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Antigament, sense sistema monetari, l’intercanvi de mercaderies es desenvolupava d’un 
a l’altre segons les necessitats dels dos particulars que l’efectuaven. Les mercaderies no 
tenien fixat un valor ni una mesura de referència.
Més tard es va crear un objecte amb un valor abstracte el qual se’l va denominar “moneda”, 
amb un valor per a ella mateixa i per a la transacció o acte mercantil. Però tant la moneda 
com la transacció no tenien sentit si no existia una mercaderia a mesurar i a intercanviar. 
Amb el sistema monetari nou es comença a quantificar un valor monetari a les mercaderies.
A principis de març, els saltencs ens vàrem començar a trobar en una situació a la qual no 
ens havíem trobat mai i de forma inesperada, quedar-nos confinats a casa a causa d’una 
pandèmia anomenada Covid-19.
Aquest fet ha comportat uns canvis generalitzats en tots els aspectes de la societat, un d’ells 
la forma de proveir-se de les necessitats bàsiques personals i del col·lectiu familiar, especi-
alment l’alimentació.
Aquest confinament ha provocat l’increment de provisió d’aquestes necessitats mitjançant la 
compra a distància, per telèfon, internet o qualsevol altre mitjà, sense haver de sortir de casa. 
I no només les necessitats bàsiques sinó que s’ha incrementat la compra de productes de 
tota mena, especialment per internet.
Fa molts anys que es va incrementant la utilització de la targeta que ens proporciona un 
banc per fer els pagaments. Inicialment s’utilitzava preferentment quan les quantitats a pagar 
eren grans o per recollir els nostres bitllets. En l’actualitat ja es fan pagaments de petites 
quantitats.
Si anem observant podem veure que, de no portar res a la butxaca, com els antics personat-
ges que feien un intercanvi de mercaderies, vàrem passar a portar a les butxaques només 
monedes i bitllets de paper als quals se’ls ha donat un valor abstracte. Actualment la majoria 
portem a la butxaca un tros de plàstic amb un valor més que abstracte, nul per si mateix. No 
hi ha una similitud entre targetes com hi ha entre monedes i bitllets.
On és el valor de la targeta quan fem l’intercanvi amb la mercaderia?, un ram de flors, per 
posar un exemple, que sí que té un valor mesurable i quantificable. És a dir, la targeta és 
sempre la mateixa independentment del valor de la mercaderia i per tant no té valor a mesu-
rar per nosaltres. Un bitllet de cinc euros a la butxaca per si sol té un valor de mesura, l’euro, 
i quantificable en cinc.
Qui té el valor i la mesura són els bancs, i cada dia que passa ens anem trobant amb menys 
monedes i bitllets a la butxaca. Això ho anem incrementant amb les compres per internet, 
que hem comentat anteriorment.
En definitiva arribo a la conclusió que qui té els meus diners i el poder d’utilitzar-los quan i 
com li convingui és el “quart poder, els bancs”. Jo no tinc res, ni un paper que digui el que tinc 
al banc, només disposo d’una targeta, que no té un valor mesurable, només porta la meva 
identificació, la del banc i un xip, que vés a saber què diu dins, i el que diu ho ha posat el 
banc, però no puc demostrar-ho. Obres un ordinador o vas a un caixer del banc i et diu que 
l’empresa ha dit al seu banc que dipositi al teu una quantitat, o una pensió als jubilats, però 
tu només tens un simple tros de plàstic i el banc els diners.
Cada dia que passa ens estem acostant més a la fi de les monedes i bitllets, i la pandèmia 
en la qual ens trobem ha accentuat aquest procés.

ANY XLI NÚM 330 JUNY DE 2020
EDITA: Associació La Farga – Revista de Salt
lafarga@revistadesalt.cat  -  Tel. 649437295
COORDINACIÓ: Manel Oliveras
COORDINACIÓ DE DISSENY: Benet Boada
ADMINISTRACIÓ: Anna Clarà
PUBLICITAT: Josep M. Pla
CONSELL DE REDACCIÓ: Carme Torrent, 
Agnès Cabezas, Anna Clarà, Josep M. Pla, 
Rafel Sala, Manel Oliveras, Carme Garriga, 
Júlia Pujolràs, Pilar Velázquez i Benet Boada.
MAQUETACIÓ: Setdedisseny
IMPRESSIÓ: Impremta Pagès
PREU: 2,00 euros

COL·LABORACIONS: Lluis Mateu, Josep 
Clarà, Joan Serrat, Robert Fabregas, Jaume 
Prat, Xavier Cassany, Núria Heras, Pere 
Quero, Dolors Cabratosa, - Escoles: Pompeu 
Fabra, FEDAC, La Farga. – Cáritas Salt, Ma. 
Lourdes Soler Soler de Les Cuineres de Salt, 
Gerard Taulé (Salt-XOM).
PORTADA: 
Títol: Nena
Tècnica: Mixte sobre paper (abril 2020)  
Autor: Jordi Gispert i Monteis
CONTRAPORTADA: Lluís Mateu
CORRECCIÓ:CPNLP
DISTRIBUCIÓ: Roger Torramadé, Sergi Nieto
DIPÒSIT LEGAL: GI-356/1979

La Farga no se solidaritza necessàriament amb 
les opinions expressades en els articles signats 

i no es fa responsable del seu contingut. La 
Farga autoritza la reproducció dels articles 
sempre que se n’indiqui la procedència.



4

Diu la Núria Espert que la lectura és per ella “semblant a la barana dels balcons”. Aquests dies de confinament no 
han faltat al·lusions a la importància de la cultura com acompanyament vital per la ment i l’ànima; què haguéssim 
fet aquestes setmanes sense música, pel·lícules o llibres? Sembla com si, de cop, haguéssim descobert que no 
era només la xocolata del lloro.  Per sort, hi ha persones, entitats i comerços que fa anys que ho tenen clar i que 
treballen amb i per la cultura. En Jordi Gispert al capdavant de la llibreria 22 n’és un exemple, seguint el camí iniciat 
per en Guillem Terribas, dirigeix aquesta nau per un mar que es presenta agitat pel comerç local i que necessita 
més que mai que no ens oblidem de les revelacions d’aquests dies d’aïllament. Ara i sempre és bon moment per 
posar baranes als nostres balcons.

-Com heu portat això del confinament? 

- La llibreria 22 va haver de tancar les portes el 14 de 
març, pels motius que tots coneixem, i va ser un sotrac 
però ja imaginàvem que això passaria, tal com anaven 
les coses els últims dies ja preveiem que hauríem de 
passar alguns dies a casa. 

-Com vau viure aquest Sant Jordi tan estrany? 

- El Sant Jordi s’ha pogut celebrar tot i que, evident-
ment, de manera molt diferent d’altres anys, sobretot 
molt diferent pel que fa als ingressos. Tot i la situació, 
vam intentar mantenir una mica l’esperit d’aquest dia 
amb les compres online o amb una iniciativa que vam 
crear per fer regals i recollir-los a posteriori. Això con-
sistia que tu podies comprar un llibre per regalar i la 
llibreria enviava una targeta-regal amb la imatge de la 
portada del llibre i les dades de qui te l’havia regalat. 
Així vam poder mantenir una mica aquesta màgia de 
Sant Jordi, la il·lusió de la gent de viure aquesta diada 
i tenir una certa repercussió social, perquè pel que fa a 
vendes realment no ha tingut res a veure amb un Sant 
Jordi normal.

-Aquests dies la cultura s’ha demostrat com una de 
les millors medecines però, així i tot, les polítiques 
li donen prou valor? 

-Personalment, tinc la sensació que la cultura és allò 
que sovint neteja una mica la cara a l’administració 
però que hi ha la idea que és un sector “que ja s’es-
pavila”. No parlo tant pel que fa a llibreria o comerç 
sinó com a creació. Si algú té una iniciativa creativa, ja 
s’espavilarà per portar-la a terme, penso que l’adminis-
tració va una mica en aquesta línia. També cal dir que 
cada govern és diferent, n’hi ha que són una mica més 
sensibles i que volen mantenir el teixit cultural una mica 
viu, i altres polítiques culturals que demostren aquest 
menys teniment en aquest sentit de “ja s’espavilaran”. 
En general, estic una mica desencantat pel que fa a 
administració i cultura.

-Ara fa cinc anys que portes la 22, com ha estat 
aquest període? 

-Han estat anys difícils, veníem d’una crisi i d’un canvi 
de models de conducta dels consumidors. Nosaltres 
hem volgut mantenir una mica l’essència de continuar 
fent presentacions i oferir una programació singular, de 

Llegir per descobrir-se a un mateix

Nom: Jordi Gispert Saget 
Edat: 44 anys
Nascut i resident a:  Salt                    

Professió: Director Llibreria 22 des del 2015, de la que ja n’era treballa-
dor des del 2003. Recentment ha tret el disc “Saturday”, sota el nom de 
Project 0153.

Llibreria 22: La llibreria 22 va obrir el 20 d’octubre del 1978 i des d’ales-
hores no ha deixat d’oferir bones lectures i també s’ha constituït com un 
espai de difusió de tota la vida cultural gironina. El 1990 i el 1998 rep el 
Premi a la millor llibreria del Departament de Cultura de la Generalitat. El 
2001 rep el Premi a la Normalització Lingüística de l’Associació Cultural 
de Girona (ADAC). El 2015 en Guillem Terribas deixa la gerència i el 
substitueix en Jordi Gispert Saget.  
Web: http://www.llibreria22.net
Blog: http://llibreria22.blogspot.com/ 
La Llibreria 22 obrirà de dilluns a dissabte, de 9 a 13 h i de 16.30 h a 20 h. 
Còmics 22: de dilluns a dissabte, de 17 h a 20 h.
(Els horaris de la llibreria s’han anat modificant per les fases de descon-
finament, aquests són vigents en el moment de tancar la revista, a finals 
de maig. Consulteu la web per novetats.) 

entrevista
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Entrevista a en Jordi Gispert

presència al territori d’autors de proximitat; programar 
també una sèrie d’exposicions amb l’Espai 22, oferir 
una alternativa des de l’àmbit privat com a contrapunt a 
les sales de fons públic. Però no és fàcil, i amb el canvi 
de conducta que suposa el coronavirus, veurem com 
podem seguir programant presentacions. De moment, 
hem començat amb signatures de llibres dels autors 
Rafel Nadal i la Mar Bosch on la gent ha pogut accedir 
d’un a un per veure els autors.

-Els últims temps i ara encara més s’ha incrementat 
la venda online i la presència a les xarxes socials?

- Ens agrada més la venda física, no per una qüestió 
pràctica, sinó perquè al final l’essència de la llibreria és 
poder recomanar llibres, que la gent trepitgi el lloc, po-
der ser aquí i tenir les alternatives de compra visibles. 
La venda online és sobretot per anar a buscar un llibre 
en concret, per tant és difícil la recomanació. S’ha de 
tenir aquesta opció? Sí, la gent que vulgui comprar per 
aquesta via ha de poder trobar el llibre que li interes-
si i poder-lo adquirir. Ara, s’ha de prioritzar? Jo crec 
que prioritzar no. Pel que fa a la presència a les xarxes 
socials, s’hi ha de ser perquè sí que hi ha gent a qui 
interessa el que fas, però no sóc partidari de dedicar-hi 
molts  esforços ni fer grans iniciatives que vagin més 
enllà d’arribar al teu públic habitual. 

-Com ha estat prendre el relleu a algú com en Gui-
llem? 

-Sempre és difícil prendre el relleu a algú com en Gui-
llem que té una activitat, com ho diria, polièdrica. Però 
la línia de la llibreria és la mateixa, seguir en contacte 
amb el món cultural però també social de la ciutat, po-
der ser altaveu des de la llibreria. No considero que la 
22 tingui una capacitat de difusió brutal, però sí que vo-
lem tenir aquesta sensibilitat, només que hi hagi dues 
persones, de les que venen a la llibreria, que hagin vist 
algun cartell del que els pugui interessar, es preguntin 
per què aquest aparador, ja és positiu per sensibilitzar 
en l’àmbit de la cultura.

-Quan vas començar a treballar a la 22 i com va 

ser? T’imaginaves 
el teu futur sent 
director d’una lli-
breria? 

-Començar a treba-
llar a la 22 va ser 
gairebé un accident. 
Hi va haver una bai-
xa per maternitat 
a la llibreria, jo co-
neixia en Guillem, 
vam coincidir i vaig 
portar-li el currícu-
lum. Quan vaig co-
mençar fa 18 anys, 
evidentment, no 
m’imaginava arribar 
a portar la llibreria. 
Que “portar-la” vol 
dir treballar-hi, for-
mar part d’un equip en què tots intentem posar el nos-
tre granet de sorra.

-T’imagines el futur de la teva filla amb relació als 
llibres? El paper persistirà?

-Les noves generacions tenen molts estímuls i la pau-
sa que suposa la lectura cada vegada es té menys en 
compte, i aquí és on el sector del llibre pot patir. En 
l’àmbit personal, intentaré de totes totes que la meva 
filla tingui els instants de pausa per poder asseure’s i 
llegir un llibre; i des d’aquesta lectura, poder entendre’s 
a ella mateixa d’una altra manera. El que fan els llibres 
és despertar un ‘tu’ que no tens present en el dia a dia, 
quan t’endinses en la lectura et descobreixes a tu d’una 
altra manera, i aquesta és la gran defensa que faig dels 
llibres. Diem que un llibre té tantes lectures com lec-
tors, que el llibre muta en funció de qui el llegeix, i així 
valorem el lector. Però encara més, el que hem de va-
lorar és que el lector es redescobreix a ell mateix amb 
la lectura. Jo espero que el paper resisteixi. Hi ha una 
“fisicitat” de l’acte de lectura en paper, que no s’ha de 

perdre perquè estem 
tot el dia amb pantalles 
i aquesta sensació de 
pausa, aquest acte més 
rutinari de girar fulls, 
s’ha de defensar.

-Pel que fa als còmics, 
és un bon moment 
per aquest gènere en 
un món que és cada 
vegada més visual?

-No n’estic segur que 
l’èxit del còmic sigui per 
l’argument que vivim 
en un món més visual. 
Sovint són una bona in-

Foto: Manel Bielsa
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troducció a la lectura per algunes persones a qui costa 
més agafar un llibre llarg; però justament s’ha de te-
nir en compte que el món del còmic és molt complex i 
l’hem de valorar també, pel que fa a la il·lustració, de 
com narrar amb un suport gràfic. Per tant, lluny del que 
encara algú pot pensar sobre el còmic com una cosa 
de mainada, hem de defensar el còmic com un produc-
te més de l’àmbit cultural i també defensar aquesta ex-
clusivitat: si tenim una botiga de còmics, no és només 
per vendre als nens, sinó per sensibilitat a un sector 
important. I segurament a nivell d’estat espanyol no té 
res a veure amb la resta d’Europa pel que fa a aquest 
gènere, que ens passen la mà per la cara quant a con-
sum de còmics o novel·la gràfica. Un factor d’èxit se-
gurament té més a veure amb els productes que ens 
vénen vinculats a pel·lícules, superherois, etc.

-També tens una vena artista: ets aficionat a la pin-
tura, fotografia, música... una mica influència del 
teu pare i la proximitat amb el món de l’art?

-Evidentment. Sempre dic que la sensibilitat, les ganes 
d’expressar-me d’una manera més artística, més de 
creació, té molt a veure en respirar pintura des que ets 
ben petit, des que t’aixeques al matí i veus un quadre 
abstracte al menjador i et fas preguntes, vas incorpo-
rant al teu ésser una manera d’entendre el món que 
et desperta les pulsions de voler crear alguna cosa. 
Per tant, evidentment és influència del meu pare però 
també has de voler fer-ho. I ho acabes fent perquè ho 
necessites i en tens ganes, independentment de si hi 
ha més ajudes, si és més o menys fàcil, o si hi ha més 
oportunitats a nivell social. 

-El gener vas treure el disc “Saturday”, sota el nom 
0153 Project. Parla’ns d’aquest projecte.

-Fa molt de temps que m’agrada la música, tinc di-
ferents instruments i vaig experimentant al voltant 
d’aquest món. Quan neix la Camila, la meva filla, adqui-
reixo una guitarra de 7 cordes i em sento còmode ex-
perimentant amb una línia d’atmosferes musicals així 
que decideixo tirar endavant aquest projecte. En part, 

per aquesta necessitat d’expressar que dèiem abans i, 
per altra banda, hi ha una part emocional que focalitzo 
amb el naixement de la meva filla. El nom, 0153 Pro-
ject, és l’hora que neix la Camila. Em va cridar l’atenció 
el fet que la vida et canvia completament just a partir 
d’aquest minut, a partir d’aquell moment ella i tota la 
família som una altra gent. I el títol del disc, Saturday, 
vol transmetre la idea de dissabte, que és un dia en 
espera: tot pot passar perquè l’endemà és diumenge 
i tot ha passat perquè ahir era divendres; així que és 
com un dia d’expectativa important. A més coincideix 
que la Camila va néixer un dissabte, així que tot quadra 
una mica més.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a en Jordi Gispert
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Pensaments 
confinats

converses a mitja tarda
Aquest matí he obert de bat a bat el finestral. Plou. 

Fa tres dies que no para de ploure i fa quaranta 
dies que estem confinats a casa. Miro a través d’uns 
vidres mig entelats i m’adono que en totes les finestres 
del voltant de casa, en totes, hi ha vida a dins. Veig om-
bres que es mouen d’aquí i d’allà,  semblem ocells en-
gabiats, amb la gran diferencia que ells són presoners  
per culpa dels capricis dels humans i nosaltres som a 
resguard d’unes partícules invisibles que poden, en un 
moment donat, robar-nos la vida, cosa molt seriosa. 
Dono voltes per casa, els rellotges ja no em criden, ja 
no m’avisen que he d’anar a tal lloc, o que tinc visita, o 
que he quedat amb algú. Ara, ells també reposen.
Em dirigeixo al rebost i comprovo que no em falta res. 
Vaig cap a l’habitació, el llit que em permet un bon des-
cans s’està airejant. La sala d’estar  està acompanyada 

per un gran televisor ple de programes, notícies, do-
cumentals i pel·lícules que omplen el nostre temps. A 
sobre del sofà un llibre, on ja no hi caben més planes, 
m’està esperant per contar-me secrets que només l’au-
tor de la història em pot confessar.  Vaig cap al jardí i 
allà hi trobo la meva petita primavera. Finalment pujo 
i entro al meu despatx, obro l’ordinador i faig clic a la 
carpeta que diu “viatges”;  un munt de fotografies se’m 
despleguen, m’aturo i observo totes les tonalitats dels 
cels de tots els països que he visitat. Que lluny queden 
els monuments, els museus, les obres d’art, els res-
taurants amb menjars típics de cada país... Que lluny 
queden els somriures forasters, els campanars de les 
catedrals, els minarets de les mesquites, els parcs de 
sequoies, els rius inacabables, els països de les espè-
cies o el ferotge despertar dels volcans.
Enyoro les llargues caminades respirant el perfum que 
desprèn la natura. Enyoro l’olor de la mar, la cridòria  
de quan està enfadada o el ritme dolç de les onades 
en calma. Enyoro el sol a la pell. Enyoro les llargues 
passejades pels camps de maig. Enyoro les meves es-
timades muntanyes, les llargues excursions, els peus 
cansats, el riure dels amics, les abraçades... i m’adono 
que tot el que enyoro és pràcticament gratuït, m’adono 
que la felicitat no té preu. 
Avui he mirat per la finestra per trentena vegada i pen-
so: quina sort tenir casa, tenir salut i poder estar amb 
la meva petita família. Avui aprofitaré el meu dia, les 
meves hores sense rellotge per reflexionar que no tot 
és dolent, que les petites coses que ens donen segure-
tat i benestar són dins de casa, ben a prop, i nosaltres, 
pobres insatisfets, no ens adonem que el més preuat 
és tenir poc de moltes petites coses i que queixar-se és 
un vici innat en l’ésser humà.  
Perquè qui es pensi ser més que ningú, no deixa de ser 
també un pobre mortal, i que per molts béns terrenals 
que hagi acumulat, ha topat amb un virus invisible que 
no entén ni de classes socials ni de polítiques, sorgit 
del no-res, que revoluciona i fa trontollar  tota la hu-
manitat, fins i tot  aquells que es creuen ser immortals. 

Júlia Pujolràs Casadevall
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col.laboracióEn temps de pandèmia

resiliència que res-
sorgirem més forts 
i savis d’entre les 
cendres d’aquest 
fatídic 2020. Em 
queda, però, el 
dubte de si a partir 
d’ara ens mostra-
rem responsables 
i respectuosos 
amb el medi am-
bient; curosos i 
sostenibles amb 
les nostres despe-
ses i estil de vida; 
solidaris i com-
prensius amb les 
persones grans i 
els grups de risc... 
Tant de bo hàgim 
après la lliçó i no 
tornem a ensope-
gar amb la mateixa 
pedra!
I mentre intento esbandir neguits i angoixes per pen-
sar només en positiu... M’avisen!, són quasi les vuit i 
toca sortir al balcó per aplaudir els nostres sanitaris, 
com cada vespre saludarem els veïns, escoltarem la 
música de l’incansable DJ del barri... I tot seguit amb 
esportives i roba adient, sortirem ansiosos per aprofitar 
la franja horària practicant esport o fent el passeig diari. 
Avançarem plegats i alhora separats pels dos metres 
de distància, formant part d’un inquietant eixam de per-
sones que omplen camins i dreceres dels entorns d’un 
Salt inèdit, curull d’espais bonics i amables que tot just 
ara molts ciutadans descobreixen. 
“Que tinguem sort i que la vida ens doni un camí 
ben llarg” (LL. Llach) i el meu sincer condol per tan-
tes vides perdudes que no poden caure en el pou 
de l’oblit!

Carme Garriga i Verdaguer

Sembla mentida com passa el temps! Els primers 
dies de confinament, a causa de la por que ha anat 

escampant amb traïdoria aquest maleït coronavirus, 
em semblava que no podria aguantar tantes hores de 
recés i reclusió a les entranyes de la pròpia llar... No 
em creia que això em pogués passar a mi! Sempre tan 
inquieta i bellugadissa, fins i tot per l’àvia, que no es 
cansava de repetir: A tu mai et caurà la casa al cim! 
I qui ho havia de dir! que a mesura que avançaven els 
dies anés trobant un insospitat plaer en deixar escolar 
les hores serenament i sense presses. Per fi m’he con-
cedit el temps i el permís d’observar i aprendre amb les 
petites coses que fins ara no valorava del tot. Sempre 
m’ha captivat l’afany de viure intensament tot i que-
dar sovint atrapada pel ritme frenètic que ens marca 
l’agenda social i laboral. He procurat gaudir del temps 
d’oci viatjant a terres llunyanes, i he cercat experièn-
cies intenses i originals per creure’m com tants febles 
humans que som protagonistes d’una vida plena.
 I per què? Si és ara en aquest moment de crisi sanità-
ria quan entenc que es pot portar una dolça existència 
a base d’assaborir petits bocins d’àmbit molt quotidià: 
gaudint amb estones de lectura, aprenent de nou a res-
pirar, sembrant un petit hort sense saber-ne, compartint 
moments únics i familiars, arranjant calaixos que ama-
guen sorpreses i secrets mig oblidats, assaborint tru-
cades amb bones amigues, xerrant amb veïns a través 
del verd enreixat...
No vull negar que també he sentit molta angoixa al 
constatar com el virus causa estralls en forma de morts, 
ingressos i nous positius; ràbia al veure tantes actituds 
indignes que de forma centralista, inoperant i prepotent 
han deixat desprotegits i a primera línia el nostre heroic 
personal sanitari; vergonya per l’abandonament inhu-
mà que han sofert els centres que acullen els nostres 
avis, condemnats a morir en solitud, sense comiat ni 
amb l’escalf d’una mà amiga; por de contagiar-me, de 
que ho pateixi algun ésser estimat, de que em tornin a 
comunicar l’ingrés o la mort d’amics o coneguts.
Només desitjo que els aprenentatges assolits en aquest 
temps de neguit i silenci ens deixin empremtes positives 
que siguin permanents. Em vull convèncer de que som 
éssers sorprenents, flexibles i amb tanta capacitat de 
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El món que ens espera

Hem sentit a dir moltes vegades que la terra és sàvia 
i, en general, les frases fetes solen basar-se en 

l’experiència no pas en fabulacions. Sóc de l’opinió que 
Gaia ha reaccionat contra els abusos de la humanitat 
en forma de pandèmia avisant-nos que seguir amb un 
desenvolupament estúpid pot acabar amb la nostra es-
pècie. Durant anys he sentit a dir meravelles de la glo-
balització i val a dir que de canvis d’ordre mundial n’hi 
ha hagut molts (l’expansió de l’agricultura, l’ús genera-
litzat del metall, els imperialismes, el Renaixement, la 
Revolució Francesa i Industrial o les guerres mundials), 
però cap que es caracteritzés per una economia ferot-
ge, pel control i/o manipulació de la desinformació, per 
la manca d’expectatives de futur realistes i proporcio-
nades, la urbanització forassenyada, l’haver convertit 
el planeta en un abocar enorme de residus nuclears 
i plàstics o fins a convertir l’òrbita terrestre en un con-
tenidor espacial. I tot plegat en un temps on sento a 
dir constantment que mai abans les persones havíem 
sigut tan lliures, que mai abans havíem estat tan ben 
educats i formats, que mai abans havíem viatjat tant, 
que mai abans... que mai abans...
Una altra frase feta diu que les comparacions són odi-
oses i, certament, mirar al passat, si no ens serveix per 
aprendre, no paga la pena l’esforç. El que ens està pas-
sant és el resultat de la cara oculta de la globalització 
que no és altra que la destrucció de la Natura. O és que 
ja no ens recordem del desglaç, de la crema de la selva 
amazònica o de mig Austràlia, del continent de plàstic 
del Pacífic, de l’extinció de desenes d’espècies animals 

i vegetals cada any o de l’expansió de la pobresa? No, 
no ens en recordem perquè som una espècie que no-
més recorda que és mortal i transitòria (que per força 
tots ens anirem morint) quan sent dolor i patiment. Tan 
sols quan estem malalts apreciem la salut, si ens falten 
diners ens maleïm quan malgastàvem i quan els avis 
i les àvies perden la vida els trobem a faltar. I jo em 
pregunto: que fèiem per a ells i elles quan eren vius?
Vivim en un núvol -una altra frase feta-, flotem en un 
món que imaginem inesgotable, meravellós, bonic i ric 
com el Hollywood cèlebre i milionari que mai s’acaba, 
com les ciutats construïdes pels petrodòlars o com el 
món falç i mentider de les xarxes socials, però pel que 
sabem a Hollywood, amb el petroli o a les xarxes soci-
als quasi res és agradable, transparent o veritat. Més 
aviat són la façana que tapen les vergonyes del nostre 
temps. La terra ens ha avisat serena i contundentment, 
i ara ens toca reaccionar. És el moment de repensar la 
nostra manera de viure, de desaccelerar, de ser més 
humils i senzills. I no em refereixo a canvis superficials 
(no val anar a viure als afores de la ciutat i plantar pas-
tanagues i cuidar gallines), sinó de canvis estructurals 
que per força seran dolorosos al principi, però que ens 
duran a la pau individual, social i ecològica. 
Una vegada, fa desenes d’anys, un savi va dir: “simpli-
fiqueu, simplifiqueu, simplifiqueu” i crec que és hora (si 
és que no anem tard) de reflexionar i esbrinar si ens cal 
tenir tantes coses, si és necessari disposar d’un armari 
farcit de roba que no utilitzem, si val la pena tenir una 
segona residència... -la llista de coses seria enorme. 
Crec que encara hi ha esperança per a fer d’aquest 
món un lloc millor on viure, de deixar a les properes ge-
neracions d’éssers vius (plantes, animals, fongs, pro-
toctists i moneres) un món còmode, agradable i equili-
brat. La vida de debò és possible, però també transitò-
ria perquè, al cap i a la fi, “el corrent no s’interromp en 
cap moment, però el riu no duu mai la mateixa aigua”. 
Sí, aquesta podria ser una altra frase feta...

Robert Fàbregas i Ripoll
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Confinament

Prou, prou, prou de tot:  treballs, passejos, troba-
des, dinars de menú, viatges, dinars de calçots, 

cafetons, caminades, esmorzars de forquilla, pregàries 
comunitàries, emprenyades, presses, springs, comen-
taris, previsions, excursions, compres, petons, abraça-
des...
Prou i Res! Així és com una vida normal, o ensopida, 
o atrafegada, o divertida, o ...  es fon per la força d’un 
decret: “L’Estat d’Alarma”. Tothom “confinat” a casa! 
I a casa, miro el sostre, miro parets, miro la pols dels 
mobles, miro per la finestra... per on començo, aquesta 
nova vida? Doncs, una pedra, un martell, una pinya. 
Pinyes cansades i anyades que errabundegen cap al 
món de la mort, avui  enclotades dins d’aquell cove de 
vímet. Començo: Pic, pic, pic i van sortint els pinyons 
de la clova... però costa molt fer una embostada. Molt 
cansat!
I a casa, espero la primavera del 2020 que tot just vol 
començar a desempallegar-se  d’uns mesos de gener 
i febrer amb unes fredors força escarransides i riuades 
que varen sortir de feixa com mai havia estat.
I a casa, com que no veig...,  desembarasso els pinzells 
i començo  un gran quadre on manyocs de margarides 
floreixen i volen alegrar els cors d’aquests humans   es-
perançats en una nova primavera que no vol manifes-
tar-se ni una mica de no res.
I a casa, miro per la finestra i reflexiono: veig els arbres 
amb  tonalitats  grises que a poc a poc aniran reverde-
jant pel seu ordre establert de natural saviesa. I el cel 
tindrà un color, un altre... i esberlarà la primavera cu-
rulla de persones humanes fent el carallot, embafades 
d’orgull, enlleganyades de superioritat cap aquest món, 
malmès i maltractat d’egoismes, que clama “un altre 
món és possible”!
I a casa, pujo, baixo, ballo, canto, remeno, endreço... 
per no fer figa. Pujo i baixo la moral que comporta estar 
en confinament. Ballo i canto perquè el cor i la ment no 
s’esmunyin per camins perillosos. Remeno i endreço 
perquè la vida manifesta molt racons empolsegats que 
han de brillar en el batibull i el tràfec de cada dia...
I a casa, veig les poncelles del roser que volen escla-
tar en cants de nova primavera i somnio amb  un Sant 
Jordi i un drac que  ens emplena la vida de llegendes, 
d’històries, de flors, de llibres... que a l’abril mirarem, 

remenarem, comentarem i llegirem. Llegirem carrande-
lles de pensaments, vides de personatges que enalti-
ran la nostra ment a voltes massa embossada de pelle-
ringues i foteses. Però..., segueix el confinament i res 
de res. 
I a casa, s’omple de les paraules virus i bacteris cau-
sants de malalties que  van ofegar l’esplendor de l’im-
peri bizantí al s. VI, Pesta Negra, al s. XIV on les rates 
són les protagonistes, verola, xarampió, tifus, tubercu-
losi, lepra, malària, febre groga, VIH (sida). Grips: asi-
àtica (1957), espanyola (1918), de Hong Kong (1981)
I a casa, passen les hores, dies, setmanes... totes di-
ferents, totes igual, però sí, amb l’esperança que la 
humanitat, la persona humana, ha d’estimar el nostre 
planeta,  ha de tenir recursos i esbotzar el pensament 
per treure’n missatges de claror, missatges de noves 
primaveres. I en això estem!

Dolors Cabratosa Teixidor



11

Coronavirus

Ens ha tocat viure un malson. Una situació insòlita, 
per l’abast i les conseqüències, en ple segle XXI i 

digna d’una pel·lícula de ciència-ficció.
Un gen infecciós, invisible i letal, ens ha posat a tots de 
genolls. Qui ens ho havia de dir! Instal·lats en la nostra 
petita realitat quotidiana de ciutadans lliures, de cop i 
volta se’ns ha capgirat la vida i hem hagut de deixar de 
banda tot el que no és imprescindible per tal de preser-
var el do més preuat: la salut i la vida. 
Véiem llunyà tot el que passava a la Xina, però ai las, 
avantatges de la globalització, va arribar a Itàlia i des-
prés ja va córrer com un regueró de pólvora. La tem-
pesta perfecta, ni al millor estratega li hauria sortit tan 
bé l’extensió de la pandèmia. Que ningú estava prepa-
rat i ens ha agafat amb els pixats al ventre, és una ob-
vietat. No es comptava amb  la gravetat  dels contagis 
i es temia, per part dels governants,  la presa de deci-
sions dràstiques per evitar el caos econòmic i social. 
La inseguretat i les incerteses del principi, el gran nom-
bre d’infectats, el col·lapse de les UCI i  la manca de 
material de protecció del personal sanitari ens ha portat 
fins aquí, amb milers de morts, sobretot de residències 
de gent gran.
El Decret d’Alarma  ens va obligar a confinar-nos i a 
aturar totes les activitats no essencials. El terrabastall 
econòmic estava servit. S’han habilitat ERTOs i ajuts, 
però la realitat immediata per a molta gent és la preca-
rietat del dia a dia. Una mostra és l’increment d’ajuts 
alimentaris que gestiona el Centre de distribució d’ali-

ments de Càritas. El 
seu president a Salt, 
en Jordi Valentí, ens 
diu que si abans s’ate-
nien 926 famílies, a 
mitjans de maig ja en 
són 1.100 i es preveu 
arribar a les 1.300.
El confinament, aviat 
és dit, no ens hi haví-
em trobat mai!. Difícil 
d’empassar no sortir 
lliurement, la tristesa 
dels carrers buits de 
gent i de cotxes, el si-
lenci inaudit  dels nens. 
No poder veure’ls pel carrer, jugant a les places o al 
pati de l’escola, ha estat una de les coses més tristes 
d’aquesta situació que ens ha caigut al damunt. Ens 
hem hagut de refugiar a les xarxes social. Hem passat 
moltes hores davant les pantalles per tal de mantenir el 
contacte fora de la nostra llar amb família i amics i hem 
gaudit com mai de videotrucades i videoconferències 
per compartir angoixes i neguits.
Després de 6 setmanes, finalment, el 26 d’abril, la 
mainada ja  podia sortir a passejar. Els hem vist pas-
sar  amb timidesa, amb la bici, el patinet o una pilota i 
acompanyant el pare o la mare. Amb distància i mas-
careta. Només una estona i sense anar gaire lluny. A 
casa els han alliçonat bé sobre aquest virus tan dolent 
que ens fa posar malalts i que té nom de personatge 
de l’Astérix.
Una setmana després, han pogut sortir els grans a pas-
sejar i  fer esport. Estem en fase 0 i tothom tenia moltes 
ganes de trepitjar el carrer i retrobar-se amb la natura, 
anar a les deveses  i enfilar cap a la Pilastra,  al Camp 
d’en  Prats o el Pla dels Socs; sentir la piuladissa dels 
ocells i respirar la primavera. El primer dia, la gent va 
sortir com esperitada. Feia bon temps,  hi havia moltes 
ganes i només es disposava d’una hora! Ara  la gent  
s’ho agafa amb més calma. El final del túnel és més a 
prop i ja estem en fase 1.
Les dades diuen  que anem pel bon camí i ja hem do-
blegat la maleïda corba i és bo de valorar qui ha estat 
al peu del canó des del començament: el personal sa-
nitari, primer, però també els treballadors dels súpers i 
d’altres sectors relacionats amb l’alimentació o la se-
guretat. 
Els polítics s’han d’arremangar i dotar del pressupost 
necessari la Sanitat, les darreres recomanacions de la 
OMS així ho indiquen també. Sens dubte, no ho han 
tingut gens fàcil, poc se sabia del comportament del 
COVID-19, però tenen un munt d’assessors per orien-
tar-los en les seves decisions. Els ciutadans esperem 
d’ells que ens les traslladin de manera clara. Com sem-
pre, hi ha molt a dir sobre ordres i contraordres.
Algú ha escrit que la pandèmia escombrarà els polítics 
actuals. Està per veure. Alguns s’ho mereixen més que 
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Sis reflexions en temps de pandèmia

altres. El que sí que és cert és la gran crisi que patirem 
a tots nivells. Com va passar el 2008, els països rics 
acabaran sortint-ne millor que els pobres països del 
sud, en el cas d’Europa,  a hores d’ara encara estan 
pidolant un ajut a la CEE que es gestiona amb recança.

Si a partir de l’11 de setembre es van haver de canviar 
hàbits de seguretat per viatjar en avió, ara els canvis en 
la manera de viure hauran de ser més dràstics, per la 
nostra seguretat i la del planeta.
Cuidem-nos tots i seny!

Pilar Velazquez

La gran família humana
Estàvem mal acostumats a pensar que les pandèmi-
es (èbola, malària, còlera...) eren problemes de països 
endarrerits que a nosaltres els europeus no ens afecta-
ven. Però ara hem vist que no ens podem aïllar egoísti-
cament. Que un virus aparegut a Xina ens hagi afectat 
tan greument i que hàgim necessitat material sanitari 
d’aquell país ens ha fet adonar que tots els humans, 
tots els habitants del Planeta, estem relacionats, anem 
en el mateix vaixell. Tant de bo això canviï la nostra 
manera de pensar. Potser ens adonarem que les guer-
res, la misèria, les migracions, les pandèmies, la falta 
de recursos sanitaris... que pateixen tantes persones 
arreu del mon són també  un problema nostre, un pro-
blema de tots, de la gran família humana i que, com en 
el cas del coronavirus, ens mobilitzem per afrontar-los 
entre tots.

L’única ideologia
La tragèdia que estem passant m’ha fet pensar un cop 
més que l’única ideologia per la qual val la pena militar 
és la lluita contra el dolor, el patiment humà, en totes 
les seves formes. Per això hem aplaudit cada tarda els 
homes i les dones que exposen la seva vida en aques-
ta lluita. Què ridícules em semblen en mig de la pandè-
mia les picabaralles dels polítics!

La Natura és molt bella
Des del meu confinament, des d’on puc veure solament 
un trosset de cel, enyoro molt la Natura. Enyoro els cels 
encesos d’algunes postes de sol, el cel blau i l’horitzó 
nítid dels dies de tramuntana, els camps verds prima-
verencs vorejats de roselles, la música suau del vent 
movent les branques del bosc, la de l’aigua saltant en-

tre les pedres del riu, el color sempre canviant del mar, 
el ritme assossegat de les ones i el seu espetec sobre 
les roques, la frescor de la marinada en una tarda d’es-
tiu, les mil olors de les plantes...
La Natura és bella i cal protegir-la, tenim la responsabi-
litat de conservar-la  perquè en puguin gaudir els nos-
tres descendents.

Però no existeix la “Mare Natura”
Trobem bella la Natura, necessitem la seva proximi-
tat perquè ho portem en l’ADN, perquè durant milers 
d’anys els humans hem viscut en el seu contacte. Però 
això no vol dir que la Natura sigui sempre bona com en 
les pel·lícules de Walt Disney. Els animals es devoren 
entre si o devoren les plantes que també són éssers 
vius. Les plantes competeixen pel medi i per la llum 
solar. La Natura també és dura. El coronavirus n’és un 
exemple. No l’hem produït els humans amb la conta-
minació, els plàstics o la química, és totalment natural, 
és un “regal” de la Natura. És que la Natura no prote-
geix els malalts i febles sinó tot el contrari. La Natura 
selecciona. Provoca la mort dels organismes malalts i 
febles, per tal que sobrevisquin solament els més sans, 
els més resistents, els més ben adaptats al medi i subs-
tituir-los quan es facin vells. És la seva llei.
És un mite la medicina natural. La Medicina no és na-
tural sinó un recurs totalment humà per anar contra 
aquesta llei natural tan dura. La Medicina per mitjà de 
vacunes o fent servir substàncies extretes de la Natura 
(de les plantes i dels fongs) o preparades químicament 
intenta protegir els malalts, els febles, els lesionats, els 
ancians... i defensar-nos a tots de la gran varietat de vi-
rus, bacteris, paràsits i altres malalties que ens ofereix 
la Natura.
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a l’altre. La pandèmia ens ha mostrat la Medicina com 
un magnífic lligam de la gran família humana. És ver-
gonyós que no pugui arribar a tothom, a tots els països, 
a totes les persones.
I també que la Medicina és única, no hi ha medicines 
alternatives. Això són enganyifes de persones sense 

escrúpols per vendre llibres 
o potingues o per guanyar di-
ners en consultoris ben cars. 
Sabem que en l’actualitat hi ha 
milers de laboratoris amb mi-
lers de científics eminents de 
tot el món treballant amb un 
mateix propòsit: trobar una va-
cuna contra el coronavirus. I 
que les seves investigacions es 
publiquen i es posen en comú. 
Confiem que se’n surtin  i que la 
Medicina en el segle XXI tingui 
l’èxit que va tenir en el segle XX 
eradicant amb vacunes la ve-
rola, el xarampió, l’escarlatina i 
la diftèria, que tantes criatures 
mataven, i la terrible polio, que 
deixava criatures invàlides per 
a tota la vida.

I Salt, com quedarà?
També penso que quan acabi 
aquesta pandèmia, tant de bo 
sigui aviat, ens en trobarem una 
altra: la crisi econòmica. Quan-
tes persones hauran quedat 
sense feina? Quantes famílies 
sense recursos?
 No ens en podem desenten-
dre, una pandèmia ens afecta 
a tots. Si per afrontar l’actual  
ens hem sacrificat tots confi-
nant-nos, què es podria fer per 
afrontar amb valentia la que vin-
drà?

Joan Serrat

La Medicina és universal
La pandèmia ens ha ensenyat que la Medicina és uni-
versal, no lligada a ideologies o cultures. El mateix trac-
tament es fa a la Xina, a Catalunya o a Califòrnia. Els 
mateixos tipus de test o d’aparells respiradors. I que 
aquests materials s’intercanvien enviant-los d’un país 
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petits contes

Recomanació de llibre

En Zàrpic

Títol: La buena tierra
Autora: Pearl S. Buck

Aquests dies de confinament he llegit llibres que tenia 
per casa des de feia molts anys i m’ha vingut bé de 
rellegir. Com que es parla molt de la Xina he agafat La 
buena tierra,  de Pearl S. Buch, novel·la que la va fer 
guanyadora del premi Pulitzer 1931 i posteriorment pel 
conjunt de la seva obra va aconseguir el Nobel de Lite-
ratura el 1938. Escriptora nord-americana  molt prolífi-
ca (1892 – 1973), la seva obra va intensament lligada a 
la seva vida. Filla d’uns missioners, va viure 40 anys a 
la Xina, des de la infància ja parlava anglès i xino man-
darí. Va descobrir un país on  arreu, la fam, la ignoràn-
cia, la malaltia, configuraven un quadre descoratjador.  
Els seus pares emprenien llargs viatges i ella escol-
tava de la seva dida les històries d’Àsia, o bé jugava 
amb petits xinesos, als quals deia germans. Va tornar 
als Estats Units per anar a la Universitat i retornar a la 
seva Xina estimada on va romandre uns 40 anys, es va 
identificar amb la seva cultura,  i va arribar a viure com 
un d’ells. Amb la guerra civil i la segona guerra mundial 
va ser expulsada del país i va aconseguir fugir amb la 
seva família.

 Del seu primer matrimoni va néixer 
una nena discapacitada, i amb el se-
gon va adoptar sis fills de diferents 
ètnies. Això demostra una dona 
avançada per l’època. Va ser tam-
bé una important activista pels 
drets civils i pels de la dona, va 
fundar una associació dedicada 
a l’intercanvi cultural entre Àsia i 
Occident  i va fundar la primera 
agència d’adopció “Wellcome 
House” i encara avui dia la 
seva tasca humanitària conti-
nua amb la fundació “Pearl S. 
Buck International”. S’ha dit també que 
ella va ser potser el pont cultural més important en-
tre els Estats Units i la Xina. Pearl S. Buck va morir a 
81 anys.
Va publicar més de 70 novel·les, algunes portades al 
cine com: “La estirpe del dragón” (1942), “Los Ken-
nedy” (1970) i “China tal y como yo la veo” (1970), d’al-
tres com “Peonia”, “Viento del Este, viento del Oeste” 
de gran èxit internacional. L’autora torna a estar d’ac-
tualitat amb la recuperació d’El eterno asombro (Ed B)
La buena tierra (crec que com la ma- joria de 
les seves obres no està traduïda al 
català)  ens fa una descripció fidel 
de la Xina de finals del segle dinou 
i començament del vint i connec-
ta fàcilment amb el lector,  sense 
dramatitzar descriu la duresa real 
de la vida rural al país. Mostra 
els xinesos com un poble igual 
a qualsevol altre, i demostra 
un respecte absolut, sense 
regustos colonialistes o re-
ligiosos per la seva cultura 
mil·lenària. Aquesta obra va 
estar  prohibida a la Xina pel go-
vern de Mao.

Carme Torrent 

Eren a prop de les vuit del matí, els primers minuts 
d’obertura del curs escolar. S’agrupaven nois i no-

ies per entrar a davant de les portes de l’institut. Alguns 
es coneixien en coincidir en altres col·legis, però molts 
d’altres eren novells. En Zàrpic es va relacionar, com 
un imant. En un moment, va ser envoltat de companys 
i ja destacava com a líder. Ell era molt obert i els expli-
cava les experiències de l’estiu. Tot eren cents i milers, 
cotxes de categoria, que guanyava en tots els esports, 
que no l’enganxaven en les trapelleries...
A mesura que ell anava agafant consens en el grup, 

cultura

començava a criticar els nouvinguts amb les seves gra-
cietes. Que si un anava mal vestit, que si una noia era 
massa grassa, que si un portava les ulleres gruixudes...
Aleshores va arribar un noi, alt i gros, amb una motxilla 
antiquada i les sabates plenes de fang. Ell el va repas-
sar i va fer una exclamació, de la qual en va gaudir tot 
el grup.
- Mira, en Fangolà! Ha, ha...
El noi venia d’una casa de pagès a peu, i a causa de la 
pluja que havia caigut durant la nit anava brut de fang. 
El nom li va quedar per tot el curs i en Zàrpic es va 
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convertir en el pedant de la classe. La seva mirada de 
menyspreu cap als altres companys era una sentència. 
Tant era així, que era ell qui triava els qui jugarien en el 
seu equip i en Fangolà l’agafava com a defensa en els 
jocs. Si perdien, la culpa la tenia ell perquè era lent o no 
tombava els contraris.
Quan feien malifetes com furtar bolígrafs a la llibreria 
o llaminadures a la botiga de queviures, enganyaven 
a en Fangolà perquè estigués a prop i li tiraven alguna 
mercaderia a terra a prop seu. Així, quan el botiguer 
els perseguia culpava el pobre Fangolà. Ell estava ben 
avorrit de les brometes d’en Zàrpic. Fins i tot a vegades 
el culpaven de fer mofa del professor quan estava girat 
escrivint a la pissarra. Llavors, el professor el castigava 
i tots se’n reien d’ell. El professorat li tenia el dit a l’ull i 
van començar a albirar que seria un mal alumne.
Per tant, en Fangolà era el cap de turc de les malifetes 
d’en Zàrpic. Aquel,l a l’hora de sopar quan estava amb 
la família, els hi explicava les historietes que li passa-
ven a l’escola, però els seus pares li recomanaven que 
prengués paciència i que per ells, el que era important 
eren els treballs i els exàmens. Els pares podrien parlar 
amb els professors, però no baixaven normalment a la 
ciutat si no era de molta necessitat, la feina de la granja 
els tenia atrapats.
Així va ser com els professors quedaven sorpresos 
amb els treballs d’en Fangolà perquè estaven ben fets i 
alguns se’n malfiaven, li preguntaven qui l’havia ajudat 
o si li havia fet el treball algun germà, cosa que el feia 
enfadar molt. Els seus pares no se’n sabien avenir i 
varen fer una nota avalant els estudis del noi, malgrat 
això els professors no ho tenien clar.
Un dia el professor de matemàtiques, per sorpresa, el 
va fer sortir a la pissarra a l’hora de l’esplai i li va posar 
problemes difícils per comprovar si els feia ell, però els 
va solucionar correctament. Va quedar impressionat.
El professor de literatura el va fer sortir a escriure per 
comprovar la seva ortografia i no hi va trobar cap error. 
Aleshores en una reunió del claustre de professors en 
van fer un comentari i van decidir estudiar el cas.
El professor de gimnàstica va ser l’encarregat d’esbri-
nar el que passava. Ell coneixia bé en Zàrpic, ja que 
era el millor esportista de tot el grup, tot i que tenia 
dubtes de la seva actitud amb en Fangolà. Els va pro-
posar, a tots els alumnes, un concurs enigmàtic sense 
explicar en què consistia. En Zàrpic va acceptar el rep-
te ràpidament i en Fangolà amb precaució. Quan els va 

tenir reunits al gimnàs, tots es van estranyar perquè era 
ple de taules i cadires. El professor els va dir: 
- La primera prova serà a fora al camp d’atletisme, aga-
feu les boles de les peses i farem aquesta prova a veu-
re qui la tira més lluny. 
Els va posar en fila darrera d’un cercle i els alumnes 
l’anaven tirant tal com els hi va explicar.
El guanyador va ser en Fangolà. Perquè amb la seva 
alçada i força la va tirar un metre més lluny que el se-
gon. La noia que va guanyar en el grup de les noies li 
va picar l’ullet. En Zàrpic estava rabiós.
- La segona prova serà una prova de resistència. Aga-
feu les bicicletes i doneu voltes al pati a tota velocitat a 
veure qui fa més voltes i aguanta més la pressió.
El guanyador va ser en Fangolà que anava una mica 
més lent però va fer més voltes i el segon en Zàrpic, 
aquest treia la llengua que quasi li arribava a la barbeta 
de cansat, però en Fangolà es va recuperar de segui-
da. Seguidament el professor els va dir:
- Ara anireu a refrescar-vos i menjar. Després farem 
l’última prova: aquesta prova serà una partida d’escacs 
en el gimnàs. Us asseureu dos a cada taula i jugareu 
una partida d’eliminació. El que guanyi en farà una altra 
amb un altre guanyador i així us anireu eliminant fins 
que en quedeu dos, nois o noies, que faran la partida 
final. Queda entès?
Tots van contestar afirmativament. En Zàrpic va dir:
- Aquesta és la meva. Jo a casa meva sempre guanyo. 
Sóc el millor!
Ja heu entès que els finalistes van ser en Zàrpic i en 
Fangolà? Es van asseure un davant de l’altre envol-
tats de tots els companys i companyes. Ara ja no re-
ien totes les gràcies d’en Zàrpic, alguns començaven 
a comprendre que cada un de nosaltres val per coses 
diferents i en Fangolà els hi ensenyava amb el seu si-
lenci efectiu.
La partida va començar amb un bon atac d’en Zàrpic 
que va descol·locar en Fangolà, però ràpidament ell 
va tapar el forat, tot i haver perdut algunes peces im-
portants, va contraatacar i va equiparà les forces en 
l’escaquer. Va ser una partida memorable en la qual en 
Zàrpic va voler fer alguna trampa quan el professor no 
mirava, però els companys es varen posar a protestar 
i cada vegada eren més a favor d’en Fangolà, que va 
acabar fent un escac i mat amb la reina i un alfil. Es-
pectacular! 
Tots ho celebraven amb el guanyador i saltaven d’ale-
gria. En Fangolà es va acostar a en Zàrpic oferint-li la 
mà com a bon esportista, però l’altre la va rebutjar. Els 
companys que ho van presenciar li van fer una bona 
xiulada a en Zàrpic, que va marxar cap a casa seva 
amb una bona lliçó.
A partir d’aquell moment les coses van canviar a la 
classe. En Zàrpic ho va entendre, com la resta d’alum-
nes. Va ser bo, per a tots, comprendre que en una clas-
se mai s’és el millor, tots tenim mancances. 

Xavier Cassany, Girona
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Races de gossos considerats  
potencialment perillosos (1a part)

cuidem les mascotes

Akita japonès

Bullmastiff

cuidem les mascotes
Races de gossos (1a part)
considerats potencialment perillosos

Akita és una raça japonesa. Gos de talla gran i constitució robusta. Amb un crani voluminós i pla, el front ample i el stop ben 

marcat. Els ulls són petits i lleugerament triangulars, les orelles relativament petites, triangulars i arrodonides en el seu 

extrem. El dors és recte i curt, amb pit profund i bé desenvolupat, ventre encongit. Cua d'inserció alta i enrotllada sobre el 

dors. Color atigrat, negre, vermell i blanc esquitxat de taques. Pelatge: Pèl rude i recte. Els de la cua són una mica més llargs. El 

subpèl és esponjós i atapeït. Alçada: 67 cm en els mascles, 60,6 cm en les femelles, amb un marge de 3 cm per excés o per 

defecte. Pes: els mascles poden arribar a pesar 50 kg. Requereix un 

constant exercici diari. Suporta bé les inclemències del temps a 

causa del seu dens pelatge. Cal prestar especial atenció a la seva 

alimentació, ja que influirà directament sobre el seu pelatge, evitant 

en tot moment les sobres de la taula, els sucres i els greixos cuits.

Té un caràcter reservat i silenciós, romandrà impassible en 

situacions irritants, de poca importància. En la relació amb altres 

gossos prendrà el paper dominant, no buscarà enfrontament llevat 

que hagi estat reptat anteriorment. Haurem d'acostumar-lo des de 

cadell a la relació amb tota mena de gossos i altres animals que hagin 

de conviure amb ell, per a així, aconseguir del nostre Akita un gos 

totalment sociabilitzat. Està dotat d'un temperament tranquil i 

equilibrat, és un gos que suportarà les trapelleries dels nens amb una 

gran paciència, es trobarà especialment a gust amb la companyia 

dels menuts, dels que arribarà a ser inseparable i els defensarà i 

protegirà de qualsevol intrús.

Són molt intel·ligents, per la qual cosa requeriran períodes molt curts 

d'entrenament per part del seu amo, per a evitar que el gos 

s'avorreixi. L'entrenament d'obediència durarà el seu temps.

S'adapta perfectament a la vida en un pis, sempre que se'l tregui les vegades necessàries, per la qual cosa es pot tenir 

perfectament com animal de companyia. És un animal dòcil i afectuós que sap defensar en tot moment els seus.

Bullmastiff és una raça de gos britànica que, segons es creu, procedeix de l'encreuament 

entre el mastí anglès i el bulldog anglès. D'aspecte imponent i eminentment dissuasiu, és un 

animal de bons ossos, pit ample i profund, i esquena potent. El seu cap, quadrat vist des de 

qualsevol angle, amb orelles en V de color més fosc que el pelatge i preferentment negres, sobre el 

qual predomina un morro ample i de mitjana longitud, recobert d'una màscara negra que s'estén al 

cap i al voltant dels ulls que han de ser igualment foscos (preferentment color avellana, castany, 

castany fosc o negre, mai grocs ni ambre), de mirada intensa i profunda, és el seu principal i més 

característic segell d'identitat. De pèl curt, el seu pelatge pot ser comú, abastant totes les tonalitats 

des de la sorra fins al vermell fetge, o tigrat.

El mascle típic, quan aconsegueix el seu ple desenvolupament físic, cap als tres anys i mig d'edat, 

mesura entre 63,5 i 68,5 cm a la creu amb un pes entre 49,5 i 59,5 kg. La femella adulta, complerts 

els divuit mesos, sol pesar de 41 a 49,5 kg i mesura entre 61 i 66 cm.

Guardià intel·ligent, discret, eficaç i amb gran capacitat de discriminació, borda poc, és molt casolà, 

i només moderadament actiu, de manera que s'adapta perfectament a la vida en un pis i a la ciutat.

Al contrari que altres races de molossos, es caracteritza per acceptar les ordres que li imposin tots 

els membres de la casa, fins i tot els més petits i no és un "gos d'un sol amo", la qual cosa facilita la 

seva convivència amb la família.

La seva higiene i manteniment és senzill, es tracta d'un gos de pèl curt, amb una muda anual a la 

primavera. Unes sessions de raspallat enèrgic a pèl i a contrapèl, tres vegades a la setmana n'hi 

haurà prou per mantenir el seu pèl net i brillant i evitar l'olor corporal. Els banys, que alteren el pH de 

la pell estan totalment desaconsellats, i si mai cal banyar-lo, és imprescindible fer-ho amb xampú 

pH neutre i aigua tèbia, aclarint abundantment per eliminar totes les restes de sabó i assecant després meticulosament tot el cos.

És fonamental que l'exercici sigui molt controlat durant l'etapa crítica de creixement (fins als 15-16 mesos els mascles i els 10 

mesos les femelles), per evitar problemes musculars o esquelètics en l'adult. Per aquesta mateixa raó s'ha d'evitar el sobrepès 

en el cadell.
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Rottweiler

R
ottweiler és una raça de gos molós. La femella pesa al voltant de 
40 kg i mesura entre 56 i 63 cm fins a la creu, i es considera òptima 
una alçada entre 60 i 61 centímetres. El mascle pesa al voltant de 

50 quilograms i mesura entre 61 i 68 cm, sent desitjable dins de 
l'estàndard que mesuri entre 65 i 66 cm, capaç de generar una força en la 
seva mossegada del voltant de 150 kg-F en el radi de la seva boca.
Tot i ser una raça versàtil que s'utilitza en els últims temps per a molts 
propòsits, el rottweiler és conegut principalment com una de les més 
antigues races de pasturatge. 
Encara que el rottweiler és una raça que s'ha fet servir per a tasques de 
defensa, el seu treball i tipicitat requereix que siguin descrits com 
amistosos, alegres, tranquils, fidels, obedients i amb disposició al treball. 
En els últims estudis sobre l'agressivitat de les races de gossos aquesta 
no estava entre les deu primeres més perilloses. A més el gos rottweiler 
es troba dins dels deu gossos més intel·ligents, són gossos de gran 
confiança i amabilitat, pot estar segur que complirà l'objectiu desitjat.
El rottweiler és de bon caràcter, tranquil a la disposició bàsica, molt devot, 
obedient, dòcil i amb ganes de treballar. El seu aspecte és natural i rústic, 
el seu comportament és segur de si mateix, ferm i sense por. Ells 
reaccionen al seu entorn amb una gran lucidesa mental. Un rottweiler és 
segur de si mateix i respon en veu baixa i amb una actitud d'esperar i 
veure l'actitud de les influències del seu entorn. Té un desig inherent de 
protegir la llar i la família, i és un gos intel·ligent d'extrema duresa i 
d'adaptabilitat amb una forta voluntat de treballar, que els fa especialment 
adequats com a companys, guardians i gossos d'ús general.
Igual que amb qualsevol altra raça, el comportament potencialment 
perillós en els rottweilers en general són fruit d'un propietari 
irresponsable, abús, negligència o manca de socialització i formació. No 
obstant això, la força excepcional del rottweiler és un factor de risc addicional que no ha de ser descuidada. És per això que els 
experts recomanen que una capacitació formal i una àmplia socialització són essencials per a tots els rottweilers. 

D
oberman Pinscher o Doberman és una raça de gos que forma 
part de la família dels Pinschers d'origen alemany. El Doberman 
Pinscher forma part de les races d'animals de companyia més 

comunes, i aquesta en concret és coneguda per la seva intel·ligència, 
alerta, i companyia lleial.
Tot i que també es fan servir com a gossos de guàrdia, gossos de 
vigilància, o gossos de policia, avui dia aquestes funcions no els són tan 
habitual.
Té el cos quadrat, el cap té els plans del musell i del crani paral·lels, 
depressió frontonasal (stop) molt lleugera, ulls petits i foscos. Orelles 
d'inserció alta, coll llarg i elegant, el cos és musculós, amb els membres 
rectes, la línia superior és recta i el pèl curt enganxat al cos.
Alçada mascles: 68 cm a 72 cm. Pes: 40 kg a 45 kg. Alçada femelles: 63 
cm a 68 cm. Pes: 32 kg a 35 kg.
Valent, afectuós, vivaç, decidit i elegant. Aquests 5 adjectius són els que 
millor defineixen al doberman. Amb una expressió decidida i inquietant, 
és un gos de caràcter enèrgic, orgullós i impulsiu, que, sempre que rebi 
un bon ensinistrament, es mostra estable, assentat i sociable. Ara bé, si 
no se'l tracta com cal pot arribar a convertir-se en un gos agressiu, 
inestable i molt perillós, pel seu enorme potencial físic. Necessita un 
amo ferm i tranquil, que sàpiga imposar-se amb paciència i sobre totes 
les coses, afecte. Summament fidel, molt dependent de la família, 
demostra una devoció cega pel seu amo. És un gos amigable i afectuós 
sobretot amb els nens, encara que és necessària la supervisió dels 
pares, ja que el Doberman tendeix a jugar amb molta energia a causa del 
seu pes i musculatura, i pot fer-los caure o colpejar-los sense voler, i fer-
los mal. Té un sentit innat de la protecció i en la majoria dels casos, és 
molt desconfiat amb les persones estranyes, arribant a semblar poc 
afectuós o esquerp, quan en realitat no ho és en absolut. Aquest gos és 
fràgil i sensible des del punt de vista emocional i no suporta les relacions 
conflictives. Necessita una bona socialització en tots els àmbits per a 
fomentar el seu sentit de la convivència amical, tant amb humans com amb altres animals, i assolir l'equilibri emocional. Sempre 
se l'ha d'intentar mantenir l'estabilitat emocional, ja que, si se'l descuida o tracta malament, probablement es torni una mica 
depressiu o agressiu. Ha estat considerat equivocadament un gos inestable, agressiu o perillós, tendència que avui en dia està 
desapareixent. Extremadament intel·ligent, ràpidament comprèn les situacions. Un gos capaç d'aprendre més de 30 
comandaments diferents.

Doberman
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Dog argentí

American bully

Dog argentí, aquesta raça és originària de l'Argentina. A 

mitjan dècada de 1920 els germans Antonio i Agustín 

Nores Martínez començaren els encreuaments per 

aconseguir un gos caçador de gran tremp però no agressiu. 

Com a gos base van usar el gos de baralla cordovès. Hi van 

afegir el pòinter per obtenir l'olfacte. El bòxer per suavitzar una 

mica el temperament. El gran danès a la recerca de l'altura i el 

bulldog per a l'estructura doble. El bull terrier per fonamentar el 

valor. El woolhound irlandès va accentuar l'altura i els instints de 

caçador. El gos de muntanya dels Pirineus va aportar la 

grandària i el color blanc. Acabant amb el mastí espanyol, que li 

va assegurar el seu lloc entre els gossos grans. Una vegada que 

la raça ja va ser establerta se la va sotmetre a diverses proves i 

ocupacions. Malgrat ser una raça de cacera i no de treball va 

rendir molt bé en curses de trineus i, amb la seva grandària i 

llinatge, per descomptat, també com a guardià.

El pèl és curt, espès, suau i llustrós, de color blanc. Ulls castanys 

i blau clar. Musell ample i massiu. Molta força en les mandíbules. 

Nas predominantment negre en els adults. Neixen amb el nas 

sense pigmentació. Segons es van desenvolupant va adquirint 

el color negre. La base de les orelles comença a l'altura de la 

part superior del cap. S'estila tallar-les i també deixar-les 

naturals. El tall usual és ben curt, llavors les porta alçades. Quan 

es deixen naturals les porta caigudes i arriben fins a la meitat del 

cap. Altura a la creu o les espatlles: l'altura dels mascles és de 62 o 62,5 cm a 67,5 o 68 cm. La de les femelles és de 60 cm a 65 

cm. El pes és de 40 a 45 kg. Com tot gos de treball, és molt fidel al seu amo. A casa sol comportar-se bé i gairebé mai borda. És 

tranquil i equilibrat. És molt fidel i afectuós amb les persones. Sol ser agressiu cap als seus congèneres si no és ensinistrat 

correctament des d'una edat primerenca. Té molta força. Com tota raça de gran port, necessita una educació constant i ferma 

però sense violència innecessària. És important ensenyar-li a no atacar altres gossos i altres animals domèstics amb els quals ha 

de ser capaç de conviure en harmonia. És un gos que per la seva funció té l'instint molt despert. Se'l considera un gos de llarga 

vida. Es documenta un cas en què un de 16 anys encara era actiu en les caceres. Els mascles maduren al cap de tres anys, les 

femelles als dos.

American Bully com raça va sorgir a partir del desig de posseir un gos de 

companyia totalment dòcil tant amb persones com amb animals, però que 

posseïa aparença forta i pesada amb un cap diferenciada. En la dècada de 

1990 David Wilson, va passar a interessar-se per gossos de la raça American 

Staffordshire Terrier (Amstaff) aconseguint desenvolupar un llinatge de gossos 

robustos amb caps voluminoses. A mitjans de la dècada de 1990 fins a principis dels 

anys 2000, el llinatge va cridar l'atenció per la coloració blava, pel físic robust i 

compacte amb cap gran, i per la seva aparença intimidant després aquests gossos 

van rebre el sobrenom de "bully style". És un gos bastant mans i no es va crear per 

cap funció de treball, solen ser molt musculats, amb una poderosa cap, esquena 

curta. És un gos compacte i una mica intimidatori a primera vista, però de caràcter 

bo, principalment amb els nens que fa d'aquest gos el seu millor i més destacada 

característica.

Orelles: Tallades o sense tallar. Ulls: Tots els colors. Arrodonits o ovalats, de baixa 

posició en el crani. Morro: De grandària mitjana, arrodonit a la part superior, o de 

forma quadrada, situat a la mateixa alçada que els seus ulls. Mandíbules ben 

definides. La mandíbula inferior ha de ser poderosa i posseir gran poder de 

mossegada. Els llavis han de ser curts, en alguns casos s'accepta la caiguda, però 

no es prefereix. Només s'accepta la mossegada en tisora. Prognatisme i 

Enognatismo seran penalitzats. Nas: Tots els colors són acceptables. Coll: Pesat, 

lleument arquejat, ha de començar a les seves espatlles i acabar en el seu crani. De 

grandària mitjana. Espatlles: Forts i musculosos. Cos: Costelles ben marcades i 

profundes en la part posterior. Totes les costelles juntes. Quarts davanters en un 

conjunt força ampli de separació, per permetre el bon desenvolupament d'un fort pit. 

Cua: Curta en comparació a la grandària del seu cos, baixa i afinant cap a la punta. 

No s'admeten les cues tallades o enruladas. Potes: Les cames davanteres han de ser rectes. Un lleuger gir cap a l'exterior dels 

peus és acceptat, però no és desitjat. Els ossos han de ser grans i arrodonits. La quartilla en posició vertical. Color de pelatge: No 

hi ha un d'específic, tot i que el blau (gris) amb una taca blanca al pit és el més comú.
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cinema
Va ser la sorpresa de la temporada. Una de les pel-

lícules més aplaudides de l’any. D’una innegable 
consciència social. Els quatre òscars de “Parásitos” 
van treure a la llum peculiaritats del país asiàtic que 
van disparar l’interès general.
Els sud-coreans creuen que les classes socials es 
transmeten de generació en generació. Els pobres se-
ran pobres tota la vida.
L’educació és el motor del creixement econòmic. Però 
11 de cada 100 estudiants han pensat en el suïcidi.
Les faldilles poden ser curtes a voluntat però res de 
portar jerseis amb escot. Es considera escandalosa-
ment sexi.
Inexistents mostres d’afecte en públic. Reverències en 
saludar i protocol del menjar, la feina i els regals. 
Sentiment col·lectiu d’opressió i aïllament davant les 
adversitats. 
No són japonesos ni xinesos. S’ofenen si els hi con-
fons.
És una societat patriarcal que empeny les dones a cui-
dar-se per agradar. Així que la relació amb la cosmètica 
és quasi religiosa i el negoci, rodó.
Taxa molt elevada de consum d’alcohol.
Estereotip unisex de bellesa: ulls grans, llavis petits i 
pell molt blanca. 
La descripció que fa el director Bong Joon Ho d’aquests 
personatges és el que dóna forma a tot el film. No són 
bons ni dolents; són un producte d’una circumstància 
determinada i actuen segons el context a on els hi ha 
tocat viure.
Bong Joon Ho va dir en una entrevista: 
Amb aquesta pel·lícula només mostro 
el terrible i explosiu estat de la realitat.
És la història de dues famílies de Co-
rea del Sud que pertanyen a dues 
classes socials molt marcades. Els 
de classe alta, ignorants del que real-
ment està succeint al seu voltant, i els 
menys afavorits, que farien el que fos 
per pujar en l’escalafó social. 
El director utilitza l’arquitectura per 
marcar la diferència social i econòmi-
ca entre les dues famílies. Uns viuen 
en una mena de semisoterrani, en un 

dels pitjors barris de la ciutat, amb problemes de salu-
britat i d’espai. Una casa a on s’han d’enfilar al prestat-
ge més alt del lavabo per aconseguir el wifi dels veïns 
i a on una pluja torrencial pot endur-se totes les seves 
possessions. 
Els altres ocupen una casa amb un disseny molt mo-
dern, gran, lluminosa, amb un jardí cuidat al voltant. 
Són exitosos, elegants, guapos i incapaços de suportar 
olor de pobre. Una olor que no prové d’un gel de dutxa 
barat o d’una roba molt usada i mal rentada. Es l’olor 
del subsol, dels que viuen a la part baixa de la ciutat i 
que a l’educada i feliç família rica els hi resulta insupor-
table d’aguantar.
El text, escrit pel mateix director del film, no només 
barreja diferents gèneres, com la comèdia, el drama o 
fins i tot el terror, sinó que a més fa un retrat colpidor 
dels més desfavorits, que amb la seva desesperació 
per aconseguir el poder els despu-llarà de tota dignitat.
Un final amb un gir argumental que canvia dràstica-
ment l’objectiu dels personat-ges. Una inesperada vol-
ta de rosca que desemboca en una tragèdia inespera-
da. Un desenllaç en el qual els protagonistes acaben, 
simplement, a la casella de sor-tida. 
Amb “Parásitos” l’expressió obra mestra adquireix tot 
el seu significat. S’hi entra per no sortir-ne fins al final. 

Núria Heras Colomer

Parásitos
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Epidèmia i drets bàsics

La gran precarietat en la que malvivien moltes famí-
lies fins ara ha augmentat de relleu arran de la crisi 

sanitària del coronavirus, que ha portat també moltes 
altres famílies a perdre la possibilitat d’obtenir recursos 
com fins ara. 
La pèrdua de la feina, la manca d’ingressos, habitatges 
sense aigua corrent per poder mantenir el confinament 
i la higiene, alumnes sense possibilitat de seguir les 
classes telemàticament per manca d’equips i de con-
nectivitat, l’aïllament, la solitud... són els principals rep-
tes als que s’està fent front des de Càritas en aquest 
temps d’epidèmia.
L’acció de Càritas enmig de l’emergència s’ha cen-
trat, primer de tot, a garantir el dret a l’alimentació i 
necessitats bàsiques. Ha estat necessari reorganitzar 
el sistema de distribució d’aliments per mantenir la se-
guretat sanitària de les persones implicades. En els 
altres serveis i projectes: suport econòmic, orientació 
laboral o orientació en gestions, projectes educatius, 
acompanyament a gent gran... hem reorientat l’atenció 
principalment de forma telefònica o telemàtica, sense 
deixar del tot la presencial. També hem fet incidència 
per millorar la situació de les persones vulnerables: 
amb l’Ajuntament i altres entitats s’ha possibilitat l’ac-
cés a l’aigua corrent i potable a algunes famílies (tot 
i que encara en queden moltes sense aquest servei 
bàsic) i hem facilitat equips informàtics de recuperació 
a alumnes que no en disposaven; s’ha fet gràcies a 
donacions particulars i al voluntari informàtic, que els 
posava a punt.

Tot ha estat possible gràcies a la implicació generosa 
i voluntària de moltes persones. També és destacable 
la confecció, per part de moltes voluntàries, de gran 
quantitat de mascaretes de roba que s’han repartit en 
múltiples destins.
Però les conseqüències de l’emergència seran pre-
sents molt de temps. S’ha d’aprofitar l’ocasió per fer 
molts de replantejaments. S’han de revisar molts de 
valors. És molt important que les autoritats competents 
generin polítiques que incorporin nous drets bàsics per 
a totes les persones més enllà de l’alimentació, la salut 
i l’ensenyament. Cal garantir per a tothom, indepen-
dentment de la seva situació administrativa, un habi-
tatge segur, aigua corrent, connectivitat, subministra-
ments,.... Una via per fer-ho possible podria ser la ren-
da garantida universal i la regularització d’estrangers. 
Càritas seguirà atenent els últims dels últims. Ara que 
les necessitats han augment tant, s’han reduït els in-
gressos per la impossibilitat de fer tots els actes solida-
ris previstos (teatre, concerts, caminada, col·lectes...). 
Però des de casa tots podem seguir col·laborant eco-
nòmicament perquè la realitat present sigui lleu per a 
les persones ateses a Càritas Salt, i perquè vegin el 
futur amb esperança. Per tot això podem fer un donatiu 
al següent número de compte de Càritas Salt: ES78-
2100-0935-3801-0036-8744.
Amb la generositat de tots podrem oferir ajudes puntu-
als i mantenir els serveis i projectes habituals i reinven-
tats. Moltes gràcies.

Càritas Salt – Agrupació de parròquies

solidaritat
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pessics d’art

Després d’uns 40 dies de confinament a causa de la pandèmia de la COVID-19 que està castigant i atemorint la 
població de tot el món, els ciutadans que s’han hagut de confinar a les seves llars han fet esforços increïbles per 
adaptar-se a la nova situació i no caure en el desànim, l’avorriment o la por envers el que ens pot deparar un futur 
ple d’incerteses i amb problemes socials, econòmics o sanitaris que mai ens haguéssim imaginat.
I a les vigiles d’un Sant Jordi 2020 ben estrany (que no comptaria amb les típiques parades de llibres i roses, ni 
amb el munt de gent que en to festiu prenien cada any  carrers, places i llibreries) es van anar gestant diverses 
propostes a través d’entitats, ajuntaments o associacions de veïns: “Engalana els teus balcons”, “ Una rosa a 
la finestra”, “Sant Jordi als balcons”... que convidaven a engalanar les obertures de les llars amb la tradicional 
senyera però sense oblidar les icones típiques com: la rosa, el drac, el llibre, Sant Jordi...
I molts ciutadans de Salt de forma individual, per carrers o comunitats de veïns es van anar engrescant a portar 
a terme aquesta bonica idea, amb un meritori esforç d’enginy i creativitat en un marc de confinament total. Tots 
sabem que costava trobar i era impossible adquirir molts dels materials bàsics per poder realitzar una composició 
creativa de grans dimensions, colors vistosos i resistent a la pluja que amenaçava constantment.
Recerca de tutorials d’internet, trucades a amistats amb mans destres, intercanvi d’idees i fotografies, molta ima-
ginació, enginy i ganes de fer pinya en el teixit cooperatiu del barri, van fer possible a Salt un memorable “SANT 
JORDI ALS BALCONS”. La proposta era digna per documentar i difondre de forma global, ja que els ciutadans 
estaven confinats i només podien contemplar els balcons més propers al seu lloc de residència.
Per aquesta raó la revista LA FARGA a través de la secció PESSICS D’ART va realitzar una crida a través de 
grups de whap a coneguts, amics i saludats que residien en diversos indrets del municipi convidant a enviar 
imatges dels balcons decorats que tenien més propers, amb l’objectiu de poder publicar-ne una mostra a l’edició 
de juny de la revista.

Sant Jordi 2020 als balcons de Salt
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i ecologia

La resposta va ser espectacular! es van rebre unes 200 fotografies i va ser bonic constatar l’efecte visual aconse-
guit gràcies a l‘esforç creatiu de tants ciutadans de Salt que no es resignaven a passar un trist Sant Jordi sense 
roses...I així em vaig anar engrescant a composar una bona selecció de les imatges en format de vídeo perquè 
tothom en pugues gaudir, ja que no era possible publicar-ne tantes a l’edició en paper de la Revista La Farga.
Vull fer arribar un agraïment molt especial a les nombroses persones que varen enviar les fotografies de balcons i 
finestres, moltes amb apunts aclaridors sobre la seva ubicació, o bé amb petites descripcions sobre les tècniques 
i materials emprats per decorar-los. Moltíssimes gràcies per ajudar-me a documentar una insòlita diada de Sant 
Jordi que guardarem per sempre en el record.

Si voleu veure el vídeo complert podeu cercar-lo en els següents enllaços:
SANT JORDI 2020 EN ELS BALCONS DE SALT ( Canal Youtube)
https://youtu.be/NSWLJZxVqGs

SANT JORDI ALS BALCONS DE SALT ( web revista LA FARGA, apartat PESSICS D’ART)
http://www.revistalafarga.cat/videos/balcons.mp4

SANT JORDI ALS BALCONS DE SALT ( Facebook La Farga¬-Revista de Salt)
 
https://www.facebook.com/lafargadesalt/videos/544262029844710/

I a continuació espero que gaudiu amb un petit tast d’imatges de SANT JORDI 2020 ALS BALCONS DE SALT.

Carme Garriga i Verdaguer
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fotografia Una mirada, una fotografia

Sempre hi ha hagut 
certa polèmica so-

bre el valor artístic de les 
imatges i més si aques-
tes s’aproximen a la 
realitat. Sembla que fo-
tografiar la realitat sigui 
de segona categoria. Si 
la fotografia és més con-
ceptual, és a dir, tot està 
preparat i hi ha abans 
del disparament una 
idea sembla que s’esde-
vé més artística.
És cert que la fotografia, 

i us n’he parlat, té una part tècnica i mecànica que cal 
saber utilitzar, ara bé, també un diria que saber pintar a 
l’oli o amb aigua també cal tenir una certa apresa però 
clar, és més manual, no hi ha màquina pel mig.
Podria semblar una polèmica entre art i artesania. 
Quan admirem quelcom fet amb les mans, ben fet i útil, 
en podríem dir artesania, però molts cops ho sentim i 
ho veiem com una peça d’art.
En la fotografia pot semblar molt igual, si veiem una 
peça més conceptual, ho creiem com un fet més pen-
sat, més controlat, per tant ho creiem més art. En canvi 
quan fotografiem el més real possible sembla com més 
artesà, en tenim una bona tècnica.
Sigui el que sigui com voler fer la nostra feina, us dic 
que una foto té un treball artesà i si el resultat té senti-
ment, emoció i intenció és evident que té la màgia de 
l’art.
Us puc assegurar que un fotògraf, sigui professional o 
aficionat, li importa poc si està fent art o artesania, sí 
que li importa que la imatge sigui ben propera a allò 
que està veient en el seu interior.
És ben lògic que vulguem mostrar el nostre treball, po-

der-ne treure un benefici econòmic, qualsevol persona 
en fer alguna cosa la vol mostrar a la gent, a la família, 
als amics, sigui art, sigui artesania.
A vegades quan comencem en la fotografia voldríem 
treure un rendiment econòmic, però moltes vegades 
depèn de moltes altres coses, ganes de lluitar, de tre-
ballar molt, d’acceptar que qui paga pot escollir com ho 
vol, l’aprenentatge, comunicar... Ser professional no és 
quelcom senzill.
Clar que si tens diners pots tenir un instrumental (cà-
meres, objectiu, focus, trípodes)... Per poder ser un 
professional caldrà posar-hi moltes hores i molta paci-
ència, molt d’estudiar, i encara més aprendre a mirar i 
a observar.
Hi ha persones que perquè s’han pogut comprar una 
màquina bona o molt bona es pensen que ja són pro-
fessionals, però quan intenten entrar en el món de foto-
grafia noten moltes de les dificultats.
I els aficionats què?, doncs solen ser també maniàtics 
i cerquen apropar-se als seus ídols, per això procuren, 
si poden, comprar-se les mateixes càmeres i objectius, 
però poques vegades el resultat final s’apropa al pro-
fessional que admira, no veuen el temps i quantitat de 
fotos que hi ha dedicat, els fracassos que ha acumulat 
fins a aconseguir els seus èxits.
Ara hem estat una època confinats a casa, estic se-
gur que molts aficionats han oblidat la seva càmera i 
s’han dedicat a altres coses, en canvi un professional 
ha seguit pensant i treballant amb la fotografia i per la 
fotografia.
Només aclarir que ni la realitat més pura és igual per 
a tothom, ni la ficció és més conceptual per estar pen-
sada. El final tot està en l’experiència vital i com l’hem 
assimilat per tal tenir bon ull, i molts sentiments i emo-
cions per voler expressar.

Pere Quero
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tradicions catalanes Gegants

L’origen dels gegants festius l’hem de cercar en les 
primeres processons de Corpus. L’any 1424 tenim 

notícia de la participació d’un primer gegant Goliat a 
Barcelona. Malgrat aquests inicis documentats dins un 
context religiós, a poc a poc aquestes figures van anar 
guanyant un sentit totalment lúdic i festiu.
En el curs del segle XIX, els pobles i ciutats desco-
breixen en els gegants una expressió d’identitat local. 
Però és a partir del primer «Concurs de gegants nans 
i monstres», organitzat per l’Ajuntament de Barcelona 
l’any 1902, quan els redescobreixen amb una força ca-
paç d’actuar de símbol fora dels seus termes territorials.
Entrat el segle XX, molts dels gegants que havien so-
breviscut a la guerra civil van reconvertir la personalitat 
en la dels reis Catòlics. La represa del Corpus des de 
l’òptica del nacionalcatolicisme va dur a la creació de 
nous gegants per a participar en les processons par-
roquials sota aspecte de reis, fàcilment identificables 
amb Isabel i Ferran.
Amb l’arribada de la democràcia, moltes poblacions 
retroben en els gegants els elements d’identitat local 
i festiva. Es recuperen les figures oblidades i el car-
rer reconquereix la dimensió festiva. Aquest darrer re-
trobament amb els gegants marca la diferència de la 
nova època del món geganter: esdevé un fenomen as-
sociatiu important, n’apareixen nous constructors, es 
recuperen figures oblidades i se’n creen en poblacions 
sense cap tradició anterior. 
D’una altra banda, les colles es consoliden com a as-
sociacions legalment constituïdes que en molts casos 
actuen de veritables dinamitzadors de la vida associa-
tiva i cultural dels pobles i ciutats.

Amb tot plegat, el fenomen geganter acaba essent un 
moviment humà de grans dimensions. Són moltes les 
trobades que se celebren durant l’any en barris, ciutats 
i pobles del nostre país. 

Informació recollida en webs  
de l’Ajuntament de Barcelona 
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notíciesSalt ajorna la quarta edició de la Fira Food Truck  
i suspèn la Fira de la Flor i el Planter

L’Ajuntament de Salt modifica 
i amplia el calendari fiscal 2020

L’Ajuntament de Salt va decidir ajornar la quarta edi-
ció de la Fira Food Truck que estava previst cele-

brar entre el 24 i el 26 d’abril. La decisió es va adoptar 
després  d’allargar l’Estat d’Alarma per tal de fer front 
al Covid-19. Un cop la situació torni a la normalitat, 
s’anunciarà la nova data de la fira.
La mesura adoptada pel consistori també va afectar la 
Fira de la Flor i el Planter que, en aquest cas, se sus-
pèn per aquest any.
Aquestes dues decisions s’afegeixen a les que es va-
ren anar adoptant, per exemple, varen obligar a sus-
pendre la Setmana de l’Activitat Física i la Salut de Salt 
i el Sant Jordi 2020.
L’alcalde de Salt explica que “la situació actual ens 
obliga a, diàriament, adaptar-nos a nous escenaris i 
tot plegat amb un únic objectiu: fer front al Covid-19 a 
partir de les mesures que es van aprovant i que anem 
traslladant a Salt”.

En la mateixa línia que l’ajornada de la Food Trucks i la 
suspensió de la Fira de la Flor i el Planter, l’Ajuntament 
també va decidit aturar totes les activitats que tenien 
previst organitzar durant el mes d’abril les diferents àre-
es municipals.

L’Ajuntament va aplicar mesures per fer front 
al Covid_19 i a les dificultats que la pandèmia 

pot generar pels veïns i les veïnes de la vila. En 
aquesta línia, i conjuntament amb la Xarxa Local de 
Municipis (XALOC) es varen aprovar tota una sèrie 
de modificacions i ampliacions del calendari fiscal 
2020. En concret, les mesures són:
L’inici del pagament voluntari es posposa 30 dies, 
s’amplia de 2 a 3 mesos i el termini passa a ser del 
15 de juny al 15 de setembre. 
Les quotes dels pagaments fraccionats i domiciliats 
en el banc es retarden un mes. La primera quota es 
carregarà el 1 d’agost mentre que la segona ho farà 
l’1 d’octubre.
Aquestes mesures afecten els següents tributs:
- Béns immobles de característiques especials 
- Taxa d’escombraries comercials i industrials
- Taxa d’entrada i sortida de vehicles i de reserva 
d’aparcament
- Impost sobre béns immobles rústics
- Impost sobre béns immobles urbans
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Taxa d’ocupació de via pública pel mercat setma-
nal
- Taxa d’escombraries domiciliàries
- Taxa de cementiri municipal
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Una gran seleció d’embotits de 
Quilòmetre 0 .

No s’apl ica el  descompte del  dia del  
jubi lat.  Tampoc s’apl ica cap recàrrega.  
No s’apl ica el  descompte del  dia del  
jubi lat.  Tampoc s’apl ica cap recàrrega.  

La Cooperativa del Veïnat

Però posem el  pati  a  la  vostra disposició per venir-hi
amb grups reduïts*

També tenim servei  de 

f lor isteria a domici l i  
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 Fantasmes darrera el teló

La darrera font “provisional”

Ja que degut el confinament no podem fer cap crí-
tica de teatre, sí que podem fer una crítica de les 

mancances de les responsabilitats que ens estan de-
mostrant els nostres polítics. Aquests sí que fan teatre 
de veritat i els hauria de caure la cara de vergonya. 
Tots varen intentar amortir el que ens ve al cim, sols 
els preocupa per si les seves males interpretacions al 
millor els fan perdre la seva cadira. En comptes de po-
sar-se d’acord i intentar trobar entre tots junts soluci-
ons, s’obre el teló i apareixen els fantasmes discutint 
entre ells. Tenim uns polítics que fan pena, tant és que 
siguin d’aquí com d’allà, no se n’escapa cap. Llegint el 
diari se’m posa la pell de gallina i de ràbia.
Com pot ser que uns senyors puguin estafar tants mili-
ons, per exemple en el cas del Palau de la Música. Tot 
està podrit, però els catalans som tan burros i pacífics 
que ens ho empassem tot, i així ho demostrem posant 
el burro darrere del nostre cotxe.
Si sabéssim la veritat del que ens estan robant, veurí-
em que en sortir els responsables el diner fluiria i se-
ríem un dels països més rics d’Europa, però això no 
passarà mentre hàgim de mantenir tota aquesta faràn-
dula, amb uns sous completament desproporcionats i 
elevadíssims, i la meitat d’ells sense fer res. I no parlem 
de tota la reialesa, que és un lacre que hem d’estar 
mantinguent amb uns sous també totalment despropor-
cionats, i que paguem entre tots.

Jo em sento català, com el que més, però no compar-
teixo aquestes teories dels polítics, tant en l’àmbit es-
tatal com local. L’Ajuntament per exemple, ja que ens 
està demostrant molt poca efectivitat, sobretot quant a 
la gent gran del poble. Ens estan prenent el pèl. Per co-
mençar, només tenim deu viatges gratuïts del bus, en 
comparació amb Girona que ho tenen tot gratis. És que 
nosaltres soms ciutadans de tercera i ells de primera? 
Això no es pot tolerar. El mateix que a la piscina, que 
costa el doble de la de Girona. Som conscients que es 
va donar la concessió a una empresa que va ser la que 
va fer la inversió per a la seva construcció, però jo crec 
que els impostos, nosaltres els paguem a l’ajuntament i 
no a l’empresa. Així funciona tot, la llista de mancances 
és molt àmplia i no l’ompliríem només amb un llibre, i 
per això prefereixo més abaixar el teló i donar l’obra per 
acabada. No obstant, demano als nostres polítics que 
rectifiquin i es posin a l’alçada de les circumstàncies 
actuals, ja que cada dia són més greus. Rectificar és de 
savis, i que tinguin en compte els nostres mandataris 
que si el nostre poble és respectat i apreciat és gràci-
es a l’esforç i treball de la nostra generació, la qual, a 
parer meu, ens mereixem una mica més de respecte i 
consideració.

Josep Pla

Un cop passat el pont de la Central del Molí en di-
recció al Pla dels Socs, al costat mateix de l’antic 

escorxador (el ‘matadero’), hi ha una curiosa font feta 
de rajols. Malgrat que fa anys que no està operativa, és 
la darrera que resta dempeus de totes les “fonts provi-
sionals”  construïdes a Salt entre els anys 1972 i 1980, 
la majoria d’elles l’any 1973, i que foren enderrocades 
o substituïdes per altres l’any 1982. Però quina és la 
seva història?
A principis dels anys setanta del segle passat, amb la 
construcció de l’autopista (1971), es procedí a la des-
viació de la riera de la Massana. El nou llit de la rie-
ra es va fer a molta més fondària de la necessària i 
aquesta fou la causa de que es destruïssin gran part 
de les deus que subministraven aigua als pous tradi-
cionals de la vila. El resultat fou que l’any 1972 gran 
part dels pous de Salt van quedar eixuts, sense aigua. 
Un gran problema per als vilatans si tenim en compte 
que el poble encara tardaria anys a estar connectat a 
la xarxa d’aigua potable i que els pous eren l’únic mitjà 
per poder disposar d’aigua als habitatges. Una solució, 
tot i que força cara i no garantida al 100%, era enfondir 
els pous  2 o 3 metres, però no tothom estava disposat 
a fer-ho. 
Com a solució ràpida i efectiva, tot esperant que es fes 
realitat el projecte de portar la xarxa d’aigua potable 
de la potabilitzadora de Montfullà fins a Salt, l’Ajunta-
ment dictaminà fer pous (de 20 a 25 m de fondària) i 

connectar-los a fonts públiques per tal de subministrar 
aigua potable als veïns del poble. Fonts com les dels 
carrers Major (Escola La Farga), Sant Antoni i Morene-
ta, les de les places del Veïnat, de Sant Jaume, de la 
Vila i del Grup Verge Maria, la del passeig dels Països 
Catalans... Algunes d’elles simples embalums fets de 
rajol en forma de gegant hexaedre allargat (que servia 
de dipòsit) amb unes quantes aixetes. A partir d’aquell 
moment, va ser una cosa habitual veure cues de gent 
anant a buscar aigua en aquelles fonts proveïda de 
garrafes, galledes i algun “invent” casolà per no haver 
d’estar tota l’estona 
prement el polsador 
de l’aixeta; ... Fins a 
l’any 1978, quan l’ai-
gua potable començà 
a arribar a les cases 
de Salt.
L’any 1982 es pro-
cedí a l’enderroc 
d’aquelles senzilles, 
però efectives, fonts 
provisionals essent 
substituïdes per d’al-
tres més modernes o 
més artístiques con-
nectades a la xarxa 
d’aigua potable. No-

opinió
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Docència d’emergència al Pompeu

Tots estem d’acord que els nens i les nenes d’edu-
cació infantil, primària i secundària aprenen al cos-

tat dels seus companys, mestres i professors; l’apre-
nentatge és una acció social; aprenem a través de les 
interaccions que es promouen a l’aula. L’e-learning 
està dissenyat i pensat per ensenyament superior, per 
estudiants adults que no poden seguir un aprenentatge 
presencial per motius laborals, sobretot. L’arribada del 
coronavirus, la declaració d’estat d’alarma i el confi-
nament ens va obligar a tancar les portes de l’escola i 
iniciar un període ple d’incerteses; un període que ha-
via de ser de dues setmanes i s’està allargant fins a un 
total de tretze setmanes.
Quan el dia 12 de març ens va arribar la notícia que 
l’escola hauria de tancar aquell mateix dia vam posar 
en marxa una pla “de docència d’emergència” per a 
les tres etapes educatives. Una solució que hem anat 

més en subsistiren dues: la del carrer Major/Escola La 
Farga i la de l’escorxador. 
Avui, més de quaranta anys després, només la font de 
l’escorxador, tot i que molt malmesa i sense aigua, en-
cara aguanta en el seu lloc original malgrat la seva eti-
queta de “provisional”. També, sota els emplaçaments 
d’aquelles fonts encara hi ha els seus respectius pous, 
ja que només es van tapar però no pas cegar, ... Per 
si de cas. 
És una llàstima que l’Ajuntament no la torni a posar 
en funcionament, no crec que l’operació costés gaires 
diners i en podria gaudir un munt de gent que transita 
camí del Pla dels Socs, de les Deveses, del carril bici 
o, simplement, cap al proper Institut.

Jaume Prat i Pons

ensenyament
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adaptant durant totes aquestes setmanes, però sense 
perdre de vista l’horitzó i el full de ruta que ens vàrem 
marcar aquell primer dia:
● Proposem als alumnes activitats setmanals o quinze-
nals, en format d’encàrrecs, reptes o projectes, orienta-
des a desenvolupar les competències bàsiques.
● Compartim criteris de valoració i feedback diari amb 
els alumnes.
● Acompanyament emocional dels alumnes i garantim 

comunicació amb els alumnes i les seves famílies.
● Adaptem la planificació del temps diari de dedicació a 
l’aprenentatge en funció de la nova situació.
Al llarg d’aquestes estranyes setmanes, hem anat 
adaptant el nostre model de docència, fent petits re-
ajustos, per facilitar un millor seguiment i acompanya-
ment dels nostres alumnes. Un procés que hem anat 
documentant, perquè com diuen els experts: l’aprenen-
tatge a distància… ha vingut per quedar-se.

Fer  de  mestre  durant  el  confinament - Escola La Farga

El confinament ens ha agafat a tots desprevinguts. 
No ens esperàvem una situació com la que estem 

vivint i ens hem hagut d’adaptar i seguir endavant mal-
grat tot: “A més vent, més vela!” 
Les mestres no som una excepció i hem hagut de re-
flexionar sobre una feina que, de cop, se’ns capgirava: 
com podem fer de mestres sense la presència física, 
sense el contacte directe? Com podem acompanyar 
els nostres infants des de la distància en uns moments 
tan delicats? Com fer que ens sentin al seu costat? De 
quina manera engrescar-los a continuar aprenent?
El debat ens va portar a acordar uns objectius prioritaris:
-Oferir un acompanyament emocional als infants i a les 
famílies.
-Fer un seguiment individualitzat de cada infant tenint 
en compte el seu context i les seves possibilitats.
-Proposar activitats d’aprenentatge perquè els infants 
les puguin gaudir sols o en família. Com havien de ser 
aquestes propostes?
• Variades
• Engrescadores
• Obertes perquè puguin adaptar-se a les possibilitats 
de cada infant
• Globalitzades, amb presència de diverses àrees
• Significatives per al nostre alumnat
• Senzilles, que les puguin portar a terme amb materi-
als al seu abast.
• Entenedores: ús d’imatges i de vídeos de les mestres 
del cicle oferint models, posant exemples…

Vam crear per cada classe un grup de difusió de What-
sapp, que és una eina accessible a totes les famílies. 
En aquests grups anem enviant les propostes dos dies 
a la setmana i cada tutor en rep el retorn al seu dispo-
sitiu. Això ens permet individualitzar, resoldre dubtes, 
ampliar propostes i anar acompanyant cada alumne en 
funció del que és capaç de fer.
Ens vam adonar que també havíem de potenciar la in-
teracció entre els infants: es troben molt a faltar! Un 
bon sistema ha estat anar compartint en el grup de di-
fusió missatges i retorn de tasques dels companys. De 
vegades, en funció de la resposta de l’alumnat, editem 
un vídeo amb les tasques fetes per compartir-lo i en-
grescar els que no ho han fet. També hem iniciat unes 
“rotllanes virtuals” amb petits grups de nens i  nenes 
on es troben amb les seves mestres i poden compartir 
vivències i emocions.
El que considerem prioritari de tot plegat és fer un se-
guiment constant de tot l’alumnat, tant per part de les 
tutores com dels especialistes, amb tots els recursos 
que tenim a l’abast: àudios, missatges de text, trucades 
o videotrucades. (Foto-7)
Alguns exemples
EDUCACIÓ INFANTIL – (Foto-1) Construïm una caba-
na per amagar-nos. (Foto-2) Retallem camins
CICLE INICIAL – (Foto-3) Ens escrivim cartes. (Foto-4) 
Fem una rosa per St. Jordi
CICLE MITJÀ – (Foto-5) Fem un punt de llibre. (Foto-6) 
Dibuixem el plànol de casa.
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CICLE SUPERIOR -  Com vius el confinament?
1. El que més m’agrada d’aquests dies és…
 estar amb la família /  que puc jugar molt a casa / que 

tinc temps per tot / mirar pel·lis i tele
2. El que menys m’agrada d’aquests dies és…
 escoltar que ha mort gent / que no puc veure els meus 

amics / que encara no hagin trobat la cura del corona-
virus / que estic avorrit / que no podem anar a fora / no 
poder anar a l’escola

3. Aquests dies jugo a...
 amb els germans / jocs d’ordinador / la play / jocs del 

mòbil / joguines meves / jocs de taula 
4. Si pogués aniria a veure...
 els meus amics / la família / les mestres
5. M’agradaria estar confinat amb...
 tota la família / tot 5è / amics i amigues / els avis
6. Si pogués...
 aniria al parc / sortiria a jugar amb els meus amics / 

aniria a l’escola / estaria 24h. al carrer / aniria a entre-
nar / arreglaria tot això de la Covid-19

7. El que més trobo a faltar és...
 els amics / l’escola La Farga / la família que no viu a 

casa / els mestres
8. 

Si pogués passaria un dia a casa de...
 un amic o amiga / els meus avis / els meus cosins i 

tiets / les mestres
9. Aquests dies m’ha sorprès...
 que el nombre d’infectats hagi pujat tant / que portem dos 

mesos tancats a casa, sense escola / que els dies passen 
molt ràpid / els metges que treballen sense parar.

10. Quan torni a l’escola m’agradaria...
 jugar amb els companys / aprendre més coses / recu-

perar tot el temps perdut / fer activitats i projectes / fer 
una abraçada ben forta a tothom / treballar molt / anar 
de colònies  / fer el comiat de 6è

La Farga segueix viva
Per mantenir l’esperit d’escola, cada dues setmanes en-
viem un vídeo a totes les famílies on sortim les mestres 
del claustre fent alguna activitat: ballant, fent exercici,  
fent rutines casolanes... En tots ells els enviem un mis-
satge afectuós i d’ànim… Als nens/es els agrada molt i 
als mestres ens aporta la sensació de fer pinya davant 
l’adversitat: són dosis de “bon rotllo” que ens ajuden a 
tots plegats!!!
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Temps nous, temps d’aprenentatge, temps de no-
ves experiències, temps de reinventar-se, temps 

de nous sentiments, temps de por, temps d’incertesa, 
temps de cuidar-se, temps d’adaptació i canvi.
Un cop vam entrar en l’estat d’alarma vam entrar en 
un xoc col·lectiu. Totes les situacions necessiten un 
temps d’adaptació i assimilació. Ens vam trobar que en 
menys de 12 hores  els centres havíem de tancar les 
nostres portes  i no sabíem què passaria. Un col·lectiu 
que planificar és tan important per dur a terme la tasca 
educativa... ja us podeu imaginar la situació perquè a 
tots ens ha passat que de cop i volta la nostra rutina, 
vivències ens ha canviat en un no res.
Des de l’escola primer de tot vam tenir clar que el més 
important era saber si els nostres nens i nenes i les 
nostres famílies estaven bé de salut i no els hi feia fal-
ta res. Així doncs, vam posar fil a l’agulla i ens vam 
repartir totes les famílies del centre, cada mestre ha 
tutoritzat i tutoritza a 10 famílies. Això significa fer un 
seguiment exhaustiu de totes elles. Com a escola en 
aquests moments tenim  molt clar que l’acompanya-
ment emocional és imprescindible i és totalment prio-
ritari per poder estar presents en els moments difícils 
que han pogut sorgir i sorgiran en aquest confinament. 
La comunicació amb les nostres famílies ha estat flui-
da amb trucades telefòniques, amb missatges a través 
d’una aplicació que des de fa dos anys utilitzem a l’es-
cola que és DINANTIA i grups de whatsApp. Passats 
els primers 15 dies teníem totes les famílies localitza-
des i ja vam poder iniciar les classes online.
El Claustre ens hem organitzat de manera que els nos-
tres alumnes han tingut a l’abast propostes educatives 
diàries durant tot el confinament. Per poder dur a terme 
aquestes tasques hem utilitzat la plataforma Dinantia 
des d’infantil fins cicle mitjà, i a cicle superior  hem uti-
litzat l’eina de classroom (que permet una gran autono-
mia de l’alumnat). 

Estem molt contents/es amb les nostres famílies per-
què han respost molt bé tot i que les situacions que 
ens hem trobat han estat molt diverses: famílies que 
no tenen WIFI, ni ordinadors, per tant, han utilitzat els 
telèfons mòbils i les dades que són limitades, d’altres 
que tenen totes les necessitats digitals cobertes, famí-
lies que a hores d’ara encara no els hi ha arribat els 
ordinadors... Així doncs, el professorat del centre ha 
hagut de fer propostes diverses per poder arribar a la 
totalitat dels nostres alumnes. Des d’aquí fem una crida 
a tothom que ens pugui ajudar a aconseguir material 
tecnològic i WIFI per totes les famílies de l’escola, i tant  
de bo per tots/es els/les nens i nenes de Salt, perquè 
no sabem si aquesta situació es tornarà a repetir però 
caldrà pensar mesures per si això torna a passar.
Des de l’Escola El Gegant del Rec estem molt contents 
amb el gran esforç que hi està posant tota la comunitat 
educativa tant els alumnes, com les famílies, el profes-
sorat, l’entorn comunitari (voluntaris), Serveis Socials 
i Ajuntament. Tots units/des i sumant esforços estem 
aconseguint el més important tenir l’escalf i la força per 
poder continuar endavant i sortir-ne el millor possible 
d’aquesta situació que ens ha afectat a tothom.
El Claustre continuarem treballant perquè les nostres 
famílies i alumnes puguin seguir endavant tot potenci-
ant l’aprenentatge per la vida.

Equip Directiu

El Gegant del Rec confinat
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El concurs #BeTheVirusChallenge selecciona  
com a finalistes el grup d’alumnes de FEDAC Salt

Vivències de confinament a l’escola FEDAC

Salt, 16 de maig de 2020. Les alumnes Laia Flores, 
Queralt Martí, Mariona Niell, Queralt Turon i Alba 

Xabadia del grup de Quart de Secundària de l’escola 
FEDAC-Salt han quedat finalistes al concurs “#BeT-
heVirusChallenge: A quants podeu contagiar amb la 
vostra solució?”, organitzat per TeamLabs. L’objectiu 
d’aquesta competició és fomentar l’emprenedoria i la 
creativitat amb la metodologia del design thinking en-
tre els estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
a partir de la generació d’idees que donin una solució 
als reptes i problemes reals que la pandèmia de la Co-
vid-19 planteja a la societat.
Després de constatar en primera persona com la tec-
nologia permet superar les barreres físiques del confi-
nament però alhora pot comportar un segon aïllament 
dins de la pròpia llar, les estudiants de FEDAC Salt van 
proposar diversificar les activitats que fan els adoles-
cents dins de casa i oferir-los altres possibilitats a part 
de les xarxes socials. L’equip saltenc va crear una pla-
taforma on hi ha reptes i entreteniments per a tothom 
que hi vulgui entrar (on ells també podien participar). 
Així es donen alternatives a les xarxes socials i ofe-
reixen propostes diversificades per as adolescents que 
poden ser ampliades i modificades d’acord amb la ini-
ciativa dels usuaris.
Al llarg del matí del dissabte 2 de maig, 80 alumnes 
de les escoles FEDAC van desenvolupar en equips 
les seves idees per donar resposta als reptes socials 
de la Covid-19, amb l’ajuda dels estudiants del grau 

de Lideratge, Emprenedoria i Innovació (LEINN) de 
TeamLabs. Els participants van posar en pràctica la 
metodologia del pensament de disseny (design thin-
king), que permet desenvolupar una proposta d’agent 
de canvi en quatre fases: l’empatia amb les persones 
afectades, l’anàlisi d’aspectes positius de la situació i 
àrees de millora, la selecció dels punts més interes-
sants, i la trobada de la solució i la seva classificació 
segons l’esforç que requereixi i el seu impacte.  Per 
generar les idees, els estudiants van estar en contacte 
entre ells i els facilitadors a través de les sales virtuals 
de Google Hangout, el tauler interactiu Miro i el progra-
mari de TeamLabs.
L’equip de Fedac Salt va quedar entre els cinc finalis-
tes. Moltes felicitats per la proposta, noies! Teniu grans 
idees!

#FedacSaltTancatsACasa. Aquest és el hashtag que 
l’escola va escollir per publicar a les xarxes totes 

les activitats, propostes i iniciatives que estan sortint 
al llarg del confinament. Algunes són promogudes pel 
centre i d’altres són propostes que surten dels alumnes 
i de la seva creativitat, que és molta. 
Des de l’inici del confinament, vàrem intentar estar en 
contacte amb el nostre alumnat per poder-ne fer el se-
guiment i l’acompanyament en una situació tan excepci-
onal i desconcertant. Vídeotrucades, trobades per meet, 
tutories en petit grup, trucades telefòniques, xerrades 
individualitzades, entrevistes amb les famílies... estem 
emprant tots els mitjans possibles per fer-nos presents 
a casa dels nostres alumnes i que sàpiguen que poden 
comptar amb tot l’equip de mestres de l’escola.
Hem creat pàgines web perquè cada grup classe tin-
gui un punt de reunió amb els companys i mantinguin 
el contacte. També mitjançant aquests web oferim 
tasques i activitats als nostres alumnes per no perdre 
l’hàbit d’estudi i per mantenir els horaris malgrat totes 
les dificultats que implica el confinament. Reptes en 
família, challenge diaris, eixos temàtics, centres d’in-
terès, formats innovadors, activitats globalitzades... 
hem creat moltes dinàmiques perquè els alumnes de 
la nostra escola i les seves famílies no se sentissin sols 
en aquests moments. Per nosaltres el contacte humà 

i l’acompanyament és el més important; intentem fer 
veure la part positiva de la situació que estem passant.
A llengua catalana els alumnes de Primer de Secun-
dària han reflexionat sobre el confinament. Aquí teniu 
algunes de les opinions dels nois i noies:
Evelyn. Durant aquests dies m’he sentit molt contenta 
i motivada en comparació amb altres dies perquè m’he 
organitzat bé. M’he fet una rutina per saber el que he 
de fer cada dia per aprofitar el temps. També he procu-
rat fer moltes coses per no avorrir-me com jugar, mirar 
pel·lis, sèries, cuinar, dibuixar… En general m’he sentit 
esperançada i contenta de nou. Hi ha dies millors i pit-
jors però els hem d’aprofitar.
Fatoumata. Aquests dies m’he sentit  molt cansada. 
M’he pogut  organitzar el temps per fer els deures, ju-
gar, cuinar, descansar… M’agradaria molt tornar com 
estàvem fa 3 mesos: tota la gent estava al carrer i no 
necessitàvem mascaretes, guants i totes aquelles co-
ses. En general ha estat una bona experiència experi-
mentar tot allò que fèiem al carrer fer-ho a casa.
Sergi. Doncs jo durant aquests dies m’he avorrit però 
últimament ja no tant perquè he sortit amb la bici i he 
jugat a bàsquet. També m’he organitzat una mica millor 
els deures. A part hem anat fent reptes amb els meus 
pares i les meves gosses (per exemple, a una d’elles la 
vam fer saltar per sobre de 6 rotllos de paper de w.c.)
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Lluís. Jo m’he agafat aquest con-
finament com a una oportunitat 
per desconnectar i canviar les ru-
tines. M’he sentit una mica aixafat 
quan ja portàvem un mes però, al 
final, t’hi acostumes: mires les 
parts positives, com els beneficis 
pel canvi climàtic i moltes coses 
més.
Irina. Jo m’he fet un “calendari” 
per decidir què faig cada dia. A 
vegades estic avorrida però bus-
co alguna cosa que tenia per la 
meva habitació que sempre havia 
volgut fer, però per falta de temps 
no podia i el final no em pensava 
que tenia tantes coses. De vega-
des tinc una mica de malestar, 
segurament perquè no sé quant 
de temps estarem aquí i vull res-
postes però no es poden saber.
Aina. Jo aquests dies m’he sentit 
bé. M’he sabut organitzar. Amb 
tot això de la quarantena t’enfa-
des amb els teus amics, pares, familiars... És una cosa 
nova per tothom i és difícil. Les mestres també reflexi-
onen sobre com viuen i què els aporta el confinament:
Patricia. Hem canviat les aules pel despatx o la sala 
d’estar de casa nostra. Els dits aixecats s’han trans-
format en un número que ens indica que tenim un nou 
correu electrònic a la nostra safata d’entrada. Les abra-
çades s’han convertit en un gest imaginari que desit-
gem tornar a sentir cada vegada que llegim que ens 
les envien. Diuen que qui ensenya no pot deixar mai 
d’aprendre i, en aquests moments, només puc agrair 
tot el que estic aprenent com a mestra en temps de 
confinament.
Dolors. La incertesa en què hem viscut aquests dies 
i la separació dels nostres alumnes ens ha fet replan-
tejar la manera com ensenyem. Hem buscat maneres 
més atractives de presentar els continguts i hem po-
tenciat l’autoaprenentatge perquè els nens i les nenes 
puguin continuar treballant malgrat la distància física. 
Trobem a faltar el contacte humà; les bromes, els riures 
i les ocurrències divertides a mitja classe. Malgrat les 

dificultats, vivim aquesta situació com un aprenentatge 
i com un canvi de paradigma d’ensenyament que anirà 
molt més enllà d’aquesta pandèmia.
Mireia. Durant aquest confinament una barreja d’incer-
tesa i l’oportunitat de reinventar-se són les emocions 
que he sentit més intensament. Voldria també destacar 
el sentiment de pertinença, de saber-nos part d’un tot, 
malgrat estar separats. És curiós que ara, que no els 
puc veure, que no puc saludar-los amb un petó o una 
abraçada a les 9 del matí, que no els puc dir adéu a les 
17h xocant les nostres mans, senti els meus alumnes 
més a prop que mai. Perquè ens sabem, ens conei-
xem i estem vivint tot això plegats. Compartint les nos-
tres emocions, obrint-nos als companys a través de la 
pantalla o les paraules d’un correu. Sortirem enfortits 
d’aquesta situació, aprendrem a valorar més allò que 
és realment important!
Com no podia ser d’altra manera, us deixem amb el 
somriure del nostre equip de mestres. Us trobem molt 
a faltar!

Cartes amb cor a Fedac Salt

Els alumnes de la nostra escola han experimentat en 
la seva pròpia pell l’aïllament i l’angoixa que pro-

voca haver de quedar-se tancat a casa durant un llarg 
període de temps. És per això que han empatitzat molt 
amb les persones grans que s’han trobat soles a casa 
seva durant la pandèmia del coronavirus. 
Davant d’aquesta problemàtica, els nois i les noies de 
la nostra escola varen voler passar a l’acció i es varen 
adherir amb il·lusió a la proposta que els varen fer les 
seves tutores. Per què no escriure cartes per animar a 

persones grans que estaven confinades a casa seva i 
que no podien sortir-ne durant molts de dies? 
Els voluntaris i treballadors de l’associació @amicsde-
lagentgran  varen fer arribar les cartes als seus desti-
nataris. Unes missives plenes de sentiments, de bons 
desitjos i de força per donar suport a les persones que 
més ho necessitaven. Les cartes dels nois i noies els 
varen omplir de joia i varen ser correspostes amb unes 
respostes també ben boniques. 
Ha estat una experiència enriquidora i emocionant per 
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com els joves de Fedac Salt treballen activament per 
fer la societat una mica millor i ajudar qui està al seu 
voltant. 

a tothom. Unes cartes que varen posar un bri de llum i 
esperança en la foscor. Estem orgullosos de presenciar 

 

 

 

 

 

 

Salt, 31 de Març de 2020  

 

Hola avis i àvies, 

 

A causa del coronavirus, vosaltres que sou més grans teniu prohibit sortir 
de casa, com nosaltres.  

Cap persona del món s'ha de preocupar per això del virus perquè tot passa 
i podrem tornar a sortir de casa i nosaltres, els nens, podrem tornar a 
l'institut a fer classes un altre cop.  

També, un cop passi tot ens podrem tornar a veure amb els nostres amics 
i les nostres famílies, i podrem quedar tranquil·lament.  

Quan tot això passi, haurem d'agrair infinitament als sanitaris l'esforç que 
estan fent tots aquests dies.  

 

Molts ànims!  

 

Eloi  

2n ESO  

Fedac Salt 

 

 

Benvolguda Gabrielle,  

 

 

Em dic Tere, sóc una voluntària de Amics de la gent gran. Jo també sóc una 
friki de les manualitats.  

Aquesta carta és una contesta de la teva i per donar-te ànims a seguir 
dibuixant i ser tant solidària.  

La teva carta em va transmetrà molta calma i em va demostrar que els 
adolescents també poden ajudar en moments de crisis, amb actes ven 
senzills com escriure una carta o fer alguna altre activitat per distreu a la 
gent confinada.  

 

No et frustris per aquesta situació, que dintre de poc ja tot tornarà a ser 
com abans i recordarem aquesta pandèmia com una etapa de la nostra 
història superada .  

 

 

Tere  

Girona 20 /4/2020 
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 10,2 6,8 3,9 3,4 7,9 5,2 2,2 3,2 7,0 7,0 6,5 7,3 9,2 11,2 9,3
Temperatura Màxima 20,6 19,0 16,3 16,0 22,8 15,4 16,0 18,6 18,0 18,8 22,8 23,4 21,2 17,2 18,8
Mínima Parc Monar 9,3 8,1 1,0 1,5 6,3 4,7 0,4 1,0 7,0 3,5 3,5 5,0 7,2 10,1 8,5
Pluja/mm.  0,3 0,8   3  Ip.     Ip.    
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 11,3 10,2 8,2 4,6 4,2 5,2 10,3 10,8 8,8 5,7 3,0 0,7 7,9 5,3 7,3 8,0
Temperatura Màxima 14,2 15,5 18,6 19,7 18,8 17,5 17,4 14,4 13,6 14,1 8,4 14,1 19,5 21,3 13,8 14
Mínima Parc Monar 10,1 8,5 11,3 11,7 6,0 3,2 2,2 2,6 8,8 10,3 9,4 5,1 1,6 -0,8 7,4 3,0
Pluja/mm. 33,1 Ip.     16,0 5,8   12,6 Ip.  0,6 0,5 8

Dies de pluja: 14
Màxim en un dia: 33,1 (mm)

Dies de pluja: 12
Màxim en un dia: 85 (mm)

Pluja acumulada: 80,7 (mm) 
Temperatura màxima:
 23,4° el dia 12 de març

Pluja acumulada: 187,1 (mm) 
Temperatura màxima:
25,9° el dia 26 d’abril

Temperatura mínima:
 0,7° el dia 27 de març

Temperatura mínima:
3,6° el dia 3 d’abril

ab
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20
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02

0
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 9,0 7,0 3,6 4,4 3,8 6,1 8,2 9,4 9,5 7,0 9,5 7,7 10,0 11,4 8,3
Temperatura Màxima 10,5 12,7 20,0 20,2 21,4 20,4 19,8 20,8 22,4 24,3 23,0 22,1 13,4 22,9 18,5
Mínima Parc Monar 9,0 8,0 1,2 2,2 1,4 4,1 6,5 8,1 6,8 4,4 7,1 5,5 8,0 10,9 5,6
Pluja/mm. 12,8 0,1          1,3 28,1  Ip.  
         
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Temperatura Mínima 12,9 12,9 12,7 14,6 14,2 13,0 11,6 11,9 9,9 10,5 11,1 11,7 12,8 9,0 13,3
Temperatura Màxima 20,3 21,5 21,7 17,4 18,6 14,4 13,6 23,3 23,6 23,1 25,9 22,2 21,6 22,2 24,4
Mínima Parc Monar 12,0 12,1 11,5 14,2 14,2 13,9 11,8 12,0 8,7 9,2 9,9 10,8 12,9 7,6 13,5
Pluja/mm.   16,7 11,1 14,9 85 10,2    2,9 4   

Març - Aquest mes de març s’ha caracteritzat per les 
temperatures normals, l’anomalia tèrmica a Salt-Plaça 
Sant Cugat ha estat de +0,1 °C respecte a la mitjana 
climàtica del període 1999-2020. És molt remarcable 
que la temperatura mitjana del març, 12,2°, només fou 
0,1 °C superior a la del febrer. La màxima absoluta ha 
estat de 23,4 °C, inferior a la d’abril, normal per un mes 
de març, i la mínima absoluta ha fregat els 0 °C, 0,7 °C, 
també força normal. Cal remarcar que en tot l’hivern, 
tardor i inici de primavera no ha glaçat al centre de Gi-
rona (observatoris de Girona-Séquia, Girona-Escola de 
la Música, Girona-plaça Poeta Màquina), fet inèdit des 
de 1884. En canvi a Salt-plaça Sant Cugat ha glaçat 5 
dies. A Salt-XOM va glaçar un dia, el 27 de marc, pro-
bablement l’últim dia de glaçada en aquest període de 
tardor-hivern-primavera, l’època més freda de l’any, que 
comprèn els mesos de novembre a març. A les Deveses 
de Salt la mínima absoluta del març va ser de -3 °C, la 
mínima de l’hivern, -6,7 °C el 12 de gener, i aquest març 
ha glaçat 7 dies. Pel que fa a la precipitació fou un mes 
de març normal, amb 72,3 mm de precipitació. 
Abril - Aquest passat mes d’abril ha estat un mes amb 
un predomini de les baixes pressions, les borrasques 
han desfilat per latituds mitjanes-baixes, damunt del 
Mediterrani Occidental, la Península Ibèrica i el Golf 
de Cadis, mentre damunt Centreuropa i Escandinàvia 
han predominat els dies amb temps assolellat i antici-
cló. Per això ha plogut tant aquest abril a Salt i a gran 
part de  Catalunya, amb rècords de precipitació men-

sual com a Barcelona-Fabra. Els 85 mm de precipitació 
en 24 hores a Salt-plaça Sant Cugat del 20 d’abril és 
un rècord de pluja en un mes d’abril a Salt-plaça Sant 
Cugat des de 1999, l’inici de la sèrie, superant els 77.9 
mm del 3 d’abril de 2002. Pel que fa a la precipitació 
total, 187.1 mm, és el 2n mes d’abril més plujós des 
de 1999, només superat per 2002, amb 215.9 mm. 
La precipitació total ha estat superior a Girona, amb 
240.8 mm a Girona-Santa Clara i 283 mm a Girona-la 
Vall de Sant Daniel, essent el 3r abril més plujós des 
de 1906 a Girona, sense cap llacuna, no falten dades 
de cap abril. Així la precipitació mitjana de l’abril és de 
70.6 mm a Salt i 70.7 mm a Girona en les dues sèri-
es respectivament. Aquest passat mes d’abril no s’ha 
caracteritzat per unes temperatures molt altes ni molt 
baixes, sinó molt suaus per efecte de l’abundant nu-
volositat i precipitació. Les temperatures mínimes han 
estat molt altes, 9,8º de mitjana, amb una anomalia po-
sitiva de +1.5ºC, igualant l’abril més càlid el de 2011 
amb la mateixa mitjana. Tot i això, la temperatura mit-
jana mensual de 15ºC, ha estat molt inferior a aquell 
abril de 2011, amb 17,1ºC. A Salt-plaça Sant Cugat la 
màxima absoluta només ha estat de 25,9ºC, el rècord 
és de 32,6ºC el 8 d’abril de 2011. Les màximes han 
estat lleugerament inferiors al normal, -0,1ºC, amb un 
promig de 20,1º.  L’anomalia tèrmica de la temperatura 
mitjana és de 0,7ºC, no gaire destacable, entra dintre 
d’una relativa normalitat, no pas la precipitació, que és 
un mes excepcionalment plujós.  
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Elaboració:
Talleu totes les verdures a daus (menys l’albergínia petita).
Fregiu les verdures per separat sense que es rossegin (escaldades)
Talleu l’albergínia petita a rodanxes, feu-la a la planxa i reserveu-la.
Un cop les verdures estiguin cuites i ben escorregudes, poseu-les en un bol, afe-
giu-hi els ous batuts, el formatge ratllat, saleu al gust i barregeu bé.
A part prepareu una plata fonda, la folreu de paper sulfuritzat i l’unteu amb una mica 
d’oli. Aboqueu el preparat a la plata, ho cobriu amb les rodanxes d’albergínia que ja 
hem fet a la planxa, empolvoreu amb les herbes aromàtiques i ho poseu al forn 40 
minuts a 180 graus o fins que el punxó surti net. Deixeu refredar i desemmotlleu.

Recepta de la Sra. M. Lourdes Soler Soler  
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients (per a 6 persones): 
· 3 albergínies mitjanes o 2 de grosses
· 1 albergínia petita
· 10 ous
· 1 ceba mitjana
· ½ pebrot vermell
· ½ pebrot verd

Pastís d’albergíniesgastronomia

un Salt enrere

· 2 patates grans 
· 120 g de formatge ratllat
· herbes aromàtiques
· oli
· sal
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demografia
Josep Bellera Gasa, 88 anys  17/03/2020
Joan Vidal Ariso, 89 anys  17/03/2020
Pere Carbó Cano, 79 anys  20/03/2020
Miquel Virolés Planas, 85 anys  20/03/2020
Maria Carme Bach Camps,91 anys 23/03/2020
Leoncio Hernández Albert, 91 anys  23/03/2020
Júlia Castell Valls, 66 anys 25/03/2020
Jaume Coll Vilalta, 82 anys 26/03/2020
Enriqueta Vila Bosch, 85 anys  26/03/2020
Cipriano Cruset Planella, 94 anys  31/03/2020
Miquel Boix Oliveras, 83 anys   02/04/2020
Joaquim Cugat Bosch, 82 anys   05/04/2020
Francisco Osuna Gutiérrez, 83 anys 07/04/2020
Pepita Rovira Canals, 86 anys 07/04/2020
Pepita Cobo Ramírez, 81 anys  08/04/2020
Cándido Córdoba Jiménez, 88 anys 08/04/2020
Isabel Sararols Llorca, 99 anys 09/04/2020
Enric Buch Solergastó, 95 anys   10/04/2020
José Fernández Jiménez, 80 anys  13/04/2020
María Rodríguez Cuenca, 87 anys  15/04/2020
Pilar Soy Amargant, 89 anys  15/04/2020
Antonio Cabrera de la Cruz, 90 anys 16/04/2020

Jaume Ramírez Carles, 65 anys 16/04/2020
José Alba Muñoz, 72 anys  21/04/2020
Pepita Creus Masachs, 101 anys   23/04/2020
Emiliana Gutiérrez García, 64 anys  24/04/2020
Lluís Domènech Cervià, 84 anys   24/04/2020
Pilar García Domínguez, 88 anys  26/04/2020
Antonio Moreno Corral, 93 anys  26/04/2020
Dolors Gelada Cortadella, 85 anys 29/04/2020
Enriqueta Massallé Campulié, 82 anys 02/05/2020
Rosa Rispau Oliveras, 85 anys   03/05/2020
Àngela Coma Bach-Esteva, 88 anys 11/05/2020
Elisa Pararols Mir, 88 anys 11/05/2020
Aurelia Blanco Tejerina, 94 anys 14/05/2020
Jesús Jordà Aymerich, 83 anys  16/05/2020
María Sánchez Monterroso, 93 anys 18/05/2020
Toni Belmar Toledo, 94 anys 18/05/2020
José Luis Velasco Jaime, 63 anys   19/05/2020
Francisca Vilalta Sau, 101 anys   21/05/2020
Angelina Oliveras i Ciurana, 84 anys 22/05/2020
Jaume Torramadé Garcia, 92 anys  22/05/2020 
Francisca Espinar Trujillo,60 anys 24/05/2020

de
fu

nc
io

ns



43

Escacs

Sudoku

Solució

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

ametller
foixarda
cirerer
maduixera

roser
borrisol
camabruna
ginesta

mimosa
rosella
conillets
corretjola

magraner
gatosa
cascall

FARMÀCIES de guàrdia: mes de JUNY 
MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568 Dies: 3 - 16 - 24 - 29 

ESCATLLAR, Guilleries, 60 - 972230103 Dies: 1 - 7 - 20 

JUBERO, Major, 157 - 972233518 Dies: 4 - 14 - 17 - 30 

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies: 9 - 22 

DOMENECH, Llevadores, 7-9 - 972439935 Dies: 11 

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237 Dies: 13 - 26

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vla, 1 - 972978376 Dies: 12- 25 

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645 Dies 5 - 18 - 27 

ORDIS, Pg. Països Catalans, 65 - 972237704 Dies 6 - 19 

MUÑOZ, Pg .Països Catalans, 145 -972243412 Dies 8 - 21 

ROSA AGUER, Major, 269 - 972231249 Dies 2 - 15 - 28 

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578 Dies: 10 - 23
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Juguen blanques i fan mat amb tres moviments

1.Dxb8+ Rxb8 2.Td8+ Rb7 3.Tb8++

4 6 1 8 5 3 7 2 9
7 5 2 6 9 1 8 3 4
9 3 8 4 7 2 1 5 6
6 1 7 3 4 9 5 8 2
8 9 3 2 1 5 4 6 7
5 3 4 7 6 8 3 9 1
1 4 5 9 8 6 2 7 3
2 8 6 1 3 7 9 4 5
3 7 9 5 2 4 6 1 8

461853729
752691834
938472156
617349582
893215467
534768391
145986273
286137945
379524618



6 - ESTANYOL (BESCANÓ): El volcà  
de la Crosa s’ha despertat


