. Són temes que potser no se’n fa gaire di-
fusió.
-Actualment no gaire. Anys enrere hi havia més pro-
grames de televisió i ràdio que parlaven de sardanes, 
encara hi ha algunes emissores que en parlen i aquí 
tenim la sort de comptar amb el programa de ràdio Salt 
que presenta la Mercé, Temps de Sardanes, i que fa 
35 anys!   

-Existeix una federació sardanista en l’àmbit català. 
En formeu part?
-Sí, som membres de la Confederació Sardanista de 
Catalunya, que tenen el web Portal Sardanista on pots 
trobar tota la informació de sardanes a tot Catalunya 
i també de la Catalunya Nord, perquè a Banyuls, per 
exemple, o altres pobles de la zona hi ha també sar-
danes i cobles. La Confederació també organitza ac-
tivitats relacionades com és els Premis Capital de la 
Sardana que cada any es fa en una ciutat diferent o la 
Sardana de l’Any.  

-Què se’n sap dels orígens d’aquest ball?
-Sembla que ve dels balls grecs. En un principi no es 
ballava pas com ara. Només la ballaven homes que for-
maven una espiral, en forma de caragol, no de rotllana. 
És en Pep Ventura qui ho va reformar passant de la co-
bla que era un quartet, amb el sac de gemecs, xeremia, 
flabiol i tamborí; a 11 músics. La “Sardana de l’alcalde” 
que es fa a Amer, es balla a la manera tradicional i es 
pot veure com era abans d’aquesta reforma. 

-Com veieu el futur de tot plegat?
-Complicat, perquè no hi ha gent darrera que vulgui 
continuar, no hi ha relleu... A vegades penso que no-
més se solucionaria si la prohibissin! Llavors segur que 
la gent hi tornaria a tenir interès. De fet, la sardana com 
a tal no es perdrà pas, però les entitats que ens hi dedi-
quem i que ho fem per voluntat i per afició, perquè són 
moltes hores que ningú et remunera, sí que tenim el 
perill de desaparèixer. 

-Com animem a la gent perquè vingui a ballar sar-
danes?
-Perquè s’ho passaran bé! Volem que la gent n’apren-
gui però tampoc d’una manera estricte, sinó que mirem 
de divertir-nos. Molta gent diu “vinc a aprendre a comp-
tar”, jo sempre els dic que primer han de començar a 
ballar, després a comptar la sardana i després aprèn-la 
a repartir. Són tres fases, no es pot fer tot de cop. Pri-
mer s’ha de saber ballar i no està pensant què fer amb 
els peus, sinó que ha d’anar sol. A més, aquí solem fer 
punts lliures que ens divertim més, perquè si no la sar-
dana és molt monòtona. Es tracta de divertir-se.
 

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a en Joaquim Torramilans
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Nadalconverses a mitja tarda
Era la tarda del 23 de desembre, a les portes de Na-

dal. Just a l’entrada del centre comercial de la vila, 
vaig seure en un dels pocs bancs que encara queden. 
Mentre era allà, un seguit de gent anava desfilant cap 
a dins i cap a fora. Em vaig fixar amb els rostres de 
les persones que anaven passant davant meu: cares 
tristes, enfadades, nervioses, enutjoses, molestes. Es-
coltava, sense voler,  frases al vent.
- Si no vols acompanyar-me a comprar -li deia la dona 
al seu home-  no cal que vinguis. En aquestes festes 
prou que t’agradarà seure a taula i fer un bon dinar oi 
que sí?
 Una altra, també amb veu escardalenca, deia a la seva 
parella:
- No, amb aquesta cara de “pomes agres” no vull que 
m’acompanyis, no et necessito!
Més converses al vol.
- I ara què li passa a aquest mocós? -el fill d’algú entra-
va plorant i fent la típica rabieta que fan els nens quan 
no estan d’acord amb alguna cosa i es volen fer valdre.
Una pila de gent entrava amb la cara emprenyada i sor-
tia encara pitjor. El poc temps que vaig estar observant, 
només a unes senyores –quatre, per ser exactes- se 
les veia rialleres i bromistes. Feien temps mentre aca-
baven la cigarreta, abans d’entrar.
M’explicava l’altre dia una noia propietària d’una boti-
ga, que els clients ja entren parlant sols, mirant-se el 
rellotge i bufant.
-Nena, que tardaràs gaire a despatxar-me? És que tinc 
molta pressa.
-Nena,  perquè no llogues més gent, és que amb una 
persona sola a la botiga, no acabarem ni l’any que ve. 
La noia, que feia tot el que podia per servir amb ra-
pidesa, ja cansada de les impertinències dels clients, 
s’atura i diu:
- Miri senyora, jo, la seva “desesperació”  me la passo 
pel folre. I li diré més, sense ànim d’ofendre-la: si la 
seva queixa és només perquè té pressa, beneïda pres-
sa, perquè, què més voldrien els malalts de càncer, les 
persones amb malalties terminals, les persones hospi-
talitzades, les persones que no tenen res per menjar o 
les persones que sofreixen una guerra? Què més vol-
drien que tenir només la seva pressa? 

A dins la botiga plena com un ou, es va fer un silenci 
sepulcral; només una senyora gosà dir.
- Molt bé noia. És el més sensat que he sentit, de fa 
dies.
La gent compra i compra. En aquests dies tot és con-
sum. Cal?
En aquestes dates se celebren dos esdeveniments im-
portants, amb dos orígens diferents. El primer, d’origen 
històric, celebra el Solstici d’hivern, en honor al Déu del 
sol. Cada cultura li ha donat un nom. Per exemple, els 
romans li deien Apol·lo, els grecs Helios, els egipcis 
Horus… El segon, d’origen religiós, commemora el nai-
xement de Jesús. Nadal vol dir Nativitat, per tant cele-
brem el naixement de Crist a Betlem. Jesús és el fill de 
la Mare de Déu i Sant Josep, amb tot això es vol enviar 
un missatge de pau, amor, unió i esperança.
Aleshores jo em pregunto, té sentit un Nadal sense cap 
mena de vincle religiós? Sense les cançons nadalen-
ques? Sense pessebres ni reis d’Orient? Si no ens vin-
cula res amb la religió, aquestes festes seguirien tenint 
la mateixa màgia?  
Per descomptat, les creences i conviccions van canvi-
ant, però tan si celebrem el Nadal per les seves con-
notacions religioses o històriques,  per què tants regals 
innecessaris?  Per què tan copiosos àpats? Per què 
beure més del compte? Per què tantes presses, tants 
nervis, tanta bogeria?

Júlia Pujolràs Casadevall
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col.laboracióConflictivitat social a Salt (1919-1920)     
(Segona part)
(Continua de la revista anterior) 

Un primer moment de vaga el localitzem del 3 a 6 de 
març de 1919. Aquesta, recollida esporàdicament 

a la premsa, espanta l’empresariat saltenc. L’origen se 
situa en la vulneració de la promesa d’un “aumento en 
los jornales y la reducción de las horas de trabajo” que 
se’ls havia promès al sindicat “La Redención”. La si-
tuació era extremadament delicada i testimoni d’això 
disposem d’una carta de Coma i Cros en què descriu 
l’ambient que es respira: “La cuestión social sigue aquí 
muy enredada y solo con mucho tino, mucho tesón y 
mucha justicia, es quizás como podría volverse otra 
vez a la normalidad, de lo contrario me temo que cada 
día irá enredándose la madeja, e iremos de cabeza a 
la revolución, y creo que lo que está pasando en el 
extranjero debería ya habernos aleccionado”. Com ve-
iem, els ànims no eren gaire agradables: hem de si-
tuar aquesta descripció en la por a la revolució que, 
des de 1917, havia despertat al llarg d’Europa. Pel que 
fa a la qüestió més personal de Coma i Cros, hem de 
tenir present que, tal com s’assenyala en una entra-
da del 23 de març de 1919 en el Diario de Gerona de 
Avisos y Noticias la pròpia tartana familiar havia sofert 
un atemptat. El relat d’aquest afer és imperdible: “En 
el kilómetro uno de la carretera de Gerona a Manresa 
hízose un disparo de arma de fuego al paso de la tarta-
na del fabricante de Salt Juan Coma y Cros, en la que 
iban el director de una de las fábricas de esta última 
localidad, don Juan Ribó Comas, su família, el mayor-
domo Juan Sola y un hijo de éste, guiando el vehículo 
el cochero Pedro Pons, todos los cuales resultaron ile-
sos, recibiendo tan sólo la caballería una herida en el 
costillar izquierdo.” Per acabar informant que “El autor 
de la agresión no ha podido ser descubierto”.
Encara que la vaga fi-
nalitzés el dia 6, hem 
d’imaginar que les pe-
ticions que els treballa-
dors saltencs exigien 
no van ser garantides. 
La situació seguia tèr-
bola i la decisió defini-
tiva va arribar per part 
de Joan Coma i Cros. 
Observant que l’esta-
bilitat es trobava lluny 
de la realitat, el 25 de 
maig va decidir tancar 
definitivament la fàbri-
ca. La lectura que es va 
fer d’aquesta decisió a 
la premsa no va ser 
altra que la de “ame-
drentar a los obreros 
amenazándoles con la 
miseria”. Ens trobem, 
doncs, davant d’un 
context clàssic de lluita 
obrera en què queden 

representats clarament els dos blocs confrontats. En 
la interpretació d’aquests esdeveniments hem de tenir 
presents fenòmens que sovint se’ns poden escapar. La 
gestió de Coma i Cros no estava condicionada única-
ment pels desitjos personals de l’empresari, sinó que 
hem de fer palès la decisió del consistori municipal 
de 22 de maig, tres dies abans que es tanquessin les 
instal·lacions, on des de l’alcaldia de Bartolomé Muñoz 
Trilla es demanava de “cerrar [...] ambas fábricas pre-
sumiendo que no se abrirán jamás”. En aquest mateix 
Ple també es va fer referència al “pésimo estado en 
que se halla la situación o conflicto de la clase obrera 
textil correspondiente a las dos fábricas que D. Juan 
Coma Cros posee en este pueblo”, desmotivats des-
prés dels “inútiles [...] esfuerzos” per a resoldre el “con-
flicto social”. Tenint en compte que, segons la premsa, 
més de sis-cents treballadors perderen la feina, la re-
percussió d’aquesta mesura en un municipi que ales-
hores disposava de menys de 5.000 habitants era molt 
accentuada.
Lluny de resoldre’s definitivament la conflictivitat obre-
ra, semblaria que amb l’arribada de l’estiu s’intenta 
reprendre l’activitat productiva a les fàbriques. En una 
carta de 3 de juny, Coma i Cros expressava encara la 
seva preocupació per l’ambient que es respirava i intu-
ïa que les “peticiones absurdas por parte de los traba-
jadores” encara eren ben vives i que s’hauria d’esperar 
a veure com seria el futur. En aquest sentit, el testimoni 
que ens ofereixen les entrades a la premsa són abso-
lutament reveladores. En un article publicat a Acción 
Social Obrera de 12 de juliol, fent ressò d’un tancament 
a Palafrugell, s’assenyalava als que es negaven a fer 
vaga amb el rètol de “taifa esquirolera”. És un cas comú 
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Conflictivitat social a Salt (1919-1920)  (Segona part)

i traslladable arreu de la geografia catalana: una sèrie 
de treballadors que després d’haver estat relegats a 
jornalers, intenten retornar a la posició de setmanals en 
una reunió amb el director a l’esquena del sindicat. És 
interessant veure, com hem assenyalat anteriorment, 
el to en què aquests articles són escrits. A tall d’exem-
ple, podem veure com aquest està signat pel “Grupo de 
Soviets de Salt”. Algú podria dir, no amb manca d’hu-
mor, que el nom no fa la cosa.
Testimoni d’una nova escalada de tensions és l’atemp-
tat contra el jutge de Salt Josep Ramis Adroher. La nit 
del 21 de setembre de 1919, el veí de Sant Gregori 
Emili Clara Ros, de 43 anys, després d’intentar-lo llen-
çar al Güell, li dispara sense tocar-lo. Aquesta notícia, 
apareguda l’endemà a La Vanguardia, es perd sense 
disposar de més documentació per a reconstruir-la. 
Tanmateix, ens ajuda a entendre que la violència de-
sencadenada en aquestes jornades era quelcom insu-
portable. La presència d’amenaces, discòrdies i calúm-
nies és palesa amb una simple lectura de la premsa de 
l’època i els testimonis com l’anterior ens demostren la 
perillositat en què es vivia.
Superat l’estiu amb totes les problemàtiques imagina-
bles, però amb les fàbriques operatives amb els ser-
veis disponibles, es donarà al mes d’octubre un nou 
trencament en la relació entre els treballadors i Coma i 
Cros. La situació va ser la següent: després d’esperar 
mesos a què s’implantés de forma definitiva la jornada 
de vuit hores, els treballadors decidiren acollir-la ells 
mateixos. Mentre aquesta situació es donava a Salt, 
l’empresari de la Grober va demanar a Coma i Cros 
que no cedís ni un pèl en les demandes de la classe 
obrera i que, en lloc de permetre’ls treballar vuit hores 
i s’augmentés considerablement els seus salaris, tan-
qués la fàbrica fins que les reivindicacions fossin su-
perades. Finalment, tal com s’assenyala en la premsa, 
“el vampiro Grober” va aconseguir els seus objectius i 
la producció va restar aturada. Tenint en compte que la 
situació s’estenia a Girona i Bescanó, eren “Más de dos 
mil trabajadores [los que] han sido echados vilmente a 
la calle por la burguesía confabulada”. En aquest con-
text, es registra un nou període de vaga que s’enceta 
el 8 d’octubre i finalitza el 26 del mateix mes. Segons 

les estadístiques, només 10 dels 298 treballadors no 
s’afegiren a la vaga. Val a dir que tots ells eren homes, 
mentre les 255 dones s’hi van adherir en massa. Per 
a poder subsistir a la vaga van organitzar una cuina 
comunal (subvencionada en bona part per Salvador 
Seguí, el Noi del Sucre), solució emprada ja en altres 
espais, per a poder distribuir alimentació als obrers. 
El resultat d’aquesta va ser àmpliament favorable als 
obrers, que van aconseguir finalment la jornada de vuit 
hores i l’augment salarial que reclamaven. Coma i Cros 
va haver de concedir allò que al mes de juny anotava 
en una carta que no podia complir: “En época normal 
no hay inconveniente en hacer estas concesiones, 
pero tal como están ahora las cosas no es posible”. 
En aquest sentit, no ens ha de sorprendre que en una 
carta del 2 desembre de Coma i Cros a Josep Comàs, 
abatut després de deu llargs mesos conflictius, dema-
na que s’adverteixi als treballadors que si no es calmen 
els ànims “la fàbrica cerrará por completo”.
La derrota no podia ser definitiva. L’empresariat català 
es va moure en massa i va organitzar un lock-out que 
pretenia tornar a redreçar la situació de conflicte social. 
Com podem imaginar, Coma i Cros a Salt va aprofitar 
l’avinentesa i va adherir-se a aquesta proposta. El ge-
ner de 1920, lluny de resoldre’s tot plegat, escrivia una 
carta plena de rancor als governants que “lejos de ata-
jar el mal desde sus comienzos, no han hecho más que 
favorecer su desarrollo”. Aquest text, molt clarificador 
per veure els prejudicis i preocupacions d’un burgès en 
un context d’agitació social, és interessantíssim. Aquí 
Coma i Cros s’eximeix de les seves responsabilitats en 
el conflicte i assenyala als sindicats d’intentar una re-
volució. El to en què es troba escrit és de fatiga. Hem 
d’imaginar que tot el que ha succeït al llarg dels mesos 
ha desgastat molt l’empresari. No en va, en una car-
ta de març de 1920, expressa les ganes de jubilar-se, 
sense oblidar el seu rebuig a la classe obrera: li agra-
daria “llevar una vida tranquila, y vegetativa, comple-
tamente apartado de los negocios y libre por lo tanto 
de ese sin número de disgustos y peligros que lleva 
consigo el tener que tratar hoy con la clase obrera.”

Marc Clarà Sala
Arxiu Municipal de Salt
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La biblioteca d’en Massagran

Cada tarda, quan passem per davant de l’antic ci-
nema Núria, podem veure l’animació que hi ha a 

dins. Molts nens i nenes de Salt s’hi acosten per llegir, 
buscar informació o fer els deures.
És la biblioteca infantil d’en Massagran, filial de la Iu 
Bohigas i que està integrada a la Xarxa de Biblioteques 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. És de titula-
ritat municipal i el servei de dinamització es realitza a 
través de l’empresa de serveis Tot Oci. Compta amb 
una tècnica auxiliar de biblioteca, la Laura Ciurana, que 
s’encarrega de la gestió de l’espai bibliotecari i del fons 
bibliogràfic, i dues dinamitzadores: l’Eulàlia Morer i la 
Carla Ciurana. Totes tres comparteixen l’organització i 
el desenvolupament de les activitats que s’hi fan.
Un dels objectius de la biblioteca és el d’assegurar el 
dret a la lectura dels nens i nenes del municipi, per tant, 
la biblioteca s’adapta a les seves necessitats. 
Hem visitat l’espai en dos moments diferents: a l’inici i 
a mitja tarda.
Poc després de les 5, comencen a arribar els nens, 
sols o amb companys, molts d’ells habituals del servei, 
s’adrecen al taulell d’entrada i després s’asseuen on 
ells escullen segons el que volen fer (retornar llibres o 
endur-se’ls en préstec, llegir un llibre, fer els deures, 
consultar un ordinador, etc.). La Carla, l’Eulàlia i la Lau-
ra els saluden, s’interessen per ells, pel que necessiten 
i els orienten i ajuden, si convé. En algun cas, els recor-
den que les coses han d’anar millor que el dia abans i 
que cal complir les normes de respecte envers les per-
sones i el material. Parlant amb les dinamitzadores, 
en més d’una ocasió han fet sortir la paraula “acom-
panyar”. Perquè això és el que fan, acompanyar-los o 
ajudar-los a trobar les seves lectures i les seves neces-
sitats de cerca d’informació.
La segona vegada, en plena tarda, l’espai és gairebé 
ple. Hi ha un ambient animat, però relativament tran-
quil, encara que no d’absolut silenci, que tampoc és el 
que es pretén.
Al voltant de 80 nens i nenes hi assisteixen cada tarda, 
encara que el nombre d’usuaris pot variar en funció de 
l’època de l’any i del curs escolar. A partir de 7 anys 
(2n de primària) poden accedir-hi sols. Si són menors 
d’aquesta edat, han d’anar acompanyats dels pares. 
Tot i que no són gaires, expliquen, les famílies que ve-
nen són usuàries habituals i se’ls ofereix la recomana-
ció de contes per llegir amb els seus fills.

Tenen un fons biblio-
gràfic d’uns 10.000 lli-
bres, que consideren 
força complet, prin-
cipalment en català, 
castellà, però també 
amb una petita sec-
ció d’altres idiomes 
com l’àrab, el fran-
cès o l’anglès. Aquest 
fons es va mantenint i 
adaptant a les neces-
sitats i interessos dels 
infants que venen. 
Recentment s’han in-
corporat nous còmics 
o llibres sobre l’emer-
gència climàtica. 
Cada mes, es tria un 
centre temàtic al voltant 
del qual es desenvo-
lupen les activitats de 
lectura i tallers escrip-
tura. El mes de gener 
el tema són les «Nits 
d’hivern». Els dos clubs 
de lectura en funciona-
ment, el Saltallibres (de 
8 a 10 anys) i el Saltalli-
bres+ (de 10 a 12 anys) 
es troben dues vegades 
al mes cadascun per fer lectura compartida del  llibre escollit.
La Festa del Llibre Gegant, que enguany celebrarà la 
23a edició el dissabte 28 de març, és com la Festa Ma-
jor de la biblioteca, ens diuen. És la culminació del tre-
ball que es va realitzant diàriament d’acompanyament 
a l’escriptura i a la lectura. Aquest febrer s’inicien els 
tallers d’escriptura per a treballar els contes dels infants 
que volen ser acompanyats en aquest procés. També 
ho poden fer sols a la biblioteca, a casa o a l’escola. 
Són ells mateixos, els que transcriuen els contes a les 
cartolines gegants.
Un cop llegit o escoltat el conte, una vintena d’il-
lustradors dibuixaran les, aproximadament, dues-cen-
tes històries que formaran part d’un nou llibre gegant.
Els nens i nenes participen i valoren molt positivament 
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Perdre’s en una illa deserta

La biblioteca d’en Massagran

Moltes vegades hem desitjat la soledat o potser 
desaparèixer de la nostra realitat marxant ben 

lluny a l’altra banda del món. Molt sovint, si no en la 
majoria dels casos, ho faríem en una illa deserta on 
ningú ens molestés. És ben romàntic i bucòlic, però 
les imatges compartides per la societat actual són 
més aviat dolces i atractives. La realitat no és ni tan 
bonica ni tan còmoda, més aviat és tot el contrari. Sí 
que és cert que necessitem estar a soles amb nos-
altres mateixos per tal de reflexionar sobre com diri-
gim aquest vaixell anomenat “vida”, com travessem 
les tempestes i a quin port volem llançar l’àncora. 
Amb tot, amb uns minuts a soles ja en tenim prou i 
no ens manca més temps, però què faríem si estigu-
éssim sols al llarg de dies, setmanes, mesos i anys? 
Un dos de febrer de mil set-cents nou, Alexander 
Selkirk va ser rescatat d’una illa de l’arxipèlag Juan 
Fernández (Xile) pel vaixell Duke. La història d’aquest 
escocès s’ha fet famosa arreu del globus a través de 
la novel·la inspirada en els quatre anys i quatre mesos 
que va romandre abandonat: Robinson Crusoe de Da-
niel Dafoe. Sabem que l’escriptor va tenir l’oportunitat 
d’entrevistar-lo i, utilitzant també algunes de les peripè-
cies de Pedro Serrano¹ , va elaborar un dels clàssics 
de la literatura universal. Tots coneixem el que Selkirk 
va haver de fer per sobreviure, ja que els llibres i el 
cinema ens ho han explicat fil per randa. L’última versió 
contemporània la podem trobar al film Nàufrag dirigida 
per Robert Zemeckis i protagonitzada per Tom Hanks 
l’any dos mil. Jo em decanto més per la versió del suís 
Johann David Wyss anomenada La Família Robinson, 
publicada al mil vuit-cents dotze, i de la qual se’n va 
fer una sèrie d’anime² al Japó (mil nou-cents vuitanta-
u), la qual es va emetre a casa nostra. Com sempre 
és més recomanable llegir el llibre, però la sèrie està 
ben feta i molts la recordem de forma entranyable. 
Selkirk mai va ser un nàufrag. Sabem que a l’octubre 
de mil set-cents tres anava a bord del galera Cinque 
Ports i, que després d’una forta discussió amb el ca-
pità, va ser abandonat en una illa com a càstig (no 
en sabem la data exacta). Va ser un acte de crueltat, 
però als vaixells la vida s’endevina dura i, certament, 
angoixosa. El càstig va immortalitzar l’escocès, però 
no hem d’oblidar que per prendre aquesta mesura tan 
extrema, Selkirk deuria ser una bona peça. Al capità 

del Cinque Ports no li va anar millor ja que poc des-
prés el seu vaixell es va enfonsar. De ben segur que 
la seva actitud desafiant amb el capità de la galera el 
va ajudar a sobreviure i emprendre la batalla diària de 
la soledat. Potser gràcies al seu caràcter no va morir 
amb la resta dels seus companys al mar i va poder ex-
plicar les seves “batalletes” posteriorment. Sabem que 
va tornar a Anglaterra i que es va casar, però el mar 
era el seu destí. Es va tornar a embarcar novament per 
tal de recórrer els mars i va morir a bord del Weymouth 
el tretze de desembre del mil set-cents vint-i-u. Va ser 
enterrat al mar a tocar de la costa occidental de l’Àfrica. 
He de concloure que la vida és un aventura en ella ma-
teixa, amb tot no ens cal voltar el món i navegar per 
mars remots. A casa nostra hi ha totes les coses que 
aquest planeta ens ofereix, només depèn de com mira-
rem i amb quina intenció. Les aventures passen perquè 
volem que passin, perquè estem disposats a fer de la 
vida un temps divertit, arriscat i inesperat. Tot el que 
hi ha d’aventura en una illa deserta ho tenim a l’abast 
de la mà caminant quatre o cinc minuts, però avui re-
cordem amb reverència aquell temps en què es podia 
pujar a un veler sense saber on et duria el vent.

 Pedro Serrano fou un capità espanyol que al mil cinc-cents 
vint-i-sis va sobreviure a un naufragi en un banc de sorra al 
Mar del Carib juntament amb un altre company. Només Pe-
dro Serrano va poder mantenir-se en vida i va ser rescatat 
vuit anys després del naufragi al mil cinc-cents trenta-quatre.
2 L’anime és el terme que agrupa els dibuixos animats de pro-
cedència japonesa.

Robert Fàbregas 

aquestes activitats.
La biblioteca d’en Massagran va néixer el 1990 en uns 
baixos del Mercat municipal, impulsada per la Carme 
Bover i Calvo, recentment traspassada, bibliotecària de 
Salt  des del 1966 fins a la seva jubilació, activista cul-
tural i figura reconeguda i coneguda de molts saltencs. 
Darrerament, la premsa s’ha fet ressò de l’adquisició, 
per part de l’Ajuntament, del local que fins ara ocupava 
en règim de lloguer. 
A més a més, segons l’acta del Ple municipal de 18 de 

novembre passat, l’Ajuntament ha aprovat el projecte 
de l’Espai polivalent “Massagran”,  que comprendria la 
segona biblioteca, incloent-hi l’actual biblioteca infantil 
i un centre cívic, “per donar resposta a les necessitats 
culturals, socials i educatives del municipi”.
Aquesta és una sentida reivindicació de molta gent que 
ha de fer una llarga caminada fins a la Iu Bohigas.
La biblioteca és pública i de tots, millor si la tenim a prop.

Pilar Velázquez
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L’incivisme truca a la porta

Sí, l’incivisme ja fa anys que ha trucat a la porta del 
nostre poble, i va en augment. Tan sols cal passejar 

pels nostres carrers per adonar-nos que a les jardineres  
en comptes d’haver-hi flors, estan plenes de burilles, 
són els cendres del nostre poble. Has arribat a pensar 
què passa quan llences una burilla a terra, al vàter o a 
una jardinera?  Doncs, s’han fet estadístiques i resulta 
que les burilles constitueixen una de les principals fonts 
d’escombraries mundial; 4,5 trilions de restes de cigar-
retes van als carrers, rius, boscos i mars cada any, amb 
una gravíssima repercussió en el medi ambient. Aques-
tes acumulen part dels components del tabac, incloses 
les substàncies químiques més nocives que s’alliberen 
en contacte amb l’aigua. Per tant, quan arriben als rius 
i, fins i tot al mar, desprenen aquestes substàncies.  Al 
final aquesta contaminació arriba a la nostra cadena ali-
mentària. A més,  les burilles poden trigar entre 8 i 12 
anys en descompondre’s totalment. Hi ha països que 
comencen a posar-hi mà, multant al qui llenci burilles 
a terra. Vaig llegir en un blog on es parlava  dels petits 
canvis i deia que tirar una burilla a terra és com deixar a 
terra  una caca de gos, i si sou fumadors, ja ho sabeu!, 
teniu moltes opcions: dur un cendrer portàtil. Apagar el 
cigar a una paperera, això sí, ben apagat. Apagar-lo i 
guardar la burilla fins a trobar una paperera. I si us plau, 
no llenceu la burilla des del cotxe, o des de la moto! Però 
no només són burilles que trobem pertot arreu, tenim 
tota classe de deixalles  per tots els racons dels nostres 
carrers, papers, plàstics, llaunes, mobles, coses impen-

sables, que el que fan és embrutir i sobretot contami-
nar. Les deixalles s’han convertit en un greu problema. 
El que és fàcil, i pel benestar de tots, és  introduir cada 
cosa al contenidor corresponent, o a la deixalleria mòbil 
o fixa. Doncs hem de pensar que sí, que tenim solució 
per aquest problema abans que sigui massa tard, entre 
tots ho podem aconseguir col·locant cada cosa al seu 
lloc. Moltes persones no són conscients del mal que es-
tan fent, no val a dir  ja ho netejaran,  per això paguem 
impostos, hi ha una dita que diu: no és més net qui més 
neteja sinó qui menys embruta.                         
Doncs, com diu la cançó  d’en Joan Dausà, hi ha d’ha-
ver una altra manera de viure.

M. Teresa Quer Coma
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El desordre és espontani
Tots sabem que per endreçar i ordenar una casa o una 
habitació o un taller cal una dedicació, un esforç, un 
treball. En canvi el desordre sembla que es produeixi 
sol, espontàniament. Si ens descuidem trobem un lli-
bre sobre el llit, un vas a la llibreria, les sabates sota el 
sofà, un jersei a la cuina...
Posem un exemple més clar. Si tenim en una capsa  
ben ordenades 10 boles blanques a l’esquerra i 10 de 
vermelles a la dreta i movent la capsa se’ns barregen, 
és gairebé impossible tornar-les a la ordenació inicial 
per molt que tornem a moure la capsa.  El desordre es 
produeix espontàniament, l’ordre no.
El desordre juga amb més probabilitats
Quan ordenem alguna cosa posem condicions i limitem 
la probabilitat de que un objecte es trobi a qualsevol 
lloc. Per exemple, a casa els llibres han d’estar a la 
llibreria, la roba a l’armari, els plats a la cuina, etc. En 
canvi si no ordenem són innombrables les posicions en 
què es pot trobar cada objecte i, per tant, les diferents 
formes de desordre que es poden produir.
Un exemple molt clar pot ser un joc de cartes. Quan 
l’encetem les cartes estan ordenades en un ordre prefi-
xat. Si les remenem per posar-nos a jugar es desorde-
nen i per moltes vegades que les tornem a remenar no 
tornen mai a quedar ordenades.
Els matemàtics diuen que en un joc de 48 cartes el 
nombre de maneres que poden quedar desordenades 
es pot calcular fent la multiplicació: 
48 x 47 x 46 x ........... x 3 x 2 x 1
No us aconsello que la feu, us sortiria un número de 61 
xifres. Això explica perquè les cartes espontàniament 
es poden desordenar, per exemple caient a terra, però 
es impensable que espontàniament s’ordenin.
El desordre molecular: l’entropia
Sabem que tota la matèria està formada per unes par-
tícules petitíssimes que poden ser els àtoms o grups 
d’àtoms anomenats molècules. Per simplificar, de totes 
les partícules en direm molècules encara que siguin 
d’un sol àtom.
Com passava amb l’exemple de les boles, les molècu-
les poden estar ordenades o desordenades. Els cien-
tífics mesuren el nivell de desordre molecular amb una 
magnitud  anomenada entropia.
Per exemple, en un sòlid les molècules estan ben orde-
nades, però si el sòlid es fon les molècules es mouen, 
lliscant entre elles i, per tant, augmenta el desordre, o 
sigui l’entropia. I encara augmenta molt més si el líquid 
s’evapora, ja que aleshores les molècules es difonen 
per l’espai podent ocupar moltíssimes més posicions. 
També augmenta l’entropia en les reaccions químiques 

quan a partir de sòlids o líquids es produeixen gasos. I 
també  quan molècules molt grans i d’estructura orde-
nada es trenquen convertint-se en nombroses molècu-
les petites.
Si en la reacció es desprèn calor, això representa tam-
bé un augment d’entropia del seu entorn  ja que  la 
calor és un moviment caòtic i desordenat de les partí-
cules, o sigui és energia desordenada.
El Segon Principi de Termodinàmica
Estudiant el comportament dels motors tèrmics i fent 
servir un llenguatge matemàtic complex es va desco-
brir una llei que ha resultat ser d’aplicació universal, 
l’anomenat Segon Principi de Termodinàmica. Inten-
taré explicar-la amb paraules senzilles: com que les si-
tuacions desordenades són més probables, en tots els 
canvis que es produeixen espontàniament a l’Uni-
vers s’origina un augment d’entropia, en el sistema 
que canvia o en el seu entorn.
Així, per exemple, gràcies a aquest Principi els químics 
tenen una manera de saber si una reacció és possible 
o no. Les dues causes que afavoreixen que sigui pos-
sible són:
Que hi hagi un augment de desordre molecular i, per 
tant, d’entropia del sistema.
Que hi hagi despreniment de calor i, per tant un aug-
ment d’entropia de l’entorn.
Si les dues causes són favorables la reacció és possi-
ble. Si les dues són desfavorables no és possible. Si 
una és favorable però l’altra no, dependrà de la que 
tingui un valor més gran. 
Per exemple, en la combustió de la fusta augmenta 
l’entropia perquè molècules grans i molt  ordenades de 
cel·lulosa i lignina es converteixen en petites molècules 
de gas carbònic i aigua i a més a més es desprèn calor. 
Per això és tan fàcil que un bosc es cremi. 
El cas misteriós dels éssers vius
Si deixem caure una pedra grossa sobre un llac veu-
rem esquitxos d’aigua que surten projectats cap amunt 
desobeint momentàniament la llei de la gravetat, però 
que després tornen a caure. Els sers vius són com es-
quitxos d’ordre en un Univers abocat al desordre. Per 
exemple les plantes verdes a partir de molècules senzi-
lles de gas carbònic i aigua construeixen  macromolècu-
les molt  complexes i ordenades de cel·lulosa, sucres, 
midó... Però les plantes verdes no poden viure sense 
la llum solar i el seu augment d’ordre és sobradament 
compensat  per l’immens  devessall de desordre que 
emana del Sol en forma de calor i llum que s’escampa 
per l’espai. I a més a més, com els esquitxos d’aigua, 
els éssers vius són efímers, moren, i aleshores totes 
les estructures ordenades es desfan i destrueixen i el 

2n Principi es compleix inexorablement.
¿Quin deu ser el misteriós disseny que per-
met que, en un Univers abocat al desordre, 
aparegui la fabulosa complexitat ordenada 
de la Vida i fins i tot la intel·ligència, creati-
vitat i llibertat dels humans?

Joan Serrat

La llei universal del desordre
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Recomanació de llibre

Títol: Res no s’oposa a la nit
Autora: Delphine de Vigan

Edicions 62
Col·lecció El Balancí

La lectura d’aquesta 
novel·la que narra 
uns fets verídics,  
m’ha entusiasmat 
i trasbalsat alhora. 
L’autora, arran del 
suïcidi de la seva 
mare Lucile, que 
ella troba morta al 

llit després de tres dies sense saber-ne res, es posa a in-
vestigar fets del passat de la  seva família per entendre el 
perquè d’aquest tràgic final. Ho fa a partir de fotos, relats 
i records de les seves ties i de la seva germana, també 
de moltes cintes gravades pel seu propi avi. De mica en 
mica  l’autora va construint un relat  que la porta a  des-
cobrir que el seu avi tan enrotllat esguerra la vida de la 
seva mare mentre l’àvia va tapant tots els fets que es van 
succeint dins d’una família que aparenta ser exemplar. La 
Lucile té una infantesa feliç fins que arriba la primera mort 
a la família, un seu germà més petit pateix  un accident. 
I després  seguiran dues morts més en circumstàncies 
estranyes, però la família viu com si no passés res, La 
Lucile trontolla per culpa dels esdeveniments, malalta bi-

polar,  segueix el camí de l’alcohol, les 
drogues i el tabac. Les seves filles la 
veuran autodestruir-se de manera per-
manent sense poder-la ajudar.
Delphine navega entre els dimonis 
familiars durant tres anys per po-
der escriure aquesta novel·la que 
ens presenta de manera magistral 
en forma de records i pinzellades 
sense caure en la tafaneria ni en 
la morbositat, el com ho explica 
fa que sigui un llibre excepcio-
nal.
Delphine de Vigan (1966, Boulogne-
Billancourt) viu a París i és mare de dos fills. L’any 
2001 va entrar en l’escena literària francesa i poc després 
amb la novel·la No i jo (Edicions 62, 2007), centrada en 
l’amistat entre una adolescent inadaptada i una solitària 
jove sense sostre, va obtenir un gran èxit de crítica i pú-
blic, confirmat amb el Premi dels Llibreters francesos; un 
ressò esdevingut internacional amb la traducció de l’obra 
a vint llengües. Les hores soterrades (Edicions 62, 2009) 
la va confirmar com una de les autores franceses actuals 
més rellevants, i Res no s’oposa a la nit ha suposat la 
seva consagració crítica i de lectors. Ha rebut diversos 
premis importants a França  i alhora ha obtingut un èxit 
aclaparador de lectors.

Carme Torrent

cultura
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“Xispita”

La Maria Granada és una nena gitana, molt simpàtica, 
que viu en un poble d’Andalusia. És un poblet amb pocs 
habitants a dalt d’un munt arrodonit i pedregós. El rocam 
l’esquitxa com si fossin pigues en el paisatge. Com tots 
els poblets de la comarca, destaca de lluny per haver pin-
tat totes les cases blanques. Els carrerons són estrets i 
torts, a diferents nivells per ser un poble muntanyós, i, no 
poden faltar les oliveres tot voltant, les figueres de moro i 
tot de plantes aromàtiques que odoren les cases. Un po-
ble de postal, però a l’estiu és un turment la calor.
Aquell estiu, la Maria Granada voltava pel poble a totes 
hores i es parava a saludar els veïns que trobava. Molts, 
amb el ressol de la tarda, buscaven la frescor de l’oreig 
amb la porta de la casa mig oberta, asseguts en el passa-
dís. La nena hi entrava i estava una estona parlant amb 
els veïns i, passats uns minuts, marxava rient i els dei-
xava la porta oberta mentre anava cap a una altra casa. 
Als veïns els hi agradava que els visités pel seu caràcter 
alegre i la conversa joliua. Per això li deien “Xispita”.
El primer dia d’agost va sortir com una guspira esventada 
després de dinar. La seva mare la va cridar que tornés, 
ja que feia molt de sol i la gent dormiria la migdiada. Però 
ella ja era lluny i no va sentir res. El terra dels carrers cre-
mava, però anava tan de pressa que no li arribava l’escal-
for a la pell endurida dels peus. Amb els seus set anyets 
era la nena més moguda i arriada del poble.
Passats vint minuts ja havia voltat tot el poble i no havia 
trobat a ningú. Es va dirigir cap a la plaça Major, es va 
asseure en els graons de l’església i va decidir esperar 
que la gent es despertés. Ella va recolzar el caparró a la 
barana de pedra i es va quedar adormida a ple sol.
Quan els vilatans van començar a transitar, tots la saluda-
ven, però ella semblava que dormia. Una de les persones 
que van passar era la seva tia que, quan va veure que 
estava tan vermella, la va anar a cridar.
La Xispita va caure de cantó, perquè estava inconscient, 
havia agafat una assolellada molt forta. De seguida va 
avisar els veïns més propers, amb els seus crits i tots van 
córrer, els uns a casa del metge i els altres la varen portar 
a coll a casa seva. La seva mare es va emportar un gran 
ensurt quan la va veure en aquest estat i va fer un agut 
xisclet. Un dels seus cosins va anar a avisar al seu pare 
que treballava en un magatzem d’oli als afores del poble 
i van tornar junts. Al vespre quasi tots els veïns del poble 
estaven a la porta de casa seva, interessats per la seva 
salut i per saber la seva evolució. 
La nena més famosa del poble continuava inconscient a 
l’hora de sopar i ningú va marxar a fer-lo, havien perdut la 
gana i es sentien solidaris amb la família. El metge, quan 
va sortir, va fer un senyal de dubte sobre la seva curació i 
va assegurar que tornaria al voltant de les dotze de la nit. 
Algunes àvies van dirigir-se a l’església a resar, com era 
costum. Altres preparaven emplastres freds, amb  el gel 
de les seves neveres, per tal de posar-los en el front i al 
voltant del seu cap, per rebaixar-li la temperatura corpo-
ral. El sol havia entrat en el seu si i no en volia sortir.
La tristor i l’esperança canviaven de boca a cada minut. 
Els veïns i veïnes recolzats o asseguts en cadires de bal-
ca, escoltaven les campanades del rellotge del campanar 

que s’erigia com la connexió dels vilatans amb el Creador, 
per demanar-li el seu favor. Les hores passaven amb in-
certesa fins a veure les primeres clarors del dia. La mare 
asseguda al cap del llit amb la mà agafada a la de la Xis-
pita. El pare assegut a una cadira baixa amb el cap cot, 
buit d’alegria i els ulls plens de llàgrimes. El metge havia 
passat a mitjanit i havia recomanat que deixessin passar 
les hores amb el medicament subministrat.
El sol estava a punt de sortir i el seu primer raig va entrar 
pel finestró mal tancat de l’habitació, impactant a la cara 
de la Xispita. Ella es va moure i va obrir els ulls enlluerna-
da, els ulls dels presents es van obrir més que els seus i 
l’alegria va retornar a totes les persones del poble. 
Ella va explicar que havia tingut un somni en què el sol 
se l’havia emportat per veure a la nit les seves germanes, 
les estrelles...
El somni es va fer famós. Ella, amb la seva gràcia, l’ex-
plicava així:
- Sap vostè? Vaig anar a la lluna. Sí, sí...
Quan estava dormint al sol vaig sentir que una mà molt 
calenta m’estirava cap amunt. Devia ser l’astre lluminós, 
perquè solament veia ratlles de tots colors al meu voltant. 
Una veu sinuosa em preguntava si volia veure les seves 
germanes. Jo li vaig dir que si volien jugar, ho acceptava.
Aleshores va agafar una velocitat vertiginosa i veia que 
la lluna s’acostava molt de pressa. Pensava que xocaria 
amb ella, però la velocitat va minvar. En un moment era 
asseguda a la superfície de la lluna.
Quan em vaig aixecar, vaig veure la Terra com una bola 
blava d’on venia, però no hi veia ningú, perquè era lluny i 
devien ser més petits que les puces.
Si no mirava al sol, tot era ple d’estrelles. Tantes! Que 
n’estava envoltada per tot arreu com la sorra. Unes brilla-
ven més que les altres, unes altres tenien forma d’espiral, 
com si fos un molinet que volta amb un punt negre al mig, 
altres eren com una pilota d’estrelles que s’havien ajuntat 
per jugar i  després uns núvols de colors molt lluminosos.
La veu m’ho va anar explicant: les que eren grogues eren 
les més velles i les blanques eren les més noves; les que 
semblaven un molinet tenien milions d’estrelles apilona-
des, eren les galàxies; les de la pilota eren cúmuls i els 
núvols eren gasos.
Uau! Era una passada! Hi havia unes pilotes de colors 
que no feien llum que es deien planetes. Un era de ratlles 
i es deia Júpiter. Un era taronja i es deia Mart. Un es veia 

petits contes
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Fes Més: un projecte que vol fer més possible 
la igualtat de drets i d’oportunitats

“Xispita”

El Projecte Fes Més, de Càritas, neix a partir de l’ex-
periència de més de deu anys de treball amb joves, 

tant en projectes educatius com en programes laborals, 
que ha permès constatar l’estreta relació existent entre 
els processos educatius seguits pels joves i les facilitats o 
dificultats que tenen a l’hora d’inserir-se al món del treball. 
Els joves que acaben l’escolarització obligatòria sense 
l’acreditació ESO o amb una acreditació “en precari” (és 
a dir, que obtenen la titulació tot i que no disposen de les 
competències mínimes necessàries per a desenvolupar 
qualsevol tipus d’estudi postobligatori) tenen molt difícil 
l’accés a un mercat laboral cada vegada més exigent i 
més selectiu. 
El Projecte Fes Més sorgeix per a oferir suport, acom-
panyament i eines per a desenvolupar-se als joves que 
cursen estudis postobligatoris, per a garantir que tinguin 
cobertes les necessitats bàsiques dins l’àmbit educatiu 
i avançar en la igualtat d’oportunitats, independentment 
de la situació personal, econòmica i familiar de cadascun 
d’ells i elles.
Els joves que actualment participen al Fes Més estan es-
tudiant un Cicle Formatiu (de Grau Mitjà o Superior), o bé 
un dels Batxillerats (científic, social, tècnic), en algun dels 
instituts que hi ha a Salt i, en algun cas, a Girona. Van 
conèixer el projecte cap a finals del curs passat, quan la 
tècnica del Programa Referent Juvenil de l’Ajuntament de 
Salt va anar als diferents grups de 4t ESO a explicar els 
diversos recursos que tenien a l’abast, dins el municipi, 
per a donar-los suport en els seus objectius de continu-
ació dels estudis o de recerca de feina. Molts d’ells van 
prendre contacte amb nosaltres al setembre, a l’hora de 
fer el tràmit de sol·licitud de beca per a seguir estudis se-
cundaris postobligatoris. I també molts han anat dema-
nant suport específic en algunes de les matèries d’estudi, 
en avançar el curs i adonar-se que necessitaven un cop 
de mà per a poder-se’n sortir amb èxit.
I és que els nois i noies del Fes Més volen aconseguir 
allò que s’han proposat, allò que han iniciat amb ganes 
i il·lusió: tenir una formació específica que els faciliti la 
inserció laboral, amb la qual puguin gaudir d’autonomia 
personal i econòmica, i puguin desenvolupar el seu pro-
jecte de vida, tot contribuint, alhora, al desenvolupament 

de la societat amb el seu talent, coneixements i habilitats. 
Per això, davant les dificultats, de vegades familiars, al-
tres vegades econòmiques o socials, també en ocasions 
de tipus personal, no “llencen la tovallola”, sinó que bus-
quen ajuda per a seguir endavant, cap a la meta. 
Des del Fes Més els acompanyem en aquest camí, ofe-
rint-los tècniques d’estudi que els facilitin l’aprenentatge, 
orientant-los en la planificació del temps diari d’estudi, po-
tenciant en ells l’autonomia i la responsabilitat, proporcio-
nant-los recolzament psicosocial i emocional, donant-los 
suport en els continguts acadèmics de certes assignatu-
res (matemàtiques, física, anglès, català...).
Tot això és possible gràcies, sobretot, a un equip de per-
sones voluntàries, sovint professionals de l’ensenyament, 
en actiu o jubilades, que dediquen part del seu temps lliu-
re a aquests joves, a donar-los suport, aclarir dubtes, es-
timular les seves capacitats, dedicar-los l’atenció perso-
nalitzada que necessiten per a avançar i per a sentir que 
poden arribar allà on s’han proposat... I també gràcies al 
treball coordinat amb els instituts, amb la tècnica munici-
pal del programa Referent Juvenil, i amb altres entitats 
del territori que donen suport als i a les joves en diversos 
aspectes.
Si teniu ganes i possibilitats de compartir coneixements 
professionals amb joves que estan formant-se, no dubteu 
a contactar amb nosaltres. Així el Projecte Fes Més po-
drà, certament, FER MÉS...

Flora Ridaura Isern 
Educadora

comunitat

molt cremat, perquè era a prop del Sol, es deia Mercuri. 
Un que era blanc, Venus. Un altre tenia un anell com si 
jugués a hula-hop, era Saturn, i n’hi havia més, i molts.
Aleshores vaig veure que venia un senyor vestit d’as-
tronauta, com els que surten a la televisió, que em volia 
agafar i jo corria, fèiem uns salts molt grans. Quan quasi 
m’atrapava jo feia una tombarella i així jo tornava enrere i 
el despistava. Però va arribar un moment que vaig quedar 
al mig de dos forats molt grans com els d’un formatge i no 

podia fer res. Aquell senyor ja quasi em tocava, quan vaig 
tornar a sentir la mà calenta que em va estirar i em va dir: 
Tornem a casa!
I així va passar que em vaig despertar...
Els veïns reien, amb la gràcia que ho explicava. Però n’hi 
havia un que no. El mestre va quedar sorprès que en sa-
bés tant, perquè ell no li havia explicat mai.

Xavier Cassany
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cuidem les mascotes
Molts pares adopten una mascota després de cedir da-
vant la insistència dels fills i les seves promeses d’en-
carregar-se de la cura de l’animal. Molt sovint, però, la 
realitat acaba sent una altra: els fills obliden aviat les 
seves promeses i s’acaben ocupant principalment de 
jugar amb la mascota, mentre que la cura de l’animal 
recau gairebé sempre sobre els pares.
I és que les mascotes, per si mateixes, no fan els nens 
més responsables. En canvi, repartir les tasques rela-
cionades amb la cura de l’animal de companyia és una 
eina educativa important que pot afavorir el desenvo-
lupament del nen, potenciar-ne la seva paciència i au-
toestima i ajudar-lo a entendre i respectar que també 
altres individus tenen necessitats d’alimentació, cura i 
afecte.
Tasques segons l’edat
Ara ja sabem que els nens s’han d’involucrar en la cura 
de la mascota, però amb quina edat han de fer-ho i en 
quines tasques? Els nens maduren a un ritme diferent, 
però en general:
Fins als tres anys, el nen no diferencia l’animal de 
companyia d’una joguina. Amb aquesta edat, el nen no 
participa en la cura de la mascota, però els pares po-
den començar des del principi a ensenyar-li a respectar 
l’animal, tot i que, a causa del seu nivell de desenvolu-
pament, el nen no arribarà a comprendre el sentit del 
respecte fins uns anys més tard.
Entre els tres i els sis anys, el nen pot ajudar amb 
tasques senzilles i sempre amb l’ajuda i la supervisió 
d’un adult: pot ajudar a netejar i omplir el bol de l’aigua 
i el bol del menjar o pot llançar una joguina perquè la 
mascota corri darrera d’ella.
Amb sis anys, els nens es comencen a plantejar que 
els animals poden sentir dolor i poden entendre les in-
dicacions dels pares de com tractar l’animal amb res-
pecte i sense fer-li mal. De fet, segons molts experts, 
aquesta és l’edat adequada perquè els nens comencin 
a tenir una mascota.
Entre els sis i els 10 anys, el nen pot encarregar-se 
de més tasques relacionades amb l’animal, com ara 
continuar omplint el bol de l’aigua i la menjadora, cons-
truir joguines casolanes, donar premis a la mascota, ju-
gar-hi i recollir després les joguines, etc., tenint sempre 

Com es poden repartir  
les tasques per tenir cura d’una mascota en família?

en compte que cal continuar supervisant les interacci-
ons entre la mascota i el nen.
És a partir dels 10 anys que, segons els experts, els 
nens es poden responsabilitzar de les necessitats de 
les mascotes i poden participar en tasques de més res-
ponsabilitat, com ara alimentar-les, treure a passejar 
un gos petit o mitjà (sempre en companyia d’un adult), 
ajudar a banyar-les, netejar la sorra del gat, raspallar 
l’animal, participar en sessions d’entrenament, etc.
No obstant això, no podem oblidar que, tot i que el 
nen pugui ser responsable de realitzar certes tasques, 
és fonamental que un adult controli diàriament si les 
necessitats de la mascota estan satisfetes. A més, al-
gunes tasques, com ara l’administració d’alguns medi-
caments o treure a passejar un gos considerat per llei 
potencialment perillós, només les pot realitzar un adult.
Aquestes tasques només són indicatives: els nens no 
són tots iguals pel que fa al seu desenvolupament o 
personalitat, com tampoc ho són les mascotes. Així 
doncs, els adults han de valorar en cada moment les 
tasques idònies per a cada nen i augmentar el nivell 
de responsabilitat a mesura que el nen vagi creixent. 
Cal recordar que els adults han de supervisar els nens 
mentre tenen cura o juguen amb les mascotes: els pa-
res continuen sent responsables d’evitar accidents a 
casa, supervisant les interaccions, educant les masco-
tes i ensenyant als fills com tractar-les.
Repartiment de tasques
En el repartiment de les tasques, el primer pas consis-
teix a confeccionar una llista de totes les coses que cal 
cobrir i en quin moment. 
Després, cal establir entre tots qui s’encarregarà de 
cadascuna d’aquestes tasques, tenint en compte que 
el nen les ha de poder fer per poder sentir-se orgullós 
després dels seus èxits. Un cop establertes les tas-
ques, és important mostrar al nen la forma més ade-
quada de realitzar-les, fins i tot dividint cada tasca en 
diferents parts més petites. Desprès, cal deixar que el 
nen repeteixi la tasca i tingui prou temps per equivo-
car-se i aprendre. Cal definir també des d’un bon co-
mençament què passa quan el nen realitza correcta-
ment les tasques que se li han assignat.
A més de repartir les tasques bàsiques per a la cura 
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Com es poden repartir les tasques per tenir 
cura d’una mascota en família?

de la mascota, hi ha una tasca comuna per a tots els 
membres de la família, que és respectar i mantenir les 
normes bàsiques de convivència. En aquest cas, cada 
llar és diferent i cada família ha de consensuar i esta-
blir les normes de la casa pel que fa a la mascota.
Per exemple, s’haurà d’establir quins són els llocs de 
la casa on pot estar la mascota i quines són les zones 
prohibides, si la mascota pot dormir als llits de les per-
sones, si se li pot donar menjar a la taula, si pot pujar 
al sofà, etc., i cal consensuar quines paraules o gestos 
s’utilitzaran en la seva educació. No obstant això, hi ha 
normes que cal respectar a qualsevol llar, com el fet 
de no molestar la mascota mentre dorm o menja i, en 
general, no irritar l’animal i rentar-se sempre les mans 
després de jugar amb la mascota o de tocar algun ob-
jecte de l’animal, com ara la menjadora, el llit, etc.
Respectar aquestes normes no només contribuirà al 
desenvolupament del sentit de responsabilitat del nen, 
sinó que ajudarà la mascota a saber què espera la 
seva família d’ella en cada moment, tot reduint frustra-
cions i malentesos. A més, col·laborar entre tots en la 
cura de la mascota respectant unes normes comunes 
permet compartir experiències i ajuda a potenciar la 
unió familiar i la consciència d’un compromís comú.

El veterinari
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cinema

teatre

L’arxienemic número 1 d’en Batman torna a estar 
d’actualitat. Molts són els actors que l’han inter-

pretat amb més o menys encert. Hi ha hagut jokers 
estúpids i desbaratats, amb tics, caricaturescos, amb 
tatuatges i amb dents platejades;  jokers coloristes fent 
més un paper de bufó que de malvat; jokers histriònics 
i enèrgics i jokers filosòfics amb una particular manera 
d’entendre el bé i el mal. Però el Joker de Todd Phillips 
ha marcat un punt d’inflexió atorgant-li una essència 
diferent.
Joaquin Phoenix  ens mostra el personatge en la seva 
dimensió humana. L’actor se n’apropia i aconsegueix 
dominar-lo. No té cap oportunitat a la vida i ningú 
l’aprecia. El seu somriure desfigurat, amb una ganyo-
ta macabra representa un home trastornat, que li toca 
interpretar el paper de la humiliació i l’agressivitat d’un 
sistema a on els pobres són els més desfavorits i els 
que pateixen les retallades. 
No és una pel·lícula de superherois, de persones amb 
habilitats sobrehumanes, amb escenes d’acció espec-
taculars, de salvadors del món amb pantalons de ma-
lla. És l’evolució d’un personatge que es troba al límit 
de la seva capacitat física i mental, que viu en un pis 
petit a on el fum del seu tabac ajuda a crear un ambient 
d’asfíxia.  Al mig de la tensió i el drama s’escolta el seu 
riure descontrolat i inoportú, que, lluny de semblar ridí-
cul, posa els pèls de punta a l’espectador. 
Arthur Fleck va perdent contacte amb la realitat fins 
que emergeix com a Joker. Ballant en un lavabo brut 
d’una estació de metro després d’un assassinat triple, 
el maquillatge de pallasso que retoca contínuament i el 
punt culminant del canvi: el ball en unes escales a ritme 
de la cançó de Gary Glitter; moment en què el protago-
nista descendeix a les profunditats de la seva ànima. 
La seva transformació és d’una extrema complexitat.
La roba llampant de tons morats, el maquillatge blanc, 
el cabell verd del Joker ressalten enmig de la grisa i 
corrupta ciutat de Gotham, molt ben representada en 
aquesta història: alt índex de delinqüència, amb escom-
braries apilonades a tot arreu, molt d’asfalt i poc verd, 

amb un sol 
esmorteït i a 
on la veritable 
crisi és la de-
gradació mo-
ral dels seus 
habitants. 
L a w r e n c e 
Sher és el di-
rector de foto-
grafia. Utilitza 
els tons freds 
o  càlids se-
gons l’evolució 
del personat-
ge.  El color, 
molt lluminós 
a l’inici de la 
pel·lícula, es 
va degradant 
a mesura que 
s’accentua la 
seva bogeria 
mentre que 
un ambient 
de penombra i 
foscor domina la pantalla. La il·luminació ens mostra la 
metamorfosi del Joker des de l’inici al final.
La càmera posicionada al damunt del personatge li 
atorga una sensació d’inseguretat, d’inferioritat.  A me-
sura que la figura del Joker va emergint, situen la cà-
mera al nivell del terra, mirant cap al cel, allargant la 
seva figura, engrandint-la, donant-li sensació de segu-
retat i poder que ens transmet al final de la pel·lícula.
Joker és un mite cinematogràfic, una llegenda. El di-
rector Todd Phillips ha aconseguit superar-lo. Ens el 
presenta com una figura radicalment nova i ens ofereix 
una esplèndida composició del personatge. 
Un Joker que no s’havia vist mai.

Núria Heras Colomer

Els dies 17 i 18 de gener, a les 21 hores, i en una du-
rada d’una hora i mitja, la clara Segura i en Bruno 

Oro ens presenten un espectacle amb un fort contin-
gut, on es barreja el còmic amb una trama al voltant de 
l’amor, el desamor, l’èxit i el fracàs.
Encarnen múltiples personatges en aquesta vibrant co-
mèdia sobre el món del cinema i les relacions humanes 
en l’era d’Internet. La comèdia interpel·la al públic i el 
converteix en protagonista actiu, provocant un efecte 
d’un somriure ampli entre el públic assistent.
La mímica de la interpretacuó de Bruno Oro, recolzat sem-
pre per la Clara Segura, ha sigut fantàstic i aconsegueix 
el seu objectiu, fent-nos passar una hora i mitja d’allò més 
divertit, i això ho va agrair el públic assistent amb forts 

Joker

Cobertura

aplaudiments, obligant-los a sortir a saludar moltes vega-
des, en senyal d’agraïment per la feina ben feta.

Josep Pla



21

Una mirada, una fotografiafotografia
Si ens referim a la fotografia com a art hem de tenir 

en compte la cita de Golbrich: «No hi ha art, hi ha 
artistes».
M’agradaria donar-hi la meva petita opinió.
Si em poses a pintar o a esculpir segur que sortiria un bu-
nyol, doncs no he endinsat en cap d’aquestes tècniques, 
no m’he fet artista, ni estic en projecte de fer-ho. Faig fo-
tografia i abans de desaparèixer vull tenir prou saber per 
mig considerar-me artista, no necessàriament professio-
nal, que és un fet diferent, però considero que alguna de 
les imatges que he captat tenen un punt d’art, per tant 
alguna cosa tinc d’artista.
Amb tècnica podem ser un molt bons professionals, per 
ser artista a més a més cal tenir ànima, cercar poder ex-
pressar quelcom que no podem fer-ho en una imatge no-
més capturada, sense posar-hi ànima.
Podem aprendre, tenir molts continguts, però caldrà sa-
ber-ho transmetre, el saber fer servir per a transmetre per 
poder-ho comunicar. Poder transmetre emoció, gust, etc. 
és el que fa que un pugui sentir-se artista. Només així 
podem mostrar quelcom de què sentim i com ho sentim, 
podrem començar a transmetre art, podrem considerar 
que estem fent d’artista.
És evident que l’art el transmet una persona amb senti-
ment, amb emocions que vol mostrar-ho i que evident-
ment té mitjans per a transmetre’l.
En una obra d’art hi ha una intenció, un judici de valor. A 
cada moment, a cada època hi ha uns judicis de valors 
determinats, no és el mateix els conceptes dels primitius, 
dels grecs, dels romans, de l’edat mitjana..., o els actuals, 
si és que ara hem aconseguit desenvolupar judicis de va-
lors estètics i ètics. Només amb aquests valors estètics i 

ètics ens mostrem com a ve-
ritables persones humanes.
És trist veure que l’època de 
la imatge, un nen de 10 anys 
ha vist milions d’imatges, pel 
carrer, per la televisió, pel 
cinema, pel mòbil, per l’ordi-
nador .... però no ha après a 
mirar amb un sentit crític, a 
cercar quin missatge hi pot 
haver a cada imatge vista i 
viscuda. Tantes i tantes imat-

ges potser ens han convertit en uns insensibles i només 
veiem o mirem, però sabem sentir?, encara més saber 
expressar-nos i comunicar-nos com ens sentim?
La fotografia és un instant que mostra un fragment im-
portant d’una sensació, d’una emoció. Dit d’altra manera, 
explica una història en una o diverses imatges. Podem fer 
servir aquesta imatge captada com una postal o un re-
cord... o fer un pas més i intentar expressar un sentiment, 
una emoció...
S’ha d’explicar una imatge amb paraules? En principi i per 
definició, no, no cal. Personalment m’agrada explicar com 
he arribat a escollir aquella imatge i no una altra qualsevol 
de les que hagi pogut fer. Potser m’agrada escriure i ben 
res més. Voldria mantenir un diàleg, quasi constant amb 
el possible espectador, no sempre m’és possible.
O potser no sé fer res més per poder-me comunicar amb 
els altres coetanis. Potser el meu secret estigui que res 
del que faig té massa sentit.
L’altre dia un company de la taula on dino em deia que 
era prou complicat en els meus escrits, segur que és cert. 
Per a mi la vida és complexa i m’agradaria saber més per 
poder arribar alguna conclusió prou senzilla per poder-la 
fer totalment comprensible.
He arribat a la dotzena d’escrits i potser ara hauria de 
canviar el títol pel d’”Un sentiment, una imatge”. Ben mi-
rat a través de les meves pobres imatges només pretenc 
transmetre-us un sentiment i, si pot ser, un punt positiu.

Pere Quero
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pessics d’art
Heu sentit a parlar de L’ART ZEN? 
És un mètode de dibuix o exercici 
d’expressió gràfica que s’inicia de 
forma conscient a partir del traç d’un 
simple punt, línia o forma geomètri-
ca. 
Però de forma progressiva, relaxada 
i desconnectant de la rutina diària, 
cal anar ampliant, texturant i com-
pletant els patrons bàsics fins a cre-
ar estructures abstractes que des-
taquin per la seva bellesa o riquesa 
plàstica.
La intuïció, l’espontaneïtat, l’atzar, 
la creativitat, la calma mental i el 
saber fer brollar el que hi ha en el 
nostre interior són els puntals bàsics 
d’aquesta tècnica que vol combinar 
L’ART AMB LA MEDITACIÓ.

Art zen

Sembla que aquest mètode es va donar a conèixer al 2004 per una parella d’Estats Units 
formada per Maria Thomas, experta en cal·ligrafia , i Rick Roberts, que exerceix d’instructor 
de ioga. Inicialment l’utilitzaven de forma terapèutica i van dissenyar pautes, normes i proce-
diments per estructurar i facilitar el seu desenvolupament. En poc temps ha tingut una amplia 
difusió i actualment s’aplica a nivell clínic, educatiu i com activitat d’oci relaxació.

Els requisits bàsics per començar a 
crear ART ZEN són els següents:
• Emprar suports quadrats de paper 
de qualitat i no més grans de 9 cm que 
permetin finalitzar el dibuix en sessions 
de 15 a 30 minuts com a màxim.
• Realitzar els traços amb tinta negra 
que destaquin sobre el suport, resulten 
molt útils els retoladors pilot de pun-
ta fina o mitjana ja que es pot jugar a 
combinar grafismes de diferent gruix.
• Partir d’un element bàsic: punt, línia, 
taca... i anar-lo ampliant, combinant i 
inventant  grafismes i altres recursos 
decoratius ( no es poden utilitzar: regla, 
compàs, plantilles.. ni es poden corre-
gir els errors)
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i ecologia Art zen

Amb la pràctica i posterior domini de la tècnica 
van sorgint composicions més grans, comple-
xes, acolorides i de formats diversos. També 
resulta interessant i divertit partir del contorn 
d’una silueta figurativa i anar texturant el seu 
interior.
A nivell terapèutic, a l’ART ZEN se li atribu-
eixen molts beneficis, com ara: el reforç de 
l’autoestima, la reducció de l’ansietat, la millo-
ra de la qualitat del son, la bona coordinació 
entre l’ull i la mà, el desenvolupament d’ha-
bilitats artístiques, el foment de la gimnàstica 
mental, la imaginació i sobretot la disminució 
de l’estrès...
La saviesa popular diu que ja fa temps que tot 
està inventat! I a mi realment tot aquest pro-
cés creatiu em recorda els grafismes i crea-
cions espontànies que molts hem realitzat de 
forma mecànica en els marges de quaderns o 
cantonades de llibres (durant l’època d’estudi-
ants o tot aguantant reunions o conferencies  
avorrides) i que al ser-ne conscients ens han 
sorprès per la seva originalitat i força expres-
siva.
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Us animeu a iniciar-vos al dibuix zen a partir de les normes abans explicades i emprant els 
esquemes i siluetes que trobareu a continuació? Gaudiu i relaxeu-vos amb aquesta activitat 
meditativa i de creació!

Art zen

Carme Garriga i Verdaguer
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tradicions catalanes El Rei Carnestoltes

El Rei Carnestoltes és un personatge fictici que pre-
sideix totes les activitats del cicle festiu de carna-

val. Tant pel caràcter com per la indumentària, repre-
senta l’ambient de disbauxa i transgressió que carac-
teritza aquesta festa: sol anar disfressat d’una manera 
estrambòtica i en tot moment manté una actitud arrau-
xada, burleta i descarada. A Barcelona, com en moltes 
ciutats, el Rei Carnestoltes és representat per un actor.
Habitualment apareix el dissabte de carnaval, mo-
ment en què comencen les celebracions. Inaugura el 
cicle carnavalesc amb un discurs que sol repassar en 
clau satírica les principals efemèrides de l’any i acaba 
convidant tota la ciutadania a unir-se a la diversió de-
senfrenada. La resta de dies fins al Dimecres de Cen-
dra es dedica a presidir balls de màscares, rues i tota 
mena de desfilades.
Finalment, el dimarts de carnaval és jutjat pel seu mal 
comportament i condemnat a mort. Després de llegir el 
testament, sempre impregnat pel missatge de gaudir 
de la vida despreocupadament, és cremat en un lloc 
públic. Agafant el Rei Carnestoltes com a boc expiatori: 
d’aquesta manera es representa el final del període de 
carnaval i l’inici de la Quaresma, set setmanes presidi-
des per l’austeritat i l’abstinència.

Informació recollida en la web  
de la xarxa telemàtica. 
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Taula rodona

Tot i que sé de sobres que les taules  rodones, en el 
sentit figurat, normalment tenen lloc entre coetanis, 

en aquestes línies imaginaré una taula rodona entre 
joves catalans  situats en dues èpoques distintes, se-
parades aproximadament per un segle i, és clar,  no 
serà profitosa  per als  joves del segle passat, que no 
podran aprendre a millorar la seva actuació ni a esme-
nar els errors que fruit de la conversa potser detecta-
ran com a  comesos, però sí que podrà ser útil per als 
joves d’avui, perquè de l’experiència o ideals d’aquells, 
en comparar-los amb els seus i posar-los tots damunt 
la taula, podran destriar-ne el gra de la palla.
Concretament, els dos grups en conversa són: els uns 
pertanyen al moviment ideat per J.M. Folch i Torres, 
“Pomells de Joventut”, iniciats l’any 1920, i els altres 
als CDR (Comitès de Defensa de la República) iniciats 
l’octubre de 2017.
Deixem-los parlar i escoltem-los:
-Nosaltres, els CDR, trobem molt cursi el nom amb 
què vàreu definir el vostre moviment, això de “Pomells” 
s’aplica normalment a les flors i els nois i noies no som 
flors ni volem semblar-ho. Us ho perdonem, perquè và-
reu viure al segle passat i sou uns antiquats, però  per 
res més. Però no podíeu trobar un nom menys florit?
- Potser teniu raó amb criticar el nostre nom, tot i que 
el nom de pomells podria indicar més aviat (no  ho sé  
de  bona tinta) el conjunt de bones obres patriòtiques 
i virtuoses dels joves que s’aplegaven en cada grup, 
que no pas les persones que els constituïen. 
Ara, feu el favor de no quedar-vos en la forma sinó 
d’anar a fons del nostre moviment del segle passat: el 

seu ideal era propagar l’amor a la nostra pàtria, país, 
cultura: cada  setmana cadascun dels membres que 
pertanyia a un d’aquests “pomells” (encara que el nom 
no us faci peça) fèiem un acte a favor de Catalunya, del 
nostre idioma, per   exemple: esmenar amb educació 
algú que deia “bueno” i dir-li que en català cal dir “bé”. 
I l’altre compromís setmanal que contrèiem i del qual 
n’érem ben fidels consistia a fer un acte virtuós, que 
alguns el definien com a cristià, però que per la seva 
essència no calia definir-lo així, sinó senzillament com 
l’he escrit més amunt “virtuós”; un exemple: cedir el se-
ient al tramvia a un vellet.
I en la reunió setmanal un secretari anotava en un llibre 
tots eixos actes virtuosos i patriòtics que cadascun dels 
nois i noies havien portat a terme.
-Sí, no està mal el que vàreu fer seguint la idea que el 
popular escriptor J.M.  Folch i Torres va llençar en una 
de les seves Pàgines Viscudes del setmanari “En Pa-
tufet”,   que arribava a moltíssimes famílies catalanes, 
titulada el “Llibant del pou” (9 d’octubre de 1920) tot 
desitjant en finalitzar de redactar-la que volés i s’es-
campés per tot Catalunya, amb la companyia d’un bon 
àngel, cosa que ens van explicar les nostres àvies. 
Però com és que no us  vàreu posar en política? Què 
en vàreu treure de profit  de tot plegat? 
-  No ens vàrem ficar en política, tot i que més d’un po-
lític va demanar al seu fundador, el Sr. Folch, que ens 
animés, a tots nosaltres, que vàrem arribar a comp-
tar-ne, de pomells, més de 200, que ens comprometés-
sim amb el seu partit, cosa que l’iniciador dels Pomells 
no volgué, argüint que la seva pretensió consistia tan 

opinió

Pomells de Joventut en la commemoració de l’11 de setembre de 1923, Diada Nacional de Catalunya, a Barcelona amb la presència de Josep 
Maria Folch i Torres.
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Taula rodona

sols, a fer créixer el sentiment d’identitat catalana entre 
els joves i que el tema d’allistar-se a algun partit polític 
era una opció lliure de cada pomellista. Per cert, que 
les  noies, per identificar-se com a pomellistes, es co-
faven amb una caputxa blanca i estaven més bufones 
i gracioses cofades  així!  (jo n’he vistes algunes  en 
fotografies ben esgrogueïdes).
-  Tot el que vulgueu, nosaltres tampoc no estem allis-
tats a cap partit polític, però estem convençuts que 
sense una mica de violència o de força no s’arriba en-
lloc: nosaltres no fem servir la violència per sistema, 
però provocar una mica d’aldarulls no va malament i 
cremar algun contenidor fa el seu efecte (això de veure 
una mica de foc sempre esparvera l’enemic).
-Sí, però de vegades us passeu un mica. I això que 
dieu que el fet de no posar-nos en política ni usar mai 
la violència va fer inútils els nostres Pomells, no té ni 
una engruna de veritat. El nostre moviment no vivia so-
terrat, sinó al contrari, va arribar a fer tanta por als qui 
no estimaven Catalunya, que amb un cop de ploma, en 
Primo de Rivera, al començament de la seva dictadura, 
els va suprimir (22 de setembre de 1923) i fins i tot  els 
va perseguir.  
- Però no ens digueu això: a nosaltres, tant se’ns en 
dona que ens reprimeixin, a la pràctica no ens poden 
suprimir amb cap llei perquè som grups que ens mo-
vem independentment sense cap lligam jurídic. 
-Ja us comprenem ja, i del tot, més que més perquè la 
situació actual ens encén la sang i no només a vosal-
tres els joves com també a una gran part dels catalans 
i de tots els homes que defensen els drets humans, les 
democràcies i les repúbliques. 
Però em sembla que no teniu en compte una cosa que 
us hauria d’importar: que feu patir molt i molt els vos-
tres  pares i els vostres avis que us esperen fins a les 
tantes que arribeu a casa i amb la por al cos que no  hi 

arribeu mig ferits, ferits del tot o bornis. I a això no hi 
teniu cap dret, no els podeu fer patir d’aquesta manera 
a ells, que van viure de més a prop o de no més lluny 
la guerra incivil del 1936 i les seves nefastes conse-
qüències.
 -Bé: potser sí que ens cal considerar amb més atenció 
això que ens dieu, que no tenim el dret de fer patir les 
nostres famílies, però deixeu-nos fer, per favor, perquè 
estem convençuts que ara o mai guanyarem la batalla 
contra els qui oprimeixen  des de fa segles Catalunya.
- Doncs, endavant amb els vostres ideals i a la vostra 
manera, que sou joves i forts, però tenint sempre en 
compte el que ens va inculcar el nostre venerat mestre 
Folch i Torres, seguidor del pensament del gran altre 
mestre el bisbe Torres i Bages: primer hem de com-
plir els nostres deures i tot seguit reclamar els nostres 
drets, no a la inversa
I atès que al començament de la conversa heu criticat 
el nostre nom, ara al nostre torn, us suggerim un petit 
canvi al vostre, a les sigles en concret: ens agradaria 
molt que  hi intercaléssiu una “e” d’ètics, que en trans-
criure-les, si mes no per escrit (en la pronunciació oral 
res no variaria) oferiria a tots els qui us estimem, que 
som molts, més credibilitat i confiança. Hi llegiríem evi-
dentment “Comitès Ètics de Defensa de la República”
I, encara que és prou clar que no us falta el valor de 
l’ètica en les vostres accions, convé que estigueu con-
vençuts que, si la deixéssiu de banda, no solament us 
faríeu mal a vosaltres mateixos com també a tots els 
catalans i a la Catalunya entera.
I ara, anem a beure el got d’aigua que ens han deixat 
damunt la taula, perquè parlant, parlant, hem quedat 
amb la gola seca.
I ens acomiadem, ben amics tots plegats i contents de 
l’intercanvi d’idees, cadascú  cap a casa seva i -com 
resa la dita- Déu en la de tothom.

Maria Àngels Manén  Folch
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Un mapping a la façana de la Coma Cros  
va rebre la comitiva dels Reis d’Orient a Salt.

La saltenca Dolors Vidal Casellas, premi dels Guardons  
del Turisme, per la seva aportació al turisme cultural

notícies
L’espectacle audiovisual va acompanyar ses majes-

tats des de la tarima on, posteriorment, es varen 
dirigir a tots els assistents.
La cavalcada dels Reis d’Orient a Salt va comptar amb 
la novetat d’un mapping que es va projectar a la faça-
na de la Factoria Coma Cros de la vila. Aquest acom-
panyament audiovisual es va visualitzar per cadascun 
dels Reis d’Orient quan es dirigien a la tarima que, com 
és tradició, estava instal·lada a la plaça 1 d’octubre.
L’espectacle davant la Coma Cros va començar uns 
minuts abans de l’arribada dels Reis, amb una ambi-
entació amb llums i música. A mesura que les comi-
tives anaven arribant a la plaça 1 d’octubre, s’anaven 
situant per fer una filera de recepció que, juntament 

amb un camí il·luminat amb un focus, va rebre els Reis 
d’Orient.
El mapping es va projectar a la façana central de la 
Coma Cros amb una durada aproximada de cinc mi-
nuts. Un cop fina-
litzada la projecció, 
ses majestats varen 
fer els seus parla-
ments i la cavalcada 
va finalitzar amb un 
petit castell de focs 
artificials.

L’Honorable President de la Generalitat, Quim Torra, 
i la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels 

Chacón, van ser els encarregats de lliurar, al Saló Sant 
Jordi del Palau de la Generalitat, els cinc premis de 
l’edició del 2019 dels Guardons del Turisme, que ator-
ga cada any la Generalitat per reconèixer la tasca na-
cional i internacional del sector turístic català. Dels cinc 
guardons, tres han estat atorgats a persones o entitats 
gironines, d’entre les quals es reconeix la trajectòria en 
el turisme cultural de la saltenca Dolors Vidal Casellas, 
actual docent i exdegana de la Facultat de Turisme de 
la Universitat de Girona.
Vidal recull una dilatada experiència de més de trenta 
anys lligada al patrimoni cultural i, de fet, va influir en 
la inclusió d’aquest àmbit en el nou títol de Diplomatura 
en Turisme endegat fa més de vint anys a la universitat 
gironina. El guardó també li reconeix la participació en 
el llibre blanc pels estudis de Grau en Turisme que va 
encarregar la fundació ANECA l’any 2004. El Govern 
referma que Vidal «ha dedicat la seva carrera docent, 
de recerca i transferència de coneixement a donar va-
lor al Patrimoni Cultural en l’àmbit del turisme així com 
a conceptualitzar el Turisme Cultural».
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ensenyament
Aquest mes de desembre, com cada any,  s’ha ce-

lebrat una nova edició del concurs de postals de 
l’Ajuntament de Salt. Com ja és costum, l’alumnat de 
l’escola Les Arrels de Salt hi ha participat i cada infant 
hi ha aportat el seu granet de sorra amb la seva nadala. 
Enguany, les nenes i nens de P5-1r han elaborat quatre 
propostes diferents; cada proposta ha sorgit d’una tèc-
nica concreta i cada infant l’ha personalitzat a través de 
l’expressió lliure, tot seguint el seu itinerari artístic. Les 
tècniques proposades han estat el collage amb paper 
de regal i paper de seda, el dripping sobre cartolina (a 
l’estil de Jackson Pollock) i l’estampació amb plàstic de 
bombolles (blanc sobre negre). Una vegada elaborada 
la postal a partir de la tècnica desitjada, cadascú l’ha 
personalitzat lliurement a través del dibuix.   
Com a escola ens commou poder anunciar que, aquest 
curs, dues d’aquestes postals han guanyat el concurs 
de nadales de l’Ajuntament en dues categories dife-
rents. Per una banda, l’alumna de P5 Claudia Montero 
ha estat la guanyadora de la primera categoria, mentre 
que per l’altra banda, l’alumna de 1r Alazne Egea ha 
estat la guanyadora de la segona categoria i, a més a 
més, la nadala feta per l’Alazne és la que ha triat l’Ajun-

tament per felicitar el Nadal als vilatans i vilatanes de 
Salt. És per aquest motiu que, el passat dijous 12 de 
desembre, aquestes dues alumnes, acompanyades de 
les tutores, la cap d’estudis de l’escola i les seves fa-
mílies van assistir a l’acte d’entrega de premis a l’Ajun-
tament de Salt en el qual van ser reconegudes amb un 
petit obsequi lliurat per l’alcalde Jordi Viñas. 

Les Arrels hem guanyat el concurs  
de postals de nadal!
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Projecte Erasmus KA1 «Homo Sum» a l’institut Salvador Espriu

Aquest estiu cinc professores de l’Institut Salvador 
Espriu de Salt han realitzat cursos de formació a 

l’estranger dins del programa Erasmus KA1. Els cursos 
escollits se centraven en la millora del nivell de llengua 
estrangera, la innovació metodològica o l’aprofundiment 
en la cultura i societat anglesa. L’experiència, com la de 
l’estiu anterior en què van participar quatre professores 
més, ha estat molt positiva i enriquidora, i l’alumnat del 
centre gaudirà dels beneficis que aquests ensenyaments 
han suposat per a la pràctica docent de les docents par-
ticipants. 
I quins són aquests beneficis? En són molts i diversos. 
En primer lloc, el professorat participant ha tingut l’opor-
tunitat de millorar i innovar en la seva pràctica docent, 
però aquesta innovació no queda reduïda al petit grup de 
professorat participant, ans al contrari, s’expandeix com 
taca d’oli per tot el claustre per tal de fer-la sostenible en 
el temps i que els canvis siguin substancials i duradors. 
D’aquests cursos de formació es nodreixen molts dels 
projectes d’innovació del centre, tals com el programa 
GEP, que permet a l’alumnat rebre classes de diferents 
matèries en llengua anglesa, els intercanvis i produccions 
escolars en llengua francesa o la innovació metodològica 
a partir de l’ús de les tecnologies TAC.
L’Institut Salvador Espriu té una llarga tradició d’europe-
ïtzació. Molt abans dels actuals programes Erasmus, els 
alumnes del centre ja viatjaven a França i participaven en 
mostres de teatre en francès arreu d’Europa, des de Fran-
ça a Hongria passant per Itàlia. Aquesta  tradició ha anat 
evolucionant amb el pas dels anys i s’ha anat consolidant 
en l’ADN del centre. La participació en la mostra de teatre 
de Toulouse continua essent un dels estímuls de l’alum-
nat de llengua francesa, les estades a França s’han con-
solidat amb un intercanvi estable amb Lycées francesos 
els darrers cursos i els programes Comenius han donat 
pas als actuals Erasmus. Especialment, el projecte KA2 
Experience Art, coordinat des d’Alemanya, va suposar la 
participació de l’institut en un programa on l’alumnat de 

Salt compar-
tia experi-
ències amb 
estudiants de 
cinc centres 
estrangers. 
Novament, el 
2017 el pro-
jecte actual 
Homo Sum 
va ser selec-
cionat  per 
un progra-
ma Erasmus 
KA1.
Aquest pro-
jecte, espe-
cialment am-
biciós, té una 
duració de 

dos anys per poder distribuir millor la formació del profes-
sorat i el posterior impacte, i compta amb una altra inno-
vació, en la qual el centre esdevé pioner. Es tracta d’una 
observació de bones pràctiques a nivell europeu, el jobs-
hadowing; perquè un dels avantatges més grans de la 
formació europea és la possibilitat de compartir i debatre 
experiències educatives amb professorat d’altres països 
europeus. Aquest intercanvi d’idees i recursos enriqueix 
els participants i a través d’ells el centre esdevé molt pre-
sent i accentua la seva identitat europea. En llocs tan dife-
rents entre si com Lisboa, Londres, Dublín, Lió o Oxford, 
s’ha compartit la realitat de l’Institut Salvador Espriu, un 
centre d’alta complexitat compromès amb una educació 
de qualitat i en valors, i aquesta presència a Europa per-
met teixir noves aliances amb centres que s’hi vulguin as-
sociar i endegar altres projectes. 
El jobshadowing consisteix en l’observació in situ de la 
pràctica docent. Com indica el seu nom en anglès, implica 
convertir-se literalment en l’ombra de la persona que ob-
servem. En termes pedagògics el docent convidat obser-
va el seu col·lega europeu elaborant un diari d’observaci-
ons que l’ajudaran a aplicar les innovacions apreses a la 
seva aula. L’Institut Salvador Espriu ha establert aquest 
contacte amb el Liceo Benedetto Croce de Palermo i 
aquest curs ja ha iniciat les primeres pràctiques d’obser-
vació en ambdós centres. El mes de març dues docents 
de l’Espriu es van traslladar a Palermo i posteriorment el 
centre va acollir una delegació palermitana encapçalada 
per la seva directora. Durant aquest curs estan previstes 
dues sessions més d’intercanvi de bones pràctiques. Els 
dos centres comparteixen reptes comuns com la integra-
ció de l’alumnat nouvingut a l’aula o l’adaptació de les 
metodologies per a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials. Ambdós han desenvolupat algunes estratègies 
comunes com la utilització del teatre com a eina meto-
dològica o l’aplicació de la metodologia AICLE. El debat 
metodològic analitzarà aquests i altres recursos per trobar 
elements comuns amb els quals seguir treballant.
En uns temps convulsos, on la idea d’Europa es veu 
qüestionada i no sabem si es tracta d’un somni bonic, una 
utopia o una realitat tangible que hem d’anar consolidant 
entre tots, on els ideals d’una societat democràtica es 
veuen amenaçats, cal recordar les paraules del savi hu-
manista Erasmus de Rotterdam: “l’esperança més gran 
d’una nació resideix en l’educació dels seus joves”.
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FEDAC Salt, una escola SMART

Tota la comunitat de l’escola FEDAC està molt con-
tenta de fer-vos saber que hem obtingut el Segell 

SMART de qualitat educativa!
Aquest segell és una acreditació d’innovació i excel-
lència educativa pels centres escolars creat per Funda-
ció Tr@ms, Gestió Integral, certificat per la UOC i amb 
una línia de finançament per Caixa d’Enginyers.
L’objectiu del SEGELL SMART consisteix en establir 
un marc comú per desplegar en els centres educatius 
un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una 
òptica global d’actuació i tot des d’un acompanyament 
expert en cadascuna de les seves fases.
Al llarg de tot el curs passat l’escola va seguir el procés 
de certificació. Treballant conjuntament amb un consul-
tor de Gestió Integral, vàrem repassar tots els aspectes 
que componen els indicadors de la certificació i que as-
seguren que l’escola està caminant cap a l’excel·lència. 

Els quatre pilars que componen la certificació són: 
Comunitat educativa. L’objectiu consisteix en facilitar la 
implicació i la motivació de l’equip docent, desplegant 
aspectes tan importants com la formació, l’autonomia 
en el desenvolupament d’activitats, així com la gestió 
del coneixement i la relació amb el centre educatiu, tot 
dins d’un marc de millora i de participació.
Els alumnes. Aquest àmbit s’enfoca en l’acompanya-
ment integral a l’alumne, la qualitat de la seva formació, 
la integració dels valors i la disponibilitat d’ambients de 
treball que ajudin a la participació i a la creativitat de 
l’alumne.
Societat. La finalitat d’aquest àmbit consisteix en l’en-
fortiment de la relació de l’escola amb la societat i els 
seus diversos grups d’interès per assegurar una fluïde-
sa en la comunicació i en la presentació activa dels ele-
ments diferenciadors i de valor que l’escola aporta en 

Des de fa una colla d’anys, els alumnes de Secun-
dària del Col·legi Pompeu Fabra participem i orga-

nitzem activitats solidàries i algunes d’elles s’inclouen 
dins l’Aprenentatge Servei (ApS). D’aquesta manera, 
som conscients de les necessitats reals del nostre en-
torn i intentem millorar-lo. 
Quan s’acosta el Nadal, els alumnes de 1r d’ESO duem 
a terme una recollida de joguines per a no deixar cap 
infant sense joguina. Durant una setmana, al pati de 
l’escola, recollim tota mena de joguines que després 
donem a la Creu Roja i al Centre Obert de Salt. Els 
alumnes de 2n d’ESO, en canvi, visitem els avis i les 
àvies de Les Vetes per a cantar-los nadales i els fem 
entrega de postals de Nadal que nosaltres mateixos 
fem a plàstica. 
Durant el primer trimestre, els alumnes de 3r i 4t d’ESO 
recollim aliments bàsics en El Gran Recapte d’Ali-
ments que organitza el Banc d’Aliments de Girona i 
Càritas. També recollim roba d’abric (sacs, mantes, 
anoracs...) i menjar no perible al pati de l’escola amb 
l’objectiu d’ajudar la gent necessitada a pal·liar les bai-
xes temperatures. 

Finalment, pocs dies abans de final d’any, els alum-
nes d’ESO fem un espectacle literari amb lectura de 
textos, doblatges, teatre... al C.C. Les Bernardes i els 
diners recollits amb les entrades es destinen a la Ma-
rató de TV3. Enguany, el recital es titulava “Revolució 
poètica” i els textos parlaven de la llibertat. 
Aquestes actuacions i d’altres són petites accions i pe-
tits moments que dediquem als altres i que ens perme-
ten millorar una mica més el nostre poble. 

La solidaritat dels alumnes d’ESO del Pompeu
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FEDAC Salt, una escola SMART

Projecte Màgia a l’INS Vallvera

tots els seus àmbits en els que té capacitat d’impactar. 
Producte i metodologies. Els indicadors d’aquest àmbit 
se centren en la millora de la qualitat educativa de l’es-
cola i la integració en l’alumne de les competències i 
habilitats necessàries per adaptar-se i aprofitar les pos-
sibilitats d’un entorn cada cop més dinàmic, fomentant 
la innovació pedagògica i la utilització de la tecnologia i 
dels idiomes de forma integral.
S’ha valorat la bona tasca que la nostra escola està 
fent a nivell global. L’autonomia de l’equip de mestres, 
la innovació t en les metodologies i en les activitats pro-
posades als alumnes, l’exigència en el treball i en els 
resultats que s’obtenen, l’impacte de les nostres acci-
ons en l’entorn de Salt, la voluntat de millora constant 
de l’equip de mestres... Sens dubte, però,  
el punt que més ha destacat l’auditor que 
ens ha concedit la certificació és l’acom-
panyament que es fa als alumnes; el tre-
ball que portem a terme perquè l’alumnat 
es conegui a si mateix i potenciï els seus 
talents, perquè sàpiga gestionar les se-
ves emocions i lideri el seu aprenentatge 
i també els mitjans que els oferim perquè 
vagin avançant cap a la descoberta de la 
seva espiritualitat. 
Amb una molt bona puntuació, la nostra 

escola ha obtingut el certificat que ens acredita com a 
Escola SMART. Creiem, però, que el més important i 
positiu és el camí de millora que iniciem a partir d’aquí. 
Durant un parell de cursos, la nostra escola implemen-
tarà un pla de perfeccionament que ens permetrà millo-
rar aquells aspectes en els que encara podem avançar 
més. Mitjançant la formació de mestres, el replante-
jament d’aspectes organitzatius i posant un especial 
èmfasi en aspectes concrets dels resultats del nostre 
alumnat,  l’escola podrà millorar el servei que ofereix 
a les nostres famílies i apropar-nos una mica més a 
l’excel·lència.
A Salt ja tenim una escola SMART! L’Escola FEDAC ja 
és SMART! 

El passat 9 de gener l’alumnat de 2n ESO de l’INS 
Vallvera de Salt va tenir l’ocasió de gaudir d’un es-

pectacle de màgia a càrrec de l’il·lusionista Xevi a la 
Factoria Cultural Coma Cros.
Aquest espectacle forma part del Projecte Màgia que 
faran en aquest trimestre. Es tracta d’un projecte inter-
disciplinari on es treballa de manera competencial i on 
l’alumnat ha d’aplicar els seus coneixements responent 
preguntes, resolent problemes o reptes dins contextos 
reals.
El treball per Projectes és una metodologia on ense-
nyem a l’alumnat a treballar de manera cooperativa i a 
posar en pràctica habilitats comunicatives, personals i 
socials per tal de dur a terme les diferents activitats on 
sempre tenen un paper actiu i on es fomenta la seva 

autonomia i implicació. D’aquesta manera aconseguim 
atendre la diversitat de l’alumnat i respectar els seus di-
ferents ritmes d’aprenentatge.
El “happening” o estímul inicial amb el qual comencen 
els projectes pretén despertar l’interès de l’alumnat pel 
tema, i en aquesta ocasió, hem tingut la sort de poder 
comptar amb la col·laboració desinteressada del mag 
Xevi, que porta més de 60 anys dedicat al món de l’il-
lusionisme i ha rebut un munt de reconeixements a nivell 
nacional i internacional.
No cal dir que tant l’alumnat com el professorat acompa-
nyant van passar-s’ho d’allò més bé durant l’espectacle 
de més d’una hora amb els trucs i jocs de mans d’aquest 
empordanès, il·lustre ambaixador del nostre país i me-
rescut candidat a la Creu Sant Jordi d’enguany.



34

Entrevista a Jordi Maruny, conserge de La Farga

Les nenes i els nens de 5è estem fent un 
projecte sobre els problemes de la Terra 

com l’escalfament global i el canvi climàtic. 
Hem treballat les 4 erres (RRRR) i hem pen-
sat de fer-li una entrevista a una persona de 
l’escola que fa molta feina de REPARAR I 
RECICLAR: en “Jordi conserge”

1. De petit ja volies treballar d’això o d’una 
altra cosa? NO, PERQUÈ A CASA MEVA 
TENIEN CARNISSERIA I TREBALLAVA 
AMB ELLS DE CARNISSER.
2. El teu pare et va ensenyar a fer de fus-

ter? NO, AIXÒ HO HE ANAT  APRENENT SOL.
3. Quan eres petit es feia això de reciclar? NO, PER-
QUÈ HO TIRAVEN TOT BARREJAT AL MATEIX CON-
TENIDOR.
4. A l’institut, quan hi anaves, s’ensenyava a arreglar 
coses? NO, PERQUÈ NOMES S’ESTUDIAVA AMB 
LLIBRES.
5. Vas estudiar a la universitat? NO
6. Com has après a reparar coses? DE PETIT JA 
M’AGRADAVA DESMUNTAR COSES PER VEURE 
COM FUNCIONAVEN. HO VAIG SEGUIR FENT I AIXÍ 
HE APRÈS.
7. Has treballat mai amb els teus pares o germans? SÍ, 
A LA CARNISSERIA.
8. Com se’t va acudir fer de conserge? TENIA GANES 
DE TREBALLAR EN ALGUNA FEINA  D’ARREGLAR 
COSES. VAIG ANAR A L’AJUNTAMENT  I EM VAN DIR 
SI VOLIA FER DE CONSERGE D’ESCOLA.
9. A quina edat vas començar? L’ANY 2011.
10. T’agraden les eines? M’ENCANTEN LES EINES, 
ME’N COMPRO MOLTES!
11. Des de quin any treballes a La Farga? DES DE 
L’ANY 2012.
12. Com vas trobar aquesta feina? A L’AJUNTAMENT  
VAN FER UNES OPOSICIONS, QUE SÓN UNS EXA-
MENS, I ELS VAIG FER. I EM VAN DONAR LA FEINA.
13. Com et vas sentir quan vas arribar? VAIG VEURE 
QUE HI HAVIA BON AMBIENT, BONS COMPANYS, 
BONS NENS I NENES. (riu)TOTHOM EM TRACTAVA 
BÉ I EM VAIG SENTIR MOLT  BÉ .

14. Tu ho arregles tot molt ràpid. Com has agafat tan-
ta pràctica? ES TRACTA D’ANAR PROVANT, INTEN-
TANT I AGAFAR PRÀCTICA.
15. Saps arreglar cotxes també? NO, AIXÒ NO HO HE 
PRACTICAT.
16. Hem estudiat “les quatre erres RRRR”. Digues algu-
nes feines que fas a l’escola de reutilitzar, reparar, reci-
clar... JO REPARO LES COSES QUE S’ESPATLLEN, 
AJUDO ELS NENS I NENES A FER EL RECICLATGE 
DE PAPER I REUTILITZO TOTES LES COSES QUE 
PUC EN LLOC DE LLENÇAR-HO.
17. Alguna vegada t’has fet mal a la feina? MOLT  PO-
QUES VEGADES.
18. Com ho vas fer per construir aquest banc tan bo-
nic? HI HAVIA DUES CADIRES TRENCADES, VAIG 
APROFITAR LA PART DE FERRO I LA VAIG PINTAR. I 
A SOBRE HI VAIG CLAVAR FUSTES DE PALET. FUS-
TA.
19. T’agrada la teva feina? Et fa feliç? SÍ, M’AGRADA 
LA MEVA FEINA.
20. Amb quins problemes et trobes? QUAN HE DE 
FER UNA FEINA I EM FALTA MATERIAL O UNA PEÇA 
O QUAN SE’M TRENCA ALGUNA COSA. PROBLE-
MES PETITS.
21. Amb què creus que et podem ajudar els nens i 
nenes de l’escola? RESPECTANT LES COSES DE 
L’ESCOLA, AIXÍ NO HE D’ARREGLAR TANT I NO ES 
GASTA TANT MATERIAL.
22. Per què de vegades vas a l’Ajuntament? PERQUÈ 
TREBALLO PER L’AJUNTAMENT I TINC REUNIONS.
23. Tens amics que també treballen de conserges d’es-
cola? SÍ, EN TINC MOLTS: EN TONI, EN QUIM, L’AN-
NA...
24. Tens fills?  SÍ  Creus que és important per al seu fu-
tur que reciclem i cuidem el planeta? SÍ, AIXÍ TINDRAN 
UNA VIDA SALUDABLE.
25. T’ha agradat que et fem aquesta entrevista? SI, 
M’HA ENCANTAT. 

MOLTES GRÀCIES JORDI PER CONTESTAR LA 
NOSTRA ENTREVISTA!

Xuqi Hua, Ali Susoho,  
Darek Paredes, Sayo Manneh, 
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La Cooperativa del Veïnat



36

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 12,1 11,7 11,8 9,5 8,8 6,2 6,9 4 2,3 5,6 2,8 5,0 4,5 5,8 2,7
Temperatura Màxima 20,9 25,0 20,0 23,1 19,1 18,7 15,3 16,9 16,2 15,0 16,4 16,5 15,4 10,6 11,9
Mínima Parc Monar 11,5 11,7 14,5 8,7 10,9 4,3 6,0 2,5 0,7 7,9 1,2 3,5 2,4 3,9 1,5
Pluja/mm. 5,3 1.4 0,4 2,0   0,2 Ip. 0,4     2,8   
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Temperatura Mínima 1,1 0,8 3,8 -0,2 -0,3 3,2 5,3 9,4 6,9 5,6 4,1 10,9 7,3 9,5 7,7 
Temperatura Màxima 14,6 13,6 13,8 13,7 14,7 17,0 16,1 17,4 17,3 19,0 19,1 18,9 19,1 17,2 20,1 
Mínima Parc Monar -0,3 -0,4 1,9 -2,2 -1,8 1,2 5,5 8,9 5,6 2,8 2,3 10,1 4,9 7,7 6,3 
Pluja/mm.       24,7        0,2 

Dies de pluja: 10
Màxim en un dia: 24,7 (mm)

Dies de pluja: 6
Màxim en un dia: 108 (mm)

Pluja acumulada: 37,4 (mm) 
Temperatura màxima:
 25° el dia 2 de novembre

Pluja acumulada: 122,2 (mm) 
Temperatura màxima:
20,8° el dia 21 de desembre

Temperatura mínima:
  -0,3° el dia 20 de novembre

Temperatura mínima:
1,8° el dia 3 de desembre
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 7,8 4,5 1,8 9,0 8,5 6,4 3,3 2,9 4,7 4,0 2 3,2 9,2 5,8 5,4
Temperatura Màxima 16,4 15,5 11,9 11,5 11,0 17,6 17,2 16,4 16,0 15,5 11,5 12,9 19,2 19,0 18,3
Mínima Parc Monar 8,4 2,1 -0,4 9,9 8,9 7,1 1,7 1,1 2,7 2,2 0,5 1,2 9,7 4,3 2,5
Pluja/mm.   7,8 108 4,6      0,7      
         
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 4,6 9,4 8,7 6,4 12,4 9,4 8,4 4,4 3,4 5,0 4,8 5,3 2,4 2,9 2,4 4,7
Temperatura Màxima 14,7 18,0 18,3 17,3 20,2 20,8 18,2 16,6 17,7 19,7 16,9 16,2 15,4 14,1 14,5 15,3 
Mínima Parc Monar 2,7 7,7 6,6 6,0 9,1 7,6 12,8 1,5 1,5 2,5 2,1 3 0,2 0,3 1,8 3,9
Pluja/mm.    1,1 Ip.           

NOVEMBRE. Ha estat un mes una mica fred (-0,7º 
d’anomalia) respecte al període 1999-2019 a Salt amb 
11,3º de mitjana, la mitjana d’aquest període és de 12,0º. 
També l’anomalia ha estat negativa pel que fa a la preci-
pitació, la mitjana és de 62,2 mm i aquest mes hem re-
collit 36,0 mm al pluviòmetre Hellmann. Aquest mes ha 
gelat, ja portem 20 dies de glaçada a Salt aquest 2019, 
la mitjana anual està en 26,6 dies a l’any (1999-2019). 
Ha glaçat 8 dies a les Deveses de Salt on la temperatura 
mínima absoluta ha estat de -4.1ºC. Continuem arrosse-
gant un dèficit pluviomètric aquest any, 448,7 mm, quan 
la mitjana és de 702,2 mm (1999-2019) a Salt-plaça 
Sant Cugat.

DESEMBRE. A Salt la temperatura mitjana del desem-
bre ha estat de 10,9ºC, ha estat el 2n desembre més 
càlid des de 1999, només superat per 2001, 11,0º. Tan-
mateix les condicions actuals de l’observatori són lleuge-
rament diferents, a dalt d’una terrassa, però 10 metres 
al SW i amb doble persiana, ara només dóna unes mà-
ximes 0,2ºC superiors a les màximes reals d’una estació 
amb gespa o terreny natural, com Salt-Xom (Parc del 
Monar). L’any 2001 l’observatori tenia simple persiana, 
la màxima era sobreestimada entre 1ºC i 1,2ºC. A més 
les mínimes ara s’observen gràcies a un termòmetre 
registrador (termochron) de la temperatura durant tot el 
dia, fins a les 23,59 hores, abans només s’observaven 

les mínimes de la nit, i això provoca una subestimació de 
les mínimes de 0,2ºC respecte a l’any 2001. La mitjana 
climàtica és de 8,8ºC. El desembre ha estat plujós, 122,2 
mm de precipitació total, la mitjana és de 42,4 mm. 
No ha glaçat cap dia aquest desembre a Salt. La tempe-
ratura mínima absoluta del desembre ha estat d’1,8ºC al 
centre de Salt (plaça Sant Cugat). A les Deveses de Salt 
ha glaçat 14 dies i la mínima absoluta ha estat de -3,6ºC.

2019 - Aquest any 2019 ha estat més càlid de la mitjana 
de 1999-2019, 16,7º a Salt-plaça Sant Cugat, la mitjana 
és de 16,24º. L’any més càlid de la sèrie fou el 2018, 
amb 16,82º. Pel que fa a la precipitació ha plogut 570,7 
mm a Salt-plaça Sant Cugat, ha estat un any sec, la mit-
jana de precipitació anual des de 1999 és de 705,5 mm. 
Hem tingut sort de la precipitació abundant dels últims 4 
mesos, si no, hauria estat un any molt sec. A Salt hem 
recollit 570,7 mm aquest any, la mitjana anual de la pre-
cipitació (dades des del juliol de 1999), és de 705,5 mm, 
per tant és un any sec. La temperatura mitjana és de 
16,7ºC aquest any 2019 a Salt, 0,5ºC per damunt de la 
climàtica (1999-2019) i a 0,1ºC del rècord, observat en 
diversos anys, com l’any passat. Aquest any s’ha batut 
el rècord de temperatura màxima absoluta a Salt des 
de 1997 (abans hi havia també un observatori, encara 
vigent, Salt-AEMET), 43,5ºC, el 28 de juny, el rècord an-
terior, 42,3ºC el 13 d’agost de 2003.
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Elaboració:
Caramel·litzeu les cebes tallades petites a la paella, fent-les coure en oli lentament 
fins que estiguin ben cuites. 
En una altra paella amb poc oli poseu les albergínies pelades i tallades a daus 
petits, tapeu-les i deixeu-les coure. Quan es comencin a desfer ajunteu-les amb la 
ceba i remeneu.
A part feu una beixamel. Poseu la mantega en un cassó al foc i hi feu desfer les 
dues cullerades de farina. Quan ho tingueu ben emulsionat hi afegiu la llet i sal i nou 
moscada al vostre gust i ho porteu a ebullició sense deixar de remenar-ho. Llavors 
hi afegiu la ceba i l’albergínia i ho barregeu bé, fent una pasta i aneu barrejant fins 
que es desenganxi de la paella. Poseu-ho en una safata a la nevera i deixeu-ho 
refredar tot un dia.
Quan la pasta sigui freda la talleu a porcions, li doneu forma i la passeu per farina, 
ou i pa torrat i ja les podreu fregir.

Recepta de la Sra. Pilar Masferrer 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients: 
· 1 kg d’albergínies
· 2 cebes grans 
· 2 cullerades grans de farina
· 50 g de mantega
· 1/4 l de llet
· nou moscada
· oli
· sal

Croquetes d’albergíniagastronomia

un Salt enrere

Per a arrebossar-les:
· farina
· ous
· pa torrat
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demografia

Abdelhakim Aitbrkoulhadj 
Hakima Zerouali                         20/08/2019

Sulayman Krubally 
Fatumata Sanyng Dansira 10/10/2019

Juan Martín Puntada 
Anabel Gómez Lima                    11/10/2019

Smail Drissi 
Kaoutar El Ouasdi Chaouki  18/10/2019

Javier Gómez Blanco 
Sònia Fajula Crous  18/10/2019

Antonio Arbós Verdejo 
Lidia Barroso Gahete 18/10/2019

Daniel Barrymore 
Faith Godwin  Godwin                  18/10/2019

Eduard Xargay Sánchez 
María Muñoz Solorzano  21/10/2019

David Ousman Jammeh Rivera 31/10/2019
Otto Williams Coll 06/11/2019
Einar John Macha Segura 06/11/2019
Lesiz Boateng  07/11/2019
Aitana V. Gómez Maradiaga 07/11/2019
Dior Dariel Moquete Jiménez 12/11/2019
Mónica Budonna 15/11/2019
Youssef Sennouni 17/11/2019
Ikhlkas El Amri   17/11/2019
Fred Merli Simo Fanyak 17/11/2019
Haitham Boudchich 18/11/2019
Manuela Vargas Silva 18/11/2019
Ferran Solà Sastre 20/11/2019
Luay El Addi Bensaddik 21/11/2019
Barae Alboukri Ressai 22/11/2019
Jaad Ben Ydir    22/11/2019
Sara Benhadou 22/11/2019
Rayan Hamdani   23/11/2019
Aisatu Lomby Kanté Drammeh 25/11/2019

Germán Avila Jiménez 
Mireia Costa Gay 19/10/2019

Cristóbal Cerrato Rivera 
Sandra A. Servellón Gálvez  24/10/2019

Juan Carlos Rodríguez Salgado 
Blanca A. Alvarado Durón 04/11/2019

José Manuel Triminio Guerrero 
Brenda P. Ardón 09/11/2019

Demba Drameh 
Fatoumata Keita Keita  11/11/2019

Christian Palomo Tejero 
Ana Coronel Cruz 14/11/2019

Nelson G. Remedios Piriz 
Ma. Dolores Carrasco López 22/11/2019

Luis A. Tinoco Bautista 
Lesly F. Montoya Martínez  22/11/2019

Aina Sofia Santamaría Irías  26/11/2019
Adam Yassini  27/11/2019
Zoofashan Hussain 28/11/2019
Lluc Orriols Aurich  28/11/2019
Júlia Porcell Calle  30/11/2019
Koa Ayerbe Durall 01/12/2019
Maryam Abdesammie 02/12/2019
Maimouna Diaby 03/12/2019
Jana Loukaini Dkiouak  05/12/2019
Razan Souidi  14/12/2019
Nara Castorina Troitiño 14/12/2019
Aitor Sánchez Girona 15/12/2019
Ikhlas Aalilou  17/12/2019
Lucía Ballesteros Cantos 17/12/2019
Dara Genevith Coello Soto  17/12/2019
Valentina Pizcueta Espinar  20/12/2019
Lola Iglesias Ribot     23/12/2019
Neythan Mateo Escoto Acosta 23/12/2019
Mohamed Amir Rasnab  Zeaje 23/12/2019

Mourad Damar 
Jessica Veigas Toribio 25/11/2019

Manuel Escobaría  
M.del Carmen Martínez Callis 13/12/2019

Benjamín López Molina 
Angela R. Castillo Orozco  13/12/2019

Brandon J. Avila Montoya 
Sara E. Sánchez Chirinos 14/12/2019

Joan Baptista Palahí Sala 
Ester Feliu Iglesias                        20/12/2019

Juan Pérez Paniagua 
Luz E. García González 20/12/2019

Albert Bagué Trias 
Ariadna Lara Carbó 20/12/2019

Jaime Manuel Grande 
Silvia Valencia Benítez  16/01/2020

Amir El Haitout 24/12/2019
Abdellah Sahel  24/12/2019
Adrian Hernández Velázquez 26/12/2019
Connor Kidd Rivero 27/12/2019
Dorian Bordas Alcaide 28/12/2019
Bruno Salinas Berbel  30/12/2019
Bilal Belhadi Tellado 31/12/2019
Iker Gasanz Gómez  01/01/2020
Edna Agyei   01/01/2020
Saja Ahnouch  01/01/2020
Osayaniyobo Purity Omozee 02/01/2020
Joaquín N. Varela Varela 02/01/2020
Maryam Waggeh Touray 06/01/2020
Biel Pey Candia  07/01/2020
Clinton Igbe   07/01/2020
Mahamadou Ceesay 09/01/2020
Fiona Prats Palmero 10/01/2020   
Aran Denegrevaught Gázquez 10/01/2020                     
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Carlos Durà Deulofeu, 88 anys  03/08/2019
Rafael Bastos Pajuelo, 70 anys   06/08/2019
José Bondia Lambea, 74 anys  06/08/2019
Rosario Muriscot Salat, 90 anys  06/08/2019
Pere Bartomeu Vilaplana, 19 anys  07/08/2019
Laureano Gracia Porter, 79 anys  09/08/2019
Francisco Rabaneda Ruiz, 73 anys  10/08/2019
Mercè Esteve Collell, 92 anys  11/08/2019
Carmen Martín López, 88 anys  14/08/2019
Àngels Sarra Martin, 74 anys  14/08/2019
Paca Ocaña Sevillano, 71 anys  17/08/2019
Jordi Gràcia Aguilar, 47 anys  20/08/2019
Dolors Saguer Viladomat, 88 anys  23/08/2019
Jordi Ribé Fontanilles, 71 anys  23/08/2019
Juanita Pérez Jiménez, 82 anys  23/08/2019
Josep Oliveras Estudis, 94 anys  31/08/2019
Úrsula Barret Dilmé, 97 anys  03/09/2019
Josep Grau Casas, 80 anys  05/09/2019
Ángeles Fernández Mantecón, 103 anys  08/09/2019
Salvadora Armengol Pau, 94 anys  14/09/2019
José Solano Gallardo, 89 anys  19/09/2019
Miquel Garriga Gurt, 89 anys 26/09/2019 
Pedro Sánchez Ros, 73 anys  26/09/2019
Francisca Cañas Durán, 86 anys  30/09/2019

Sergio Gallego Rodríguez, 40 anys  30/09/2019
Antonio Peris Prats,  91 anys  03/10/2019
Júlia Rodríguez Gracia, 95 anys     04/10/2019 
Manuel Masero Prior    05/10/2019 
Agustín Duran Ortiz                                     06/10/2019 
Rosa Artigas Peracaula     10/10/2019 
Júlia Cano Romero, 71 anys.        10/10/2019 
Joan Calderón Fernández, 75 anys 17/10/2019 
Pepita Talleda Reig     22/10/2019 
josé Molina Hernández, 92 anys  23/10/2019 
José Aguado Rojas, 84 anys   24/10/2019 
Carmen Córdoba Giménez, 100 Anys       02/11/2019 
José María Ramírez Ramírez, 69 anys 03/11/2019 
Pilar Cros Pineda, 96 anys 02/11/2019 
Mercè Soy Vila, 86 anys   02/11/2019 
Jesica Benjumea Vázquez, 37 anys     04/11/2019 
Pere Falgueras Pagès, 82 anys    04/11/2019 
Francisco Fernández Quevedo, 81 anys 11/11/2019 
Joan Puig Puig, 86 anys   12/11/2019 
Josefa Monterrubio Herrera, 75 anys  12/11/2019 
Maria Valls Cateura, 94 anys   20/11/2019 
Herminia Fernández González, 84 anys   20/11/2019 
Juan Comino Redondo, 61 anys 25/11/2019 
Dolors Carreras March  26/11/2019
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Sudoku

Escacs

Solució

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

anells
careta
carrossa
confeti

disfressa
gafes
globus
guants

maquillatge
perruques
vanos
diadema

espirals
collarets
coreografia

FARMÀCIES de guàrdia: mes de FEBRER

MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568 Dies: 1 - 13 - 25

ESCATLLAR, Guilleries, 60 - 972230103 Dies: 5 - 17 - 29

JUBERO, Major, 157 - 972233518 Dies: 2 - 14 - 26

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies:  7 - 19

DOMENECH, Llevadores, 7-9 - 972439935 Dies: 9 - 21

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237 Dies: 11 - 23

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vla, 1 - 972978376 Dies: 10

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645 Dies: 3 - 15 - 27

ORDIS, Pg. Països Catalans, 65 - 972237704 Dies: 4 - 16 - 28

MUÑOZ, Pg .Països Catalans, 145 -972243412 Dies: 6 - 18

ROSA AGUER, Major, 269 - 972231249 Dies: 12 - 22 - 24

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578 Dies: 8 - 20

1.Dxg3+ Pxg3+ 2.Rg1 
Ph4 3.Cf4++

Juguen blanques i fan mat amb tres 
moviments



4 - La glacera de Sant Pere de Roda


