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Campanya de l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Salt per facilitar 
la constitució de comunitats de veïns. Tècnics de l'àrea iniciaran aquest 
setembre aquesta iniciativa i des de l'Ajuntament s'assessorarà sobre 
tots els passos a seguir per facilitar la constitució de comunitats de 
veïns al municipi. 

L'auditori Josep Irla de Girona va ser la seu, el passat 16 de juliol, 
on es va signar el conveni per situar el nou Hospital Josep Trueta 
i el Campus de Salut de la regió sanitària al Sector Sud de Salt, i 
el seu voltant. A l'acte de signatura hi han assistit l'alcalde de Salt, 
Jordi Viñas, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el director 
del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. Ratificat pel acord del 
Ple de 17 de juliol.

El Departament de Salut va portar a terme el primer cribratge massiu 
a la Regió Sanitària de Girona per detectar contagis de COVID19. 
Es va realitzarà a Salt durant els dies 3, 4 i 5 de setembre, i de manera 
prioritària, a persones de 15 a 49 anys, sense símptomes i residents a 
la zona compresa entre el carrer Major, el passeig de Marquès de 
Camps, l'avinguda de Països Catalans i el carrer Ramon y Cajal.

El dia 2 de setembre es va presentar la 29a edició del Fesival 
Temporada Alta. La regidora de cultura a Salt, Núria Heras, va 
destacar l'esforç de l'organització per mantenir viu el Festival, 
marcat enguany per la crisi sanitària provocada per la Covid19.

Arranjats els passos de vianants de ressalt del Passeig Josep Maria 
Folch i Torres que estaven instal·lats al vial i que es trobaven 
malmesos. L'actuació també ha inclòs la instal·lació de dos nous 
amb l'objectiu de prioritzar el pas de persones i fomentar la reducció 
de velocitat dels vehicles en un vial amb diversos centres educatius.

El curs escolar 2020-21 s'ha iniciat el dilluns 14 de setembre enmig 
de tot el dispositiu i mesures per fer front a la Covid_19 i reduir el risc 
de contagis. Enguany han iniciat les classes 4.995 alumnes dels quals 
1.130 corresponen a Infantil, 2.406 a Primària i 1.459 a Secundària.
Durant aquesta la primera jornada del curs, des de l'Ajuntament també 
va repartir fins a 2.600 mascaretes per als alumnes de Primària amb 
un disseny exclusiu on destaca la paraula Salt amb la lletra 't' situada 
per dibuixar un somriure.
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Editorial

lafarga@revistalafarga.cat

La covid ha posat contra les cordes molts sectors, empreses, associa-
cions, persones i han fet que la gent es plantegi coses que abans no 

s’hagués plantejat. Aquesta “pausa” obligada altrament dita: confinament.
Les empreses han hagut de trobar mètodes en temps rècords per poder 
continuar treballant amb “normalitat” o sobreviure a aquesta crisi. Noves 
paraules hem après durant aquesta crisi...
ERTO: mètode inventat pel govern a correcuita per no fer acomiadaments 
massius, ja que l’empresa no podia mantenir als seus treballadors en no-
mina, ja que no generaven ingressos.
TELETREBALL: treball de forma digital, amb normalitat i en la majoria dels 
casos el centre de treball és l’habitatge del treballador. 
Particularment el teletreball sona molt bonic, a casa teva, la teva cafetera, 
el teu espai, la teva música... tot canvia però quan aquest teletreball  és or-
ganitzat per emergència, sense normes ni directrius, sense horaris... amb 
l’afegit que en la majoria de casos es donava perquè els centres educatius 
estaven tancats. 
Moltes famílies s’han vist afectades per l’ERTO, algunes han hagut de te-
letreballar per tirar endavant la unitat familiar, veient com la vida diària i les 
rutines familiars es perdien en el caos. Sense poder sortir a passejar, vigi-
lant moltíssim a l’hora de fer la compra i visitar els espais públics per tal de 
no infectar-se o no infectar la resta de gent... han estat uns mesos difícils i 
no s’ha après res. La gent continua portant la mascara mal posada, o fins 
i tot ni tan sols la porten a la cara. Hi ha famílies que encara no han cobrat 
el sou de març, l’administració encara no ha regularitzat els cobraments de 
l’ERTO i el govern encara no ha adoptat mesures per una correcta conci-
liació familiar... us recomano seguir un grup de mares a Instagram @ma-
lasmadres i a mirar el seu contingut i reivindicacions, com bé diuen: AIXÒ 
NO ÉS CONCILIAR.
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Molts saltencs i saltenques es pregunten qui hi ha darrera dels dibuixos de gent traginant cistells que podem veure 
en algunes parets de la vila. Siluetes que, a part d’alegrar els murs on es troben, ens recorden el passat de Salt, 
relacionant-lo amb l’horta i els coves que s’utilitzaven per dur a vendre els productes del camp. Voleu que us re-
velem el secret? Doncs el nostre bansky particular és l’Oriol Granyer. Biòleg de professió, la seva vessant artística 
vinculada sempre al món naturalista i l’artesania l’ha fet participar en diferents edicions de la Fira del Cistell, al 
Girona Temps de Flors o al Festival l’Inund’Art.

Treballes al Consorci de les Gavarres, quina és 
exactament la teva feina?

-El Consorci és l’ens que gestiona l’espai natural prote-
git de les Gavarres. Fa més d’un any que sóc gerent en 
funcions i hi he treballat des del 2002 com a tècnic en 
conservació de la biodiversitat i l’ordenació de l’ús pú-
blic. Tot i que sóc nascut a Barcelona, vaig venir a viure 
a Salt perquè la meva parella hi tenia vincles familiars. 
Professionalment es pot dir que sempre he treballat a 
les comarques gironines i en el sector de la conserva-
ció de la natura i el paisatge. Primer vaig treballar als 
Naturalistes de Girona, després vaig ser autònom al-
guns anys com a consultor en projectes de restauració 
paisatgística, i després ja vaig entrar al Consorci de les 
Gavarres.

Aquest setembre es va inaugurar el festival Art i 
Gavarres que organitza el Consorci. Què hi podem 
trobar en aquesta tercera edició. Ha estat gaire 
complicat a causa de la Covid-19?

-S’han suspès alguns actes però, al ser a l’aire lliure, 
hem pogut mantenir el festival. Aquest any hi ha 16 
instal·lacions repartides en 7 pobles on hi han treballat 
un total de 23 artistes. Es poden veure fins al desem-
bre, però clar, es van degradant amb el pas dels dies 
i segons la meteorologia. És un festival d’art efímer. 
La idea original ve pel fet que les Gavarres no són el 
Parc Nacional d’Aigüestortes, no tenim un paisatge tan 
espectacular, ni espècies animals que la gent vingui a 
veure. De manera que el festival és una excusa per-

què es descobreixin llocs que si no segurament no es 
visitarien. Aquest any el fil conductor són les activitats 
extractives, tipus terreres i pedreres.

Aquí tenim les Deveses. Des de la teva visió d’orde-
nació del paisatge, què n’opines?

-És un luxe tenir aquest espai al costat de casa. No co-
nec profundament el pla especial que concep la zona 
com un parc, però hi ha idees bones com la recupe-
ració dels antics braços del Ter, per exemple. S’ha de 
tenir en compte que hi ha zones diferenciades: la part 
de domini públic i la privada. La part pública -que a Salt 
tenim la sort que està delimitada, que no a tot arreu 
ho està-, és la zona d’influència del riu; el seu ús s’ha 
descontrolat una mica aquest any després del “Glòria” 
i durant el confinament, que hi ha anat molta gent i on 
malauradament hi ha molt d’incivisme. Està molt bé 
que puguem tenir un lloc per banyar-nos, això és una 
sort, però és una llàstima que no tothom ho respecti. 

I la part privada serien les hortes

-Dins del sòl privat hi ha dos grans àmbits: la part de 
deveses que són conreus d’arbres, no són boscos na-
turals, que tenen el seu cicle de plantació, creixement i 
tala; i després hi ha tota la zona d’horta. Aquí amb dues 
tipologies: per una banda l’horta professional, que que-
den pocs hortolans que cultiven superfícies una mica 
grans, que podríem dir que estan de l’autopista cap a 
Bescanó; i tot el que va de l’autopista fins a Santa Eu-
gènia, que s’ha anat “microparcel·lant” i potser sí que 

Art en un cove

Nom: Oriol Granyer 
Edat: 53 anys
Nascut a: Barcelona
Resident a: Salt

Professió: Biòleg,  tècnic en conservació de la 
biodiversitat i ordenació de l’ús públic.

A més a més, l’Oriol és l’autor de les pintures Tra-
ginant Cistells que podeu trobar en algunes pa-
rets de la vila. Al seu Instagram (@oriolgranyer) hi 
ha un plànol amb la ubicació de tots els grafitis i 
informació de les fotografies que els han inspirat. 
També és autor d’algunes instal·lacions per Giro-
na Temps de Flors, altres pel Festival Inund’Art 
i el Lluèrnia.

entrevista
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Entrevista a l’Oriol Granyer

hi ha una mica de desori i hi ha feina a endreçar-ho. 
El tema de l’horta suburbana és un fet que es repeteix 
a moltes ciutats i és molt interessant. Per una banda, 
està molt bé que la gent de la ciutat tingui un espai 
on produir-se els aliments i fer salut; per altra banda, 
s’ha de fer de manera que no quedi descontrolada. Per 
mi, és un paisatge molt interessant. Aquests espais de 
vora, de transició entre la ciutat i la no-ciutat, són llocs 
on aflora molta creativitat, tot el reciclatge de materials, 
les hortes de les diferents cultures, etc.

D’on ve la teva vessant creativa?

-Algun gen familiar dec tenir. El meu besavi va ser el 
pintor modernista Sebastià Junyent. Per l’altra banda, 
el meu avi era Josep Granyer, escultor reconegut per 
les escultures d’animals de la Rambla de Barcelona. I 
el meu pare, Francesc Granyer, també va ser mestre 
d’arts i escultor. Com a creador el que m’interessa és 
el punt de trobada entre el món naturalista, amb l’et-
nografia, el treball artesà, la memòria, la identitat i el 
concepte artístic. La barreja d’aquests tres elements 
sempre està present en els meus treballs. 

Explica’ns algun d’aquests projectes, on els podem 
veure?

Sobretot he portat a terme projectes creatius de cons-
truccions efímeres, amb materials naturals. Amb el 
col·lectiu “Refugis, cabanyes i altres construccions efí-
meres”, format amb un grup d’amics, fèiem cada any 
una construcció amb un material concret -canya, bruc, 
troncs de pi, etc.- i convidàvem amics i altres artistes 
a participar-hi. També he fet algunes instal·lacions per 
Girona Temps de Flors, al Celrà s’engalana per la festa 
major, o participacions a l’Inund’Art o el Lluèrnia. Tam-
bé podeu veure al museu Terracotta de la Bisbal d’Em-
pordà “Pardaleres”, un conjunt de 70 peces de terrissa 
negra que rememoren els antics nius de ceràmica que 
es penjaven a les façanes. Les vam fer el 2015 amb 
l’amic i mestre terrisser Josep Matés i es van penjar la 
primavera del 2019 a la torre del muntacàrregues del 
museu sota la supervisió de l’arquitecta Laia Escribà. 
També vaig participar en l’obra “Dèdal”, amb pares i 
alumnes de l’escola Annexa, que va ser premiada en la 
categoria d’Efímers de la 20a edició dels Premis d’Ar-

quitectura de les Comarques 
de Girona del 2017. 

Com sorgeix el teu interès 
per la cistelleria?

-A través de la Fira del Cis-
tell, m’interesso per les fibres 
vegetals, aprenc a fer cistells, 
començo a recuperar vimete-
res -en tinc plantades de dife-
rents varietats-, i començo la 
recerca amb cistellers i altres 
informants. Gràcies a la in-
formació d’en Jaume Puebla 
desenvolupo el projecte “Me-

dio negra cuatro 
cañas antes de 
arriva”, que es 
va exposar a la 
Fira del Cistell, 
que treballava el 
tema de la me-
mòria i la iden-
titat del poble. 
Això va sorgir 
perquè, mentre 
guarnia un dels 
balcons amb 
motiu de la Fira 
amb un trenat 
de vímet i ca-
nya, va passar 
un home gran i 
em va pregun-
tar si aquella 
era la marca del 
meu cistell. Da-
vant la meva sorpresa em va explicar que a Salt cada 
casa tenia el seu cistell propi. Llavors vaig anar a veu-
re en Puebla i em va mostrar la llibreta del seu pare 
on tenia anotats més de 100 codis diferents. Així cada 
casa sabia reconèixer els seus coves quan tornaven de 
vendre en carro i tothom podia recuperar el seu. Això 
es va acabar quan van començar a haver-hi les cai-
xes de plàstic i per diferenciar-les hi pintaven els noms. 
Llavors vaig buscar com era el cove de casa del meu 
sogre, de ca l’Escolà de Santa Eugènia, n’hi vaig fer fer 
un i quan l’hi vam regalar es va emocionar molt. 

I d’això se’n va fer una exposició per la Fira del Cistell

-Sí, vam triar algunes famílies -no totes!- i vam recrear 
els seus coves, llavors vam anar a buscar els descen-
dents i vam fer una foto de família amb el seu cove 
davant de casa seva o d’on era el seu hort. A l’exposi-
ció hi podies veure el cove amb el seu codi de vímets 
i canyes i la fotografia. Ho vam fer durant uns anys i 
encara hauríem pogut seguir perquè hi havia fins a 100 
referències. Això parla molt del passat del poble i és 
una manera de mantenir la identitat i el record de les 
persones, el seu passat hortolà i del paisatge, perquè 
a molts llocs on hi havia els horts o cases d’aquestes 
famílies ara són blocs de pisos. Un altre any per la fira 
vaig fer l’exposició “Mans a l’eina”, de fotografies de les 
mans de tots els cistellers que venen a la fira i que es 
podien veure projectades a l’església de Sant Cugat.

Com sorgeix la idea del projecte Traginant Cistells 
de grafitis a les parets de Salt?

-Quan vaig aprendre a fer cistells, a més d’investigar 
formes contemporànies, també vaig fer tot un recorre-
gut per la tradició teixint i recuperant peces antigues 
que ja no es feien. En aquesta recerca havia anat 
guardant fotografies antigues en què sortien peces de 
cistelleria, fotos d’homes i dones que portaven cistells. 
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D’aquesta informació em van interessar no només els 
cistells, sinó també els gestos i les maneres de por-
tar-los: a la mà, a l’espatlla, al cap, a la cintura... i vaig 
començar a donar voltes de com podia mostrar-ho. Lla-
vors vaig pensar a pintar aquestes figures que traginen 
cistells a les barraques de les hortes i en motiu d’una 
Fira del Cistell vaig pintar les que van de l’autopista cap 
a Bescanó. La meva idea era tenir un fil conductor, una 
excusa per fer passejar la gent i que descobrís aquest 
paisatge d’hortes. Són totes basades en fotos antigues 
però no són de personatges de Salt. En vaig fer difu-
sió entre les amistats i l’any següent en vaig fer unes 
quantes més. I així va anar creixent, per exemple amb 
algunes figures de dones africanes en homenatge als 
nous hortolans.

Però algunes sí que són persones saltenques?

-Sí, en Jaume Bosch em va dir que tenia una foto del 
seu avi que anava a buscar aigua en bici a Caldes i 
ho feia amb una garrafa de vímet i canya. La foto era 
boníssima i el vam pintar al portal de casa seva, i així 
tornàvem a enllaçar amb la recuperació de la memòria 
de persones i famílies del poble. En Jaume té un molt 
bon arxiu gràfic, i em va comentar que tenia també una 
foto de la Quimeta de la Baixada fent fulles de lligar per 
enciams, que seria el que ara es fa amb una goma. No 
era un cistell, però sí un ús d’una fibra vegetal i també 
la vam pintar. Ens vam anar enredant i va arribar la Fira 
del Cistell i, com que un altre tema que m’amoïna són 
totes aquestes cases que es van tapiant, vaig decidir 

pintar els portals cimentats. Aquesta vegada amb una 
imatge d’en Puebla fent un cistell també basada en una 
foto de l’arxiu d’en Jaume. A partir d’aquí va començar 
a córrer la veu fins que la Mercè Sibina en va fer una 
notícia a TV3 i va haver-hi una repercussió brutal, ho 
va veure gent de tot Catalunya, una bogeria. I la veritat 
que amb molt bona resposta.

Com ho fas per pintar-les, per passar de la fotogra-
fia a la paret?

-Jo no sóc pintor, o sigui que no en sé de pintar. Per 
això preparo la imatge a l’ordinador, la imprimeixo en 
una transparència i a la nit ho projecto amb un projector 
autònom i casolà que ha fet també en Jaume Bosch, 
amb una llanterna senzilla. D’aquesta manera ja puc 
dibuixar la silueta, ho puc escalar, adaptar a l’espai i 
acabar de fer la composició.

A banda de la Fira del Cistell, Salt hauria de dedicar 
més espais a aquesta tradició? 

-La Fira del Cistell és una fira petita però amb molt bon 
contingut, de molta qualitat i molt apreciada fora d’aquí 
perquè aglutina moltes tècniques i materials diferents; 
això és difícil de trobar en altres fires. Per ampliar la 
repercussió de la fira i que aquesta actués com a motor 
cultural es podria jugar la carta de fer activitats que la 
desestacionalitzessin i “fer fira” tot l’any. Podria haver-hi 
una escola o cursos de cistelleria contemporània, a la 
Coma Cros per exemple, i fins i tot fer residències d’ar-
tistes i que en la seva estança deixessin una peça en 
algun espai públic de Salt; o instaurar una festa a l’hi-
vern de la tallada del vímet, que ja ho vam provar una 
vegada amb la col·laboració dels hortolans; recuperar 
el paisatge cultural de les vimeteres als marges de les 
hortes, aprofitant per endreçar-les; fer alguna exposició 
durant l’any, per exemple, a les Bernardes, d’artistes 
que treballin amb fibres vegetals; o que es produís una 
obra de teatre anual on l’escenografia fos basada en 
les fibres vegetals; o certàmens de dissenys de mobi-
liari i interiorisme amb fibres vegetals, que és un camp 
molt actual. El potencial hi és, segur que es podrien fer 
moltes coses i amb aquest fil conductor es podria anar 
fent bullir l’olla i fer de Salt un referent en aquest camp.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a l’Oriol Granyer
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Ulls de gataconverses a mitja tarda
La meva gata i jo descansem al sofà de casa, la tinc 

arraulida a la falda i de tant en tant em mira als 
ulls, i totes dues ens mirem amb una contemplació gai-
rebé màgica, profunda i íntima. Té la mirada de gata 
sàvia, la d’haver viscut moltes experiències, la d’haver 
conegut racons i amagatalls que ni tan sols jo sé.  Ens 
emmirallem mútuament, noto que no veu els meus ulls, 
sinó que el seu mirar va més enllà, s’endinsa en el més 
profund del meu ésser. Té la virtut de captar el que nos-
altres no sabem veure.  Em mira amb els seus ulls de 
gata i intueixo que és una mirada de gratitud, em dóna 
les gràcies per cuidar-la, per mimar-la, per estimar-la  
durant tants anys. I és que la meva gata, indubtable-
ment, ha envellit. 
Recordo les seves anades i tornades nocturnes cer-
cant i empaitant tot allò que es movia. La recordo per-
seguint cuques de llum en nits de lluna plena. La veig 
de matinada tornant d’una  d’aquelles excursions bus-
cant amors clandestins. Somric recordant imatges enfi-
lant-se pels arbres més alts, àgil, esquerpa, segura. El 
seu cos de felina hàbil li permetia fer tot allò que volia 
fer. Els seus ulls parlen per si sols de les aventures vis-

cudes, dels dies que mai s’acaben, de tots els racons i 
raconets de casa, de tot el que pot fer i tot el que li està 
prohibit.  Però ara s’ha fet gran, i les seves nits son per 
somniar tot allò que ja no pot fer. 
Els ulls de la meva gata són misteriosos, embruixadors, 
tenen l’encant d’atraure la meva atenció  i em quedo 
bocabadada  durant llargs minuts sense pressa. Quan 
estem juntes el temps no compta, és un aquí i ara.  El 
plaer que sento  filtrant el seu ronroneig dins la meva 
pell em dóna pau i em transformo en la seva ombra. 
Amb ella, les penes son menys penes, els problemes 
s’esperen,  i totes dues ens submergim dins una mar 
en calma.   
Ella resta quieta, i quan se’n vol anar, se’n va. Fa un 
salt lleuger, i com una ballarina, camina amb passes 
discretes i desapareix.  És absolutament autònoma, 
respecte els humans amb els qui conviu. Sé que no 
ens necessita per sentir-se segura, i té una indepen-
dència que m’enamora. La seva peculiar actitud, la 
seva serenor i la seva parsimònia em tenen el cor ro-
bat.  Gaudeix de la tranquil·litat i sobretot del silenci, i 
jo, cada dia m’assemblo més a ella.  La  bellesa  i l’ele-
gància  serena que mostra quan observa el que passa 
al seu voltant em fascina. Els felins tenen estil, carisma 
i intel·ligència. Ells saben que són els protagonistes de 
la seva pròpia vida, i la viuen, sense demanar permís 
a ningú. Els ulls de la meva gata són uns descone-
guts per a mi;  tot hi haver conviscut juntes durant molts 
anys, han mirat el que ella i només ella ha escollit mirar. 
Diu Burroughs en el seu llibre sobre gats, que a l’antic 
Egipte, aquests no varen ser domesticats per caçar els  
ratolins que es menjaven el blat, sinó com a “companys 
psíquics”, ja que només amb la seva presència aug-
mentaven el benestar emocional dels humans. I així 
segueixen. 
No és fàcil guanyar-se l’afecte d’un gat. Serà el teu 
amic si ets digne de la seva amistat, però mai serà el 
teu esclau. (Theophile Gautier) 

Júlia Pujolràs Casadevall
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col.laboracióGràcies Pere

Per la teva rebel fidelitat al Jesús de l’Evangeli.
Per viure i llegir la vida en clau de Benaurances.
Pel teu testimoni de silenci i pregària, impregnant de 
vigor apostòlic la teva tasca.
Per la teva determinació, com Jesús, de “pujar a Jeru-
salem”, tot i les amenaces rebudes.
Per la teva aïrada esperança davant de qualsevol ad-
versitat o contratemps.
Per defensar la dignitat dels pobres, camperols o indí-
genes, enfront dels interessos dels poderosos.
Per posar els drets dels pobles oprimits al davant de les 
lleis repressores.
Per la teva passió per la justícia enfront de la falsedat 
i la hipocresia. 
Per haver estat lliure i crític davant de qualsevol autori-
tat que no fos inspirada pel servei a les persones.
Per ajudar-nos a superar la por, confiant en Aquell que 
pot apaivagar tota tempestat.
Per respondre a la persecució amb la resiliència del qui 
ja res no tem.
Per prioritzar les teves causes per damunt de la teva 
vida.
Per animar-nos a atrapar el somni d’una Església pro-
fètica i samaritana.
Per promoure una teologia encarnada, des de la Creu 
de la gent que sofreix.
Per saber conviure amb la feblesa i la malaltia amb 
amor i amb humor.
Per relativitzar amb indulgent sornegueria les rutines 
de la nostra Església.
Per fer creïble amb tota la teva vida el missatge allibe-
rador de Jesús.
Per convidar-nos a seguir fent “santament la guitza”.
Per haver fet de la teva vida un poema del Regne.

GRÀCIES, GRÀCIES, GERMÀ PERE!
Miquel-Àngel Ferrés

Dolors Cabratosa

Últim adéu del Brasil a Pere Casaldàliga. L’anome-
nat “bisbe dels pobres”, mort als 92 anys, ha estat 

enterrat a Sao Félix do Araguaia, el poble on va passar 
més de 50 anys dedicat a la defensa de la comunitat 
indígena.
Les restes de Casaldàliga descansen juntament amb 
les de camperols i indígenes en un cementiri del poble 
carajà, a pocs metres del riu Araguaia. Al mateix espai 
on ell va enterrar centenars de camperols, moltes ve-
gades sense nom, el bisbe ha estat sepultat sota un 
arbre de pequi, símbol de la cultura regional.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés i Fluvià, que fou rector de 
Sant Cugat de Salt del 1988 al 1997, va poder visitar 
el bisbe Pere i conviure uns dies amb ell a Sant Fèlix 
d’Araguaia, al Brasil, l’estiu del 2004. Amb motiu del 
traspàs de Pere Casaldàliga ha publicat aquest escrit:

“GRÀCIES, PERE CASALDÀLIGA”
Per ser un referent humà, ètic, ètnic, cristià, eclesial i 
universal.
Per haver estat ciutadà de la Pàtria gran i estranger de 
qualsevol possessió.
Per haver arrelat a fons en l’ànima dels catalans sense 
haver tornat mai més a la teva terra.
Per haver caminat descalç i deixar petjada profunda de 
senzillesa i autenticitat.
Per lluitar amb esperit transformador per les causes 
més ardents d’aquest planeta tan malalt.
Per posar la lucidesa evangèlica pel davant de la diplo-
màcia i del pragmatisme.
Per fer d’un barret de palla camperol i de la mirada dels 
pobres la teva mitra.
Per fer de la Veritat de l’Evangeli i de la confiança del 
teu poble el teu bàcul.
Per fer de la fidelitat a la Nova Aliança i de la fidelitat al 
poble el teu anell.
Per fer de l’Esperança i la Llibertat dels fills de Déu el 
teu escut.
Per no tancar mai les portes a res ni a ningú, per no 
deixar a fora la Veritat.
Per la teva capacitat d’acollida, obert a les alenades de 
l’Esperit.
Per la teva poesia, amarada de passió i ancorada en la 
Paraula viva de Déu.
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Passejada per la natura

La pràctica del passeig sota la pluja és una experi-
ència única. Val a dir que me la permeto poques 

vegades ja que darrerament estic afiliat als problemes 
respiratoris. Tot i així avui m’he decidit a caminar entre 
bassals, cargols i llimacs. No érem cap espècie huma-
na o animal en aquest viatge aquàtic, tan sols tres àni-
mes surant. És evident que jo era el menys preparat 
dels tres, perquè el meu cos és tristament fràgil, dèbil i 
poruc. No així els cargols, els quals a la mínima ocasió 
surten a prendre un bany. Els seus cosins germans, els 
llimacs, són més valents encara ja que surten sense 
paraigües o closca que els protegeixi. Potser son més 
atrevits, potser més inconscients. Els humans anem 
guarnits de cap a peus amb paraigua inclòs. Jo encara 
vaig més disfressat. La por em fa fer aquestes coses i 

potser si anés just de roba tindria menys dificultats.
L’experiència del camí sota la pluja és indescriptible i 
única en cada ocasió. Hi influeix la canviant temperatu-
ra de l’aigua i també la grandària de les gotes, l’acce-
leració en la caiguda, el vent, el so dels llamps i trons; 
ben bé, tot és irrepetible en cada excursió. Un altre fet 
genial son els diferents tons de gris que els núvols di-
buixen al cel. Més intens, més suau, més cridaner o, 
simplement, més juganer. El cel sempre té sorpreses 
per a nosaltres. 
Deixo per al final les olors. Com a closques que es re-
benten i s’esquerden després de la incubació, les aro-
mes de pedres, plantes, sorra, ferro o animals s’empo-
dera, creix i s’escampa. Quines ferums tan extraordinà-
ries! Me les voldria endur amb mi en petites ampolletes 
de vidre amb tap de suro per poder gaudir-les en l’estiu 
sec irrellevant. Col·leccionar l’olor de la pluja de febrer, 
la fragància dels rosers de primavera, el perfum d’una 
roca esberlada o l’aire fresc d’una albada prop del mar. 
Així tindria el món tancat a casa, com un record d’una 
vida feta servir, la qual em diu que els temps passats 
foren millors.
Però a banda dels factors ambientals, hem de tenir molt 
present els factors emocionals. No és el mateix sortir a 
passejar de mal humor, amb mal de cap que amb la 
ment oberta i buida de dificultats. Les experiències les 
forgem i encunyem nosaltres i res prové de fora.  
Les gotes em guien en el camí del romanticisme, en 
l’etern viatge sobre l’escorça i cap a l’interior de l’espe-
rit. Desconec cap altra cosa més intensa i sentimental 
que el passeig sota la pluja. Avui, si tinc sort, bruixes, 
nyitus, elfs, gnoms o l’home escorça sortiran al meu 
costat a passejar. I si no és així, hauré tingut la gran 
sort de mullar-me els peus, les mans i el front amb l’es-
perit de la terra, amb l’ànima d’un món cada cop més 
castigat i reprimit. 
Nosaltres encara tenim l’oportunitat única de gaudir de 
la terra, potser les generacions futures només podran 
imaginar-s’ho amb petits textos com aquest.

Robert Fàbregas
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De quan es podia aturar un cotxe amb un tros de paper

Quan es rememora la dictadura franquista es parla 
de l’horror de la Guerra Civil que Franco va pro-

vocar, dels bombardeigs i la fam durant la guerra, dels 
milers d’assassinats en els dos bàndols, de la mortífera 
batalla de l’Ebre, de l’exili de tantes persones, de la 
cruel repressió de la postguerra amb milers d’afuse-
llats, de la manca de llibertat política durant tot el llarg 
temps que va durar, de les detencions amb tortura, de 
la persecució del català...  Però els qui ho vam viure –ja 
en quedem pocs- recordem també  altres misèries de 
tot tipus dels primers anys del franquisme. Posaré un 
exemple, les dificultats que tenien les persones que es 
guanyaven la vida amb un vehicle: taxistes, camioners, 
conductors d’autocars o furgonetes... per culpa dels 
gasògens, uns horrorosos artefactes que, a la dècada 
dels anys 40, havien de portar els pocs vehicles que 
circulaven.
La causa era que Espanya havia rebut tradicionalment 
el petroli de companyies nord-americanes, però a l’any 
1940 el subministrament s’estroncà. Havia començat 
la Segona Guerra Mundial i, com que Espanya ajuda-
va els alemanys, el govern dels Estats Units va prohibir 
vendre-li petroli. El poc que arribava era a través de paï-
sos intermediaris. Els camions, autobusos i els pocs cot-
xes que circulaven tenien la benzina racionada amb un 
“cupo” mensual molt escàs. I la cosa es va posar pitjor el 
1946 quan, acabada la guerra mundial, l’Assemblea Ge-
neral de l’ONU condemnà el règim espanyol per la seva 
col·laboració amb els nazis a un boicot comercial total, 
retirant els ambaixadors i tancant les fronteres.
No va quedar més remei que instal·lar gasògens als 
vehicles.
Eren uns cilindres de ferro que es col·locaven verticals 
al darrera dels vehicles o en un remolc afegit. Els cot-
xes solien dur-ne un i els camions i autobu-
sos dos. Semblaven grosses estufes de lle-
nya que es carregaven per dalt i  es treia la 
cendra per sota, però que quan funcionaven 
quedaven hermèticament tancades excepte 
un petit forat rodó, situat a la part baixa, per 
on hi entrava l’aire.
En aquell temps jo era un nen que vivia a 
Barcelona i anava a escola a un col·legi de la 
Ronda de Sant Pau. Als matins podia veure 
els tràfecs dels taxistes aparcats a la vorera 
intentant encendre els seus gasògens. Pri-
mer hi posaven cartrons i teies i, quan s’ha-
vien encès, l’omplien amb totxos de llenya i 
carbó vegetal. L’operació  durava molta es-
tona. Havien de portar sacs de carbó i totxos 
lligats en el portaequipatges sobre del cotxe 
per poder afegir combustible quan calia.
El funcionament del gasogen –d’això me’n 
vaig assabentar anys després quan estudi-
ava química- es basa en una combustió in-
completa. Com que l’aire hi entra per un forat 
petit, el carboni dels combustibles no es pot 
cremar completament i convertir-se en diòxid 

de carboni, que és el que passa normalment en una 
combustió, sinó que per manca d’oxigen es transfor-
ma en un altre gas, el monòxid de carboni, que encara 
és combustible. Aquest gas fa de carburant del motor. 
Però com que hi arriba barrejat amb el nitrogen de l’ai-
re, que no és combustible, la mescla és un carburant 
de poca potència. Els químics d’aquesta mescla en di-
uen “gas pobre”.
No cal dir, doncs,  que els vehicles amb gasogen tenien 
molt poca potència. Recordo que en un viatge en auto-
bús de Barcelona a Igualada, en un punt de la pujada 
dels Brucs, va caldre que tots els passatgers baixéssim 
i seguíssim el cotxe a peu.
I em fa vergonya explicar la “tremenderia” que jo i uns 
amics havíem fet alguna vegada sortint de l’escola. No 
sé d’on ho vam treure, però entre els nens les informa-
cions corren molt de pressa. Si vèiem un cotxe, gene-
ralment un taxi, que passava a poca velocitat prop de 
la vorera,  li anàvem per darrera corrent i li posàvem 
un trosset de paper tapant el forat d’entrada d’aire del 
gasogen. El paper era aspirat, s’hi quedava enganxat, 
el motor sense aire es parava i el cotxe s’aturava. Ales-
hores el paper queia i el taxista, si no ens havia vist, 
baixava renegant i amb un ferro obria el gasogen i re-
menava el combustible. I nosaltres vinga a riure.
Pobres taxistes, prou amoïnats que ja estaven amb 
aquells horribles artefactes i encara havien de suportar 
les nostres molestes bromes. Si pogués els demana-
ria perdó. Però aquest record em pot servir també per 
prendre’m amb més empatia les entremaliadures dels 
nens d’avui.

 Joan Serrat
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Això és la resolució que, en el meu entendre, crec de 
tots els polítics, i no me’n cansaré de dir-ho men-

tre no s’hi posi remei i diguem prou. Nosaltres, la gent 
gran, ja hem lluitat prou a la nostra vida, i és molt trist 
que tot el que hem aconseguit se’n vagi a fer punyetes 
per culpa d’uns quants ineptes de polítics. Per tant ara, 
correspon a les noves generacions que es rebel·lin i 
proposin un canvi total d’aquests, els quals creuen que 
ens governen, i l’únic que fan és barallar-se entre ells, 
donant una imatge nefasta. Tot per conservar la seva 
cadira, amb uns sous completament desorbitats que ja 
voldria el nostre jovent poder cobrar tan sols una part 
d’aquests.
És una vergonya el que està passant al nostre país, 
és igual que sigui de les Espanyes com de Catalunya. 
Mentre cada dia llegim a la premsa que el risc de po-
bresa s’està incrementant, veiem com els grans capi-
tals d’aquests senyors s’estan engrandint. En el cas 
del Rei i tota la monarquia ens estan arruïnant. Mentre 
ells gaudeixen de tots els privilegis i dels nostres di-
ners, molta gent no té ni casa per poder dormir i estan 
confinats al carrer. Això és imperdonable, vergonyós i 
incomprensible, que aquests senyors gaudeixin de lli-
bertat amb el que ens estan robant, i en canvi es pri-
vi de llibertat a uns ciutadans que estan empresonats 
perquè van proclamar una Catalunya lliure, amb tots 

els respectes a les altres Autonomies.
Em sento tan català com el que més i estimo de veritat 
aquest meu país, però mentre no canviï la mentalitat 
dels nostres governants no crec que arribem a un bon 
port. Per tant, són les noves generacions que s’han de 
posar per sempre les piles, ja que nosaltres, a la nostra 
edat,  ja no hi podem fer res, i facin que tots els polítics 
actuals vagin a prendre pel... Si no és així, no ens en 
sortirem i continuarem posant el burro darrere el nostre 
cotxe.
Ja és hora d’aixecar el cap ben alt i dir: ja n’hi ha prou, 
fins aquí hem arribat!

Josep M. Pla

Ens estan prenent el pèl
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culturaRecomanació de llibre

TÍTOL: Petits moments
AUTORA: Júlia Pujolràs Casadevall

EDITORIAL: Edicions Reremús
IL·LUSTRACIÓ PORTADA: Francina Ruana

Petits moments és un recull de narracions curtes d’his-
tòries humanes que ens faran passar unes estones 
molt agradables. No cal llegir-les per ordre ni totes 
seguides, tot i que l’autora ha fet una mena de clas-
sificació reunint-les per colors. Als que tenim més de 
50 anys, algunes d’aquestes narracions ens porten re-
cords dolços com el pa amb vi i sucre, també pors i  
inseguretats com la foscor i les penúries que en més o 
menys intensitat ens va tocar viure als anys cinquanta 
i seixanta. D’altres ens porten la nostàlgia d’una altra 
manera de conviure família, veïns i la vida de poble.
Els més joves se sentiran més identificats en narraci-
ons de plena actualitat que a voltes et fan somriure, 

d’altres enfadar i sovint et fan entristir, 
sembla que hi ha problemes que ens 
entossudim a no acabar de resoldre.
Petits moments estan amarats de po-
esia, sentiments viscuts i unes his-
tòries quotidianes que ens apropen 
més els uns als altres, tal com diu 
l’autora són moments per Compar-
tir.
La Júlia Pujolràs, veïna de Salt, ha 
dedicat la seva vida a l’ensenya-
ment, mestra de les Dominiques 
durant 30 anys, actualment està jubilada, 
escriu i col·labora a la revista La Farga i es membre 
de l’Associació del Barri dels Escriptors que cada any 
organitza la Fira del Llibre al voltant de Sant Jordi.

Carme Torrent 
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A causa del problema sorgit aquest any, amb la co-
vid19, vàrem haver de suspendre totes les activi-

tats programades.
Una d’elles era l’ENTREGA DE PREMIS DE POESIA 
2020, que organitzàvem la junta del barri dels Escrip-
tors.  No obstant, no hem volgut deixar vacant aquest 
premi i finalment, el passat dia 21 de setembre a les 19 
h davant la plaça dels escriptors vam lliurar els premis.
El poema guanyador portava per títol Com una Maina-
da amb el pseudònim jo el vent, escrit per Josep Ven-
tura.

El segon premi fou per l’obra Poemes perduts,  escrit 
per Lola Ros. 
El  tercer premi va ser pel Sr. Albert Tauler, per la seva 
sensibilitat en escriure poemes que no moren mai. 
Volem mencionar molt especialment el pintor Alfons 
Mateu per la donació d’una de les seves aquarel·les i 

Concurs de poesia del barri dels escriptors 2020

a l’escriptor Robert Fàbregas per la donació d’una de 
les obres de la seva editorial Reremús. Gràcies a tots 
dos.   
Esperem que l’any vinent puguem seguir regalant PO-
ESIA. 

I JO, COM UNA MAINADA

La mirada enlaire jo aixeco,
cerco un punt en l’espai,
demano allò, que jo espero,
però, no m’arriba mai.

Trobo milers i milers d’estrelles,
que m’estan mirant de lluny,
espero, que un dia alguna d’elles,
em faci canviar de rumb.

Quan jo sóc la mirada,
veig quelcom, alguna cosa més,
i jo, com una mainada,
buscant allò, que ningú ha après.

Mirant trobarem,
sols ens cal aixecar el cap,
doncs només així comprendrem,
allò, que no pot ésser explicat.
 
                           Josep Ventura



14

petits contesSota el bruc

En el llindar del bosc hi vivien unes formigues que 
eren felices. Estaven orgulloses del seu espai, que 

tenien molt ordenat i net. Eren tan polides i organitza-
des que fins i tot protegien la boca del formiguer, ja 
que quan havia de ploure aixecaven el terreny perquè 
l’aigua no hi entrés.
Un dia va venir una formiga nova. Era igual, però en 
comptes de tenir una taca blanca entre els ulls en te-
nia dues. Va estar repassant i observant el terreny i al 
cap d’un dia es va presentar amb més formigues de les 
dues taques, les quals els hi varen envair el seu indret. 
Elles estaven molestes perquè van fer el formiguer a 
prop del seu i a més s’havien de repartir el menjar que 
hi havia al voltant. Es van assabentar que el lloc d’on 
esdevenien estava ple de runes i porqueria. Per tant, 
no hi podien viure.
Conclusió: les van acceptar encara que havien d’anar 
a buscar el menjar més lluny. Però hi havia mala con-
vivència, ja que tenien uns costums diferents. Ho teni-
en tot molt mal endreçat, deixaven les coses a mitges, 
eren molt sorolloses...
Quan va arribar la tardor, les d’una taca van preparar 
la boca del formiguer per les pluges i les de dues no. 
Quan van començar a sentir els trons les formigues de 
dues taques van anar a agafar les pedres i els pals de 
la boca de les altres per protegir el seu forat i quan va 
ploure les d’una taca van tenir problemes perquè no 
les hi entrés aigua a dins. Van haver de treballar molt 
fort per fer la contenció de l’aigua. Estaven molt em-
prenyades. 
Des de aleshores es varen reunir moltes vegades per 
buscar una solució i no la trobaven. Xerraven i s’escri-
dassaven però sense entesa. Les d’una taca les volien 
fer fora perquè era el seu terreny, ja que hi eren abans 
que elles. Les de dues taques s’havien ben acomodat 
i tenien menjar suficient, els fills campaven bé i eren 
felices, evidentment no volien marxar.
Un dia es va presentar una sargantana que, veien tant 
de fato, va començar a menjar-se les formigues sense 
mirar si eren d’una o dues taques. Quan va estar ben 
tipa va anar a descansar en un cau entremig d’unes 
pedres. Totes les formigues estaven espantades i plo-
raven les seves baixes. 

El cap de les d’una taca, que era molt assenyat, va 
anar a trobar el cap de dues taques, que era molt re-
ceptiu, i li va dir:
- Guaita! Ja veus que la sargantana no té miraments. 
Això vol dir que el problema el tenim tots. Quina solució 
proposes? Si marxem nosaltres se us menjarà a vos-
altres o al revés.
- Tens raó, o perseguirà les que marxin i se les menja-
rà. Què et sembla si lluitem juntes?
- Em sembla molt adient. Anirem al lloc on dorm i la 
pessigarem totes alhora. 
Així que totes dues van cridar les seves formigues, que 
van pujar a sobre la sargantana que dormia plàcida-
ment, i, quan el cap de les d’una taca va comptar fins a 
tres, totes van mossegar a la vegada.
La sargantana es va espolsar de cop i les formigues 
van sortir disparades, mentre ella es doblegava de do-
lor i marxava com un coet.
A partir d’aquell moment van entendre les unes i les al-
tres que s’han de respectar per viure juntes i això vol dir 
no molestar i ajudar-se en moments difícils. La neteja i 
la convivència són imprescindibles.

Xavier Cassany
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cuidem les mascotes

cuidem les mascotes
Races de gossos (3a part)
considerats potencialment perillosos

Gos de presa canari

Presa canari és una raça de gos de grans dimensions, originària de les Illes Canàries. Les missions del gos de presa són 

essencialment de guarda i de brega amb el bestiar boví. La seva funció ens determina, per tant, una morfologia robusta, 

pròpia d'un molós de presa, però amb agilitat i empenta. Concretament, la raça de presa espanyola, en les seves 

varietats de molós pesat o Dogo i molós lleuger o Alà, tan utilitzats en la conquesta 

d'Amèrica, van aportar corrents de sang al gos de presa existent a les Canàries. Al llarg del 

segle XVIII, la presència de colons anglesos, és cada vegada més freqüent a l'Arxipèlag.

El caràcter britànic i les seves tradicions esportives relacionades amb el gos com a 

combatent, que eren tan aficionats, arriben a les Illes. Per als combats utilitzaven 

normalment els seus típics gossos gladiadors, tipus Bulldog anglès i Bull terrier, que 

porten des del seu país, plantejant inevitablement el mestissatge amb el gos de presa 

existent a l'Arxipèlag.

Es planteja, per tant, a la població de presa de les Illes, determinades modificacions 

morfològiques. No només es pensa en un gos de presa que desenvolupi una correcta 

tasca com a guardià o com a gos bover, sinó que a més ha de posseir bona disposició per 

a la lluita.

Avançat el segle present l'afició als combats va en augment. Es baralla lliurement i 

s'estableixen quadres on es reuneixen i seleccionen els exemplars per les seves millors 

condicions per a la lluita, no per les seves característiques racials. Aquesta situació va 

determinar la selecció del presa canari, des d'un punt de vista netament funcional. És a dir, 

que sempre va constituir una agrupació ètnica amb magnífiques condicions que des de 

molt antic es van desenvolupar a les Illes Canàries, però mai es va tractar d'establir un 

fenotip que ens donés la seva veritable identitat.

Un cop decretada la prohibició de les baralles a Espanya, el presa canari va declinant, 

situació que s'agreuja per la invasió de races foranes de les illes, fins a arribar a una fase 

de gairebé extinció cap a l'any 1960. Va ser a partir del 1970 quan s'inicia la seva recuperació.

Tosa inu

Tosa Inu és una raça de gos originària de Japó. Molós d'aspecte imponent, és una de les 

races favorites pels amants dels gossos de grans dimensions a tot el món. La raça 

sorgeix a mitjan el segle XIX, quan es creuen diverses races europees de grans 

dimensions (gran danès, mastí, sant bernardo, bulldog, braco alemany) amb l'autòcton Shikoku 

Inu per utilitzar-los com a gossos de baralla, protecció.

El Tosa Inu varia considerablement de mida. L'estàndard del Tosa inu no recull una mida ni ha un 

però màxim per al gos, però sí una alçada mínima, que serà d'uns 60 centímetres en el mascle i 

de 55 centímetres a la femella. A partir d'aquestes mesures, el pes s'ha de proporcionar amb la 

talla, de manera que cada exemplar sigui atlètic, esvelt i equilibrat.

Malgrat el seu passat com a gos de baralles, la veritat és que el caràcter del Tosa inu no és 

agressiu per naturalesa. Es tracta d'un animal valent i segur, però també molt pacient i lleial a la 

seva família. Aquesta raça imposa molt per la seva fisiologia, però, amb una bona educació, serà 

també amable i tranquil amb tothom. Únicament cal saber, que no és massa sociable en termes 

generals, per això requereix una socialització primerenca, perquè és més fàcil modificar la 

timidesa a l'tosa inu cadell.

D'altra banda, és un gran company de jocs dels nens, amb qui té molta cura, és protector i 

tranquil dins de casa, de manera que no hi ha cap perill. No obstant això, per la seva grandària i 

força, cal supervisar els jocs perquè no faci mal als nens massa petits, i també educar els nens 

perquè el tractin adequadament. Cal tenir en compte que aquest tipus de races poden ser 

companys ideals per a qualsevol família, però també necessita un propietari que sàpiga com tractar-lo i educar-lo, i que pugui 

contenir-se físicament en cas que sigui necessari. Sobretot cal incidir en la seva correcta socialització, perquè d'una altra manera 

pot tenir comportaments reactius especialment amb altres gossos dominants.

Races de gossos considerats  
potencialment perillosos (3a part)
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Staffordshire bullterrierS
taffordshire bullterrier raça originària de Staffordshire, Anglaterra. 

Obtinguda de la barreja de buldog amb terriers de l'època. És una 

raça amb més de 200 anys d'història. Són gossos estables, 

tenaços, amb molt de coratge, valents, audaços, totalment fiables i molt 

intel·ligents. Si són ben sociabilizats des de cadells, el tracte amb altres 

animals no suposa cap problema. A causa de la seva gran força i potència, 

no és gens recomanable malcriar ni humanitzar aquests gossos com si 

d'un "gos faldiller" es tractés.

El pes dels mascles s'espera entre 12,5 i 17 kg i les femelles de 10,8-15,4 

kg. La seva talla varia entre 35,5 i 40,6 cm a la creu, sempre en proporció al 

pes. Són gossos de pèl curt, llis i atapeït, de color vermell, lleonat, blanc, 

negre o blau, o cada un d'aquests colors acompanyat de blanc. Algunes 

taques tigrades, atigrat o tigrat amb blanc.

De port musculós, atlètic. Tronc compacte, amb una línia superior recta, 

davant àmplia, tòrax profund i baixat, costelles ben arrodonides. Musculós i 

ben dibuixat. Coll musculós, més aviat curt, estrenyent a la part superior. 

S'eixampla de forma gradual cap a les espatlles. Boca amb bifis estirats i 

ben dibuixats. Mandíbules fortes, dents grans, amb un perfecte, regular i 

complet tancament de tisora. Orelles de rosa o semierguidas, ni grans ni 

pesades. Ulls foscos, encara que depenent del color de la capa són 

admissibles una mica més clars. Rodons, de mida mitjana, i disposats per 

mirar en línia recta cap endavant. Les vores de les parpelles són foscos. 

Cap curta, profunda amb crani ample. Músculs de la galta molt pronunciats, 

stop marcat, musell curt, tòfona sempre negra. Cua de longitud mitjana, 

implantada baixa, que s'afina cap a la punta i portada bastant baixa. No ha 

de corbar en excés. En l'actualitat tenen una forta presència en els concursos de bellesa canins, de manera que han passat de 

ser gossos de baralla a convertir-se en gossos d'exposició. A Europa i Amèrica del Sud és una raça que compta amb molts 

adeptes aficionats a aquest tipus de concursos en què s'avalua l'estabilitat i aparença física de l'animal.

Terrier staffordshire americàTerrier staffordshire americà té una gran semblança amb el pitbull 

terrier americà. Les diferències principals radiquen en què els 

Amstaff no han de tenir ulls clars, ni el nas i la tòfona rosada, 

característiques que sí que estan permeses en el pitbull. Esperança de 

vida: 10-12 anys. Coloració general: s'admet qualsevol color, únic, parcial o 

amb taques. Cap de longitud mitjana, crani ample i de galtes pronunciades. 

La depressió naso-frontal ha d'estar ben marcada. Nas clarament negre. 

Musell de longitud mitjana, arrodonit en la part superior. Llavis units per les 

vores i no són fluixos. Mandíbules / Dents: ben definides. La mandíbula 

inferior ha de ser poderosa, de manera que pugui agafar amb força. Els 

incisius superiors estan en contacte estret amb la cara anterior dels incisius 

inferiors. Els músculs de les galtes són ben prominents. Ulls rodons i de 

color fosc. Estan ben enfonsats en les òrbites i ben separats. No hi ha 

d'haver manca de pigmentació en les parpelles. Orelles implantades altes, 

podent ser retallades o no. Ha d'existir una correlació proporcional entre la 

grandària i el pes. L'altura des del sòl fins a la creu ha de ser d'entre 46–48 

cm. en mascles i en femelles entre 43–46 cm., amb un pes d'entre 25–35 

kg. i 20-30 respectivament.

És una raça sociable per naturalesa i que gaudeix de la companyia 

humana. Són protectors, especialment d'infants, i no constitueixen una 

amenaça per als nens d'una llar, sabent distingir el seu límit en jugar amb 

ells. En no ser una raça que bordi innecessàriament, també són benvolguts com a guardians. És possible que aquests gossos 

convisquin tranquil·lament amb altres animals si la seva presentació es fa amb tacte i a primerenca edat, arribant fins i tot a 

mostrar-se amigables i protectors amb altres mascotes. No obstant això, un american stafforshire terrier no rebutjarà el 

desafiament d'un altre gos, i en sentir-se amenaçat, ja sigui per un individu o un altre animal, no dubtarà a respondre. És una raça 

que s'adapta fàcilment a tot tipus d'ambients, tant urbans com rurals. A les granges són capaços de mantenir ordenat al bestiar i, 

per la seva naturalesa de terrier, controlaran la població de feristeles.
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Akita japonès Doberman Dog argentí

Bullmastiff Rottweiler American bully Dog de bordeus

Pit bull terrier Gos de presa canari Tosa inuStaffordshire bullterrier

Mastí brasilerMastí napolitàTerrier staffordshire americà
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cinema

En una entrevista, aquest brillant compositor va afir-
mar que sense una molt bona pel·lícula no podria 

existir una bona banda sonora. El que és cert també és 
que les històries mai no aconseguirien les mateixes co-
tes d’intensitat ni arribarien a emocionar de la mateixa 
manera si no hi hagués un recolzament musical. 
La musica anticipa l’atac d’un tauró amb dues notes 
tocades en una repetició constant posant nerviós  tot 
el pati de butaques; la música és indispensable per 
materialitzar una atmosfera sufocant, asfixiant; hi ha 
músiques de terror que posen els pèls de punta, mú-
sica que transpira heroïcitat, música grandiloqüent que 
acompanya pel·lícules com “Blade Runner” o “La Guer-
ra de les Galaxies”, música èpica i dramàtica i melodies 
romàntiques d’una gran intensitat. 
Amb les seves partitures l’Ennio Morricone va vestir 
pel·lícules tan icòniques com “Cinema Paradiso”. Es 
difícil oblidar el desenllaç d’aquest film, quan en la gran 
pantalla comencen a desfilar petons, petons i més pe-
tons amb un magnífic acompanyament musical. Un 
dels finals més bonics de la història del cinema. 
“Lolita”, pel·lícula que en el seu moment va escan-
dalitzar el món per l’obsessió d’un professor per una 
adolescent, no seria la mateixa sense la seva musica 
sonant de fons. Una flauta solista amb acords disso-

nants per representar la paranoia, el desig, el sexe i el 
rerefons de tristesa que s’amaga al darrera.
La música del film “El bo, el lleig i el dolent” és la ban-
da sonora per excel·lència. Només calen unes poques 
notes per reconèixer aquest tema. Té un estil inconfusi-
ble. La unió de la música i les escenes és espectacular. 
Morricone va utilitzar un instrument diferent per cada 
un dels protagonistes. La música té, doncs, un paper 
molt important en la composició del drama i l’arribada 
al punt àlgid del film. El grup musical Metallica utilitza 
aquesta melodia com a tret de sortida del seu repertori. 
I no són els únics. La passió de Tarantino pel mestre 
italià és de sobres coneguda. La seva música es pot 
escoltar a les pel·lícules “Kill Bill”, “Maleïts bastards” i 
“Django desencadenat”. El 2016 va guanyar un Oscar 
per la banda sonora de “Els odiosos vuit”
Però si hi ha un secret a les seves partitures és el rol 
del silenci. “El silenci és música, almenys tant com els 
sons, potser més. Si vols entrar al cor de la meva músi-
ca, busca entre els buits, entre les pauses”.
“Jo, Ennio Morricone, he mort”. Aquest és l’epitafi que 
va deixar escrit l’home que va tenir la capacitat de ma-
nipular les nostres emocions i de fer créixer les històri-
es a través de la música. 

Núria Heras Colomer

Thank you for the music, mr. Morricone
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fotografia Una mirada, una fotografia

Només hi ha una manera d’arribar a ser un bon afi-
cionat de la fotografia: aprenent-ne, però apren-

dre’n no vol dir saber exposar o saber totes les regles 
de composició. Saber fotografia vol dir saber entendre 
una bona fotografia, d’una correcta tècnicament, saber 
aconseguir amb la càmera allò que tenim el cap. Diria 
ser conscient del procés fotogràfic. Es pot dir, també, 
saber llegir la foto.

La manera d’aconseguir tot aquest aprenentatge és 
fent moltes fotos, veient-ne, llegint llibres de fotografia, 
reflexionant-hi, experimentant amb la teva càmera i lle-
gint a poc a poc les teves pròpies imatges.
No deixis que els altres et diguin si ho fas bé o mala-
ment, ja que no saben si ho has volgut fer expressa-
ment, essent conscient que és la millor manera de fer-
ho i poder repetir l’experiment per, si cal, millorar-ho.
Un resum d’allò mínim que cal tenir en compte per 
aconseguir fotos equilibrades podria ser:
1. Pensar abans de disparar.
2. Tenir cura de l’exposició en què estem treballant.
3. Fer atenció als ISO que estem usant, així com dia-
fragma i velocitat, com a elements més importants de 
la màquina.
4. Mirar bé com queda el fons de la foto, que no hi hagi 
elements que dispersin l’atenció del tema principal.
5. Observar bé les puntes de la fotografia.
6. Aguantar bé la càmera.
7. Si pot ser, planificar la sessió.

8. Tenir molta paciència i no tenir mandra de repetir i fer 
moltes imatges.
9. Anar canviant l’angle del disparament.
Si feu processat, una mica crec que se n’ha de fer, fer-
ho amb mesura i saber que es fa.
Amb tot això fareu una foto correcta. Després, com us deia, 
heu de buscar fer-la vostra i experimentar què voleu fer.
Aquesta vegada us posaré dues imatges que molts po-
dríeu dir que no estan ben fetes. Totes les opinions són 
correctes, el que puc afirmar és que estan fetes amb 
tota la intenció del món. He jugat amb la càmera per 
aconseguir-ho, res més. 

Pere Quero
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pessics d’art

Els arbres es muden de roig i de groc.
Les fulles tremolen sota un sol de foc.

El vent les fa caure, les duu fins al port.
Quan surtis de casa, trepitja-les fort!

Les mosques s’amaguen, l’hivern és a prop.
Les flors espantades, es tanquen de cop.

( Bofill, F.; A.; Serrat, F.)

El cicle de la vida i la natura no s’aturen i continuen el seu curs de forma imparable, puntual i metòdica. Vivim uns 
temps estranys de pandèmia on de sobte ens ha canviat l’estil de vida, el tipus de treball i sobretot la forma de 
relacionar-nos. Hem suportat estoicament un dur confinament, hem après a conviure amb la por i força solitud. I 
amb tristesa  constatem com s’esvaeix l’enyorada llibertat que tant ens va costar conquerir.
La primavera escapçada i confinada, l’estiu estrany i calorós van donant pas a una tardor inestable: plena de 
reptes, interrogants i al retorn de l’anomenada nova normalitat.
La complicada tornada a l’escola d’aquest any amb mestres valents, infants motivats i famílies angoixades, con-
trasta amb el record dels meus temps de docència amb uns inicis de curs plens de rialles, cançons, poemes de 
tardor, fulles rogenques decorades i un munt de propostes plàstiques.
I en aquests Pessics d’Art voldria proposar (mentre esperem la caiguda del veritable fullam) la confecció d’unes 
boniques fulles de paper retallat i plegat que poden ser molt adients per engalanar les aules, construir mòbils, 
decorar paquets de regals o fer murals i composicions col·lectives.
Materials a utilitzar: fulls DIN A4 de colors verd, groc, vermell, taronja, marró/ tisores / cola.

Fulles plisades
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Quedareu sorpresos pels resultats obtinguts i per la delicadesa d’aquestes boniques fulles de mides, colors i 
textures que ens evoquen els verds, daurats i ocres de tardor. A les fotografies observareu algunes creacions de 
format diferent a les que us he detallat, són fàcils de realitzar, ja que es basen en el mateix procés però no par-
teixen del triangle sinó del plegat d’altres formes geomètriques o d’atzar. En uns altres Pessics d’Art  ho veurem 
amb més detall, perquè el tema de les fulles resulta molt suggeridor a nivell creatiu .
I vull acabar amb un altre fragment de poema i amb una forta abraçada a tots  els equips docents i sobretot als 
nens i nenes que després de tant de temps tornareu a omplir d’alegria, vida i color les aules de la nostra vil·la! 
Moltes gràcies per l’esforç, ànims i molta sort.

Les fulles seques fan sardana
d’ací d’allà saltironant,

i dintre el bosc la tramuntana
sembla la cobla al lluny sonant.

I quin seguit de fulles roges
que enjogassades porta el vent;

les que més corren, semblen boges,
altres se’n vénen dolçament.

(Àngel Guimerà)

i ecologia

Carme Garriga i Verdaguer

El procés de realització és molt senzill si seguiu amb atenció les indicacions, tot observant les fotografies dels 
diferents passos que es descriuen:
• Situeu un DIN A4 en posició horitzontal i doblegueu-lo per la meitat tot formant un llibret.
• Traceu una línia recta que vagi des d’un extrem de la part superior (al costat de doblec) fins a la part inferior 
contraria.
• Retalleu tot seguint la línia, obriu el plegat i veureu que heu obtingut una forma triangular.

• Aneu plegant el triangle en forma de ventall procurant formar plecs de la mateixa mida, ben traçats  i simètrics,
• Plegueu el ventall pel punt central, procurant que la punta del triangle quedi a la part inferior i que els altres dos 
vèrtexs es trobin a la part superior.
• Enganxeu les dues parts del plegat en ventall amb cola de barra i subjecteu-les una estona amb un clip perquè 
quedin ben adherides.
• Retalleu una tira estreta de paper doblegueu-la un parell de vegades per fer-la més consistent i l’enganxeu a la 
part inferir de la fulla donant-li forma recta o arrodonint-la.



24

ensenyament
En el número del passat mes d’abril us explicàvem el 

procés de canvi metodològic que hem iniciat a edu-
cació infantil i inicial i que continuarà amb els altres ci-
cles en els propers cursos. Un canvi metodològic guiat 
per un full de ruta que ens ha de portar a acompanyar 
els nostres alumnes cap a un món cada vegada més 
incert. L’escola va ser creada per un model de societat 
que no és l’actual; és imprescindible un procés d’in-
novació que ajudi els nostres alumnes a ser perso-
nes que puguin viure, en equilibri, en un futur tan 
canviant i tan incert.
A partir de la pregunta que ens va plantejar Xavier Ara-
gay el passat mes de febrer: “Quin model de persona 
seran els nostres alumnes l’any 2040 quan s’incor-
porin al món laboral els que ara tot just comencen 
P3” hem elaborat un document marc que defineix el 
model de persona que esperem que siguin els nostres 
alumnes quan esdevinguin ciutadans adults. Al Pom-
peu, tot l’equip docent, amb l’impuls de l’equip di-
rectiu, treballem perquè els nostres alumnes siguin 
persones…
Aquest document marc defineix cadascun d’aquests 

conceptes i esdevé una guia per la nostra tasca com 
a educadors des de P3 fins a 4t d’ESO. El tancament 
de les escoles amb motiu de la pandèmia va aturar el 
treball que s’havia previst fer amb l’equip docent; però 
així que hem pogut retornar a l’escola, a l’inici d’un nou 
curs escolar, amb la mateixa il·lusió de sempre, hem 
reiniciat aquesta tasca amb diverses activitats per refle-
xionar com aquest full de ruta esdevé l’eix vertebrador 
de la nostra tasca educativa dins de l’aula.
D’aquesta manera, aquest nou full de ruta guiarà la 
nostra tasca docent en els propers anys… tot prepa-
rant els nostres alumnes per un món que canvia 
cada dia una mica més de pressa. 

EL POMPEU: Un model de persona  
per un futur incert
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jardineria
Gespes i prats: és el moment ideal per a les sem-

bres dels jardins de gespes i tapissants, ja que 
les temperatures ambientals acostumen a ser càlides, 
però suaus i la terra encara és prou calenta. En el cas 
de les gespes velles, just abans de ressembrar, hem 
d’escarificar i punxar les gespes; amb aquestes opera-
cions eliminem restes vegetals seques, airejem les ar-
rels i facilitem el nou arrelament. En aquesta època de 
l’any els regs seran encara abundants i preferiblement 
es faran a primeres hores del matí.
Arbres i arbustos: convé preparar les plantes per a 
una segona brotada. En general les podarem i les reta-
llarem suaument, amb l’objectiu d’evitar un creixement 
excessiu i mantenir els ports compactes de les plan-
tes. En el cas de les plantes amb flor, convé esperar 
després de la floració per a retallar-les, i si encara es 
troben en època de floració, podem retirar les flors se-

Consells d’octubre: manteniment de jardins

ques per evitar la fructificació i facilitar que en surtin de 
noves. 
També acostumem a preparar el terreny per a l’adobat i 
el reg amb les feines d’entrecavar sota les plantes i els 
arbres. Amb aquestes operacions ajudem a descom-
pactar el sòl, facilitar l’aireig de les arrels i millorar-ne el 
drenatge i l’absorció de nutrients. 
Plantes de temporada: és el moment ideal per pre-
parar les plantacions per a la temporada d’hivern. 
Aquestes ens poden aportar floracions abundants als 
nostres balcons i parterres a partir de mitjan tardor i fins 
a mitjan primavera. Entre les plantes més apreciades 
per les seves coloracions durant aquesta temporada 
trobem els ciclàmens, les violes, els pensaments, els 
asters, les cols ornamentals, etc. Es recomana renovar 
el substrat dels testos i parterres a base de compost 
orgànic o terra adobada de qualitat.
Adobat general: a finals de l’estiu i a principis de tardor 
és un bon moment per aplicar adobs a les gespes, ar-
bustos i arbres. Podem utilitzar adobs orgànics a base 
de compost o comprar els adobs d’alliberació lenta. En el 
segon cas, ens convindran els adobs amb poc nitrogen i 
rics en fòsfor i potassi, ja que això ens permetrà facilitar 
l’arrelament, guanyar fermesa i bones condicions per a 
les floracions de tardor. Sempre és recomanable regar 
després d’un adobat, evitarem cremades a les gespes i 
aconseguirem una bona adherència de l’adob.
Aquests consells i d’altres del sector de la jardineria 
són apresos al llarg dels dos cursos del Cicle Formatiu 
de Jardineria i Floristeria de l’Institut Salvador Espriu 
amb l’objectiu d’aprendre a instal·lar, conservar i res-
taurar jardins; realitzar les activitats de producció de 
planta i floristeria, i operar i mantenir la maquinària i les 
instal·lacions, entre altres.
Bona tardor!

Equip docent del departament de Jardineria i Flo-
risteria de l’INS Salvador Espriu
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Implica’t en millorar la teva salut i la teva qualitat 
de vida!

La fibromiàlgia i la fatiga crònica tenen coses sem-
blants i coses diferents. I a vegades  podem tenir les 
dues, però a vegades, no.
En la fatiga crònica no hi sol haver dolor, tot i que hi ha 
moltes incomoditats, com sensació de nòduls o inflor, i 
un esgotament que no marxa mai, encara que es dormi 
bé.
En canvi la fibromiàlgia es caracteritza pel dolor crò-
nic generalitzat en la musculatura, tendons, articulaci-
ons… amb més sensibilitat a la pressió en uns punts 
concrets. El dolor pot ser sord, agut, radiant … i més o 
menys intens. 
En els dos casos poden aparèixer altres trastorns com 
alteració del son, cansament, depressió.
Ja sabem que no hi ha una medicació específica i es 
prenen molts analgèsics sobretot. És difícil curar-se 
completament però es pot millorar, i molt, la qualitat de 
vida. En la fatiga crònica podem reduir el malestar i en 
la  fibromiàlgia, fer desaparèixer els dolors. Són malal-
ties cròniques, per això és tan important fer una bona 
prevenció, global.
És vital un bon control del son, de la dieta, sana i sa-
ludable,  de la manera de moure’s, de l’exercici físic, 
de la posició quan dormim, estem drets o seiem, de la 
quantitat d’aigua que bevem, i moltes coses més. 
Des de la farmàcia et volem ajudar.  Vine i en parlem

L’equip de la farmàcia Baleri

salutJa no puc més!!
Fibromiàlgia, fatiga crònica i dolor crònic
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tradicions catalanes

notícies

Tots Sants

L’Ajuntament de Salt aprova controlar  
amb càmeres l’accés dels vehicles a les Deveses

Tots Sants és la festa de tardor més esperada, du-
rant la qual hi ha el costum d’anar al cementiri i 

portar flors als avantpassats, menjar castanyes i fer 
panellets. En alguns indrets, també hi resta la tradició 
de fer representacions teatrals. De fet, el dia de Tots 
Sants és l’1 de novembre, moment en què es mengen 
les castanyes i els panellets. L’endemà, el 2 de novem-
bre, és el dia de difunts, quan es visiten els morts al 
cementiri i es fan les representacions teatrals.
Per Tots Sants s’acosta el fred i els dies s’escurcen 
com més va més; i la natura, després de l’estiu, entra 
en una època de mort aparent. Per tot això, no és es-
trany que des de l’antiguitat moltes cultures instituïssin 
el dia de record dels morts entorn d’aquestes dates.
Motiu
Tots Sants és la festivitat dedicada a la memòria dels 
avantpassats, amb elements i rituals que provenen del 
cristianisme i de creences celtes.
Orígens
La festa de Tots Sants és l’herència d’una celebració 
celta. L’1 de novembre feien les festes del Semain  en 
honor dels morts, perquè és quan comença el període 
més fosc de l’any, un moment que consideraven màgic 
perquè creien que s’establien connexions entre els dos 
mons, el dels vius i el dels morts.
En el món cristià la celebració té l’origen al segle VII, 
concretament en la dedicació del Panteó de Roma –
temple pagà dedicat a tots els déus– a la Mare de Déu 
i a tots els màrtirs per part del papa Bonifaci IV. Més 
tard, al segle IX, la festa es propagà per tot l’occident 
gràcies a Gregori IV.

Sabies que...?
Tots els àpats tradicionals que es fan l’1 de novembre, 
dia de Tots Sants, són al·lusius a l’eternitat, perquè es 
creu que les ànimes dels morts ens visiten. Per això 
s’hi consumeixen productes fets amb ingredients de 
llarga durada, com ara fruita seca o panellets. D’una 
altra banda, el dia 2 són els vius que visiten els
morts per retre culte a la seva memòria.

 Informació recollida en diferents webs  
de les xarxes telemàtiques

L’Ajuntament va aprovar, en el plenari del dilluns 21 
de setembre, els criteris d’atorgament d’autoritzaci-

ons de pas pels sistemes de control d’accés i gestió de 
trànsit, a través de sistemes enregistradors intel·ligents 
i identificació automàtica de vehicles de la vila. 
L’objectiu de la iniciativa implica regular i restringir la 
circulació de vehicles a les Deveses i permetre només 
el trànsit als que disposin de l’autorització pertinent. 

S’enregistraran 
imatges a través 
de càmeres que 
realitzaran la lec-
tura de les matrí-
cules per identi-
ficar i sancionar, 
amb 200 euros, 
els conductors 
dels vehicles que 
hi circulin i no es-
tiguin autoritzats.

Durant els darrers mesos s’han dut a terme les proves 
per posar en marxa el servei i s’ha informat als propie-
taris/residents de la zona.
Els cinc punts de control a les Deveses, Parc del Ter i 
les Hortes són els següents:
- Cruïlla del camí del Pas d’En Prats amb el camí Ral 
d’Amer
- Camí del Safareig
- Camí del Mig amb cruïlla del camí de les Guixeres
- Camí de les Guixeres amb cruïlla del camí de l’Aigua-
moll
- Camí de les Guixeres amb cruïlla del camí del Torín
Pels camins afectats l’accés de vehicles serà, exclu-
sivament, per a manteniment i serveis, càrrega i des-
càrrega d’eines i productes agrícoles. Pel que fa als 
residents/propietaris dels habitatges de la zona s’auto-
ritzarà un màxim de dos vehicles per parcel·la.
Des de l’Ajuntament no es descarta a ampliar els punts 
de control i pel que fa als usos excepcionals, no inclo-
sos entre els autoritzats, s’haurà de demanar permís al 
consistori.
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La Fira del Cistell de Salt s’anul·la  
però es mantenen els tallers escolars

L’Ajuntament de Salt regula l’ús dels patinets elèctrics

L’edició d’enguany de la Fira del Cistell de Salt 
s’anul·la davant la impossibilitat de poder garantir 

totes les mesures de seguretat i higiene d’una mostra 
que, any rere any, congrega milers de visitants al Barri 
Vell de la vila. El caràcter internacional de la fira també 
ha dificultat que es pugui adaptar, però els organitza-
dors, l’Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres, 
l’AAVV del Barri Vell i l’Ajuntament de Salt, han disse-
nyat una sèrie d’accions per mantenir viva la mostra.
En aquesta línia, s’ha decidit mantenir els tallers es-
colars que es duen a terme 
amb els alumnes de cinquè 
de primària dels centres 
educatius del municipi. En-
guany, en comptes de fer-los 
al parc Monar, els cistellers 
es desplaçaran a cadascuna 
de les escoles per poder fer 
els tallers als patis dels cen-
tres respectant les mesures 
imposades per fer front a la 
Covid-19.
D’altra banda, l’Associació 
Catalana de Cistellers i Ciste-
lleres ha concebut tres obres 
ornamentals que es realitza-
ran el 2, 3 i 4 d’octubre, els 
dies que estava programa-
da la Fira. Se situaran a tres 

punts diferents del Barri Vell. Les instal·lacions simu-
laran poms de flors amb objectes abstractes i estaran 
fetes amb vímet seguint les tècniques pròpies de la 
cistelleria. 
La web firadelcistell.cat també es renovarà per tal que 
sigui possible recordar tots els aspectes històrics de la 
fira (exposicions, peces gegants, premis CICRA) i tam-
bé es podran consultar i descobrir els artesans i artis-
tes nacionals i internacionals, així com les seves obres, 
que han participat de la mostra.

L’Ajuntament de Salt va aprovar en el plenari cele-
brat el passat dilluns 21 de setembre una modifi-

cació a l’ordenança de circulació per regular l’ús dels 
patinets elèctrics. La nova normativa inclou que només 
es pugui circular pels carrils bici i carrers amb limitació 
de velocitat de fins a 30 km/h i l’obligatorietat d’utilitzar 
un casc homologat. Les sancions per no respectar l’or-
denança van dels 60 als 200 euros.
L’ordenança fa referència als anomenats vehicles de 
mobilitat personal (VMP), d’una o més rodes, d’una 
plaça i amb motors que permetin velocitats d’entre 6 i, 
com a màxim, 25 km/h. En vies urbanes, a Salt aquest 
tipus de vehicle entre els quals s’inclouen els patinets 
elèctrics, només podran circular pels carrils bici i pels 
carrers amb velocitats màximes permeses de fins a 30 
km/h. No es permet la circulació per les voreres.
Segons la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Salt, 
l’ordenança de Salt s’ha treballat a partir de les norma-
tives superiors i també valorant les existents a altres 
municipis de l’àrea urbana de Girona.
Vies/carrils bici: hi poden circular si l’amplada del ve-
hicle no supera els carrils senyalitzats o no supera la 
meitat de l’amplada de la via. 
S’haurà de circular com a màxim a 20 km/h i respectant 
la preferència de pas dels vianants que travessin la via.
Pel que fa als trams de connexió entre vies ciclistes, o 

aquestes i aparcaments (trams inferiors amb 20 metres 
de longitud), s’haurà de circular a 6 km/h i respectant la 
preferència dels vianants.
Calçada de carrers amb una velocitat màxima fixa-
da de 30 km/h: podran circular fins al màxim que per-
met el motor, de 6 a 25 km/h.
Carrers amb plataforma única amb limitació de ve-
locitat màxima a 20 km/h i amb prioritat per a via-
nants: s’haurà de circular tenint en compte la prioritat 
dels vianants i a un màxim de 6 km/h al pas de via-
nants. Cal  mantenir 1,5 metres de distància respecte 
a les façanes.
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veïns d’arreu La Patrícia Meira.  
Una iogui entre nosaltres

La Patrícia té 49 anys i viu al Barri Centre.
Es defineix com una dona de món, viatgera i anima-

lista. Conviu amb els seus dos amors: les seves gosse-
tes, Apple i Surry
Va néixer a Montes Claros, estat de Minas Gerais, al 
sud-est del Brasil, en una família de classe mitjana.
Va arribar a Espanya per primera vegada per fer de co-
reògrafa a l’Expo 92 de Sevilla. Després va fer classes 
d’aeròbic arreu d’Espanya.
Ha viscut a Sevilla, Cadis, Marbella i Madrid, entre el 92 
i el 97, però ha  viatjat sempre molt per feina.
Catalunya és meravellosa, ens diu, li va cridar l’atenció 
per la manera de viure més europea i per la facilitat 
d’accés al mar o la muntanya per gaudir de les dife-
rents estacions de l’any.
El 1997, una cosina la va convidar a venir a Girona, 
però li va agradar més Salt. El fàcil accés per l’ auto-
pista i l’ambient. Buscava l’harmonia que es viu en un 
poble, “que et conegui la gent de la botiga o el cafè. Era  
un luxe no haver d’agafar el cotxe i tenir-ho tot a  mà”. 
Es va enamorar de tot això. D’aquell Salt d’abans.
Hi va comprar un pis, però anava i venia per feina. Tre-

ballava de professora de ioga, de golf o de recepcio-
nista.
El 2004 es va casar amb un militar anglès i es va instal-
lar a Anglaterra,  encara que venia sovint aquí.
En  divorciar-se el 2017 va  tornar a Salt i aquí les co-
ses ja havien canviat molt. Tenia llogaters al pis a tra-
vés d’una immobiliària i al voler recuperar la vivenda 
van al·legar que no trobaven un altre pis. Va haver de 
recórrer a la Justícia i no en va poder disposar fins a 
finals del 2018.
Parlem en castellà durant l’entrevista, amb accent por-
tuguès i expressions en anglès, però s’esforça en par-
lar en català també. Les seves nebodes, ja nascudes 
aquí, quan veuen que li costa li diuen que ho faci en 
anglès. A ella, però, no li fa res d’intentar-ho i equivo-
car-se i, una cosa que no tothom fa: ens demana que 
canviem al català.
Es considera ben integrada i col·labora amb els mem-
bres de la PAH oferint els seus coneixements de ioga 
quan cal. Ha fet voluntariat  per ajudar la gent gran i 
també col·labora amb el moviment animalista.
A hores d’ara, tot i que es considera molt ben integra-

da, creu que cal  fer canvis.  La Catalu-
nya de la qual es va enamorar, “era més 
tranquil·la, més neta i correcta, ara ha 
vingut una invasió de gent que no s’inte-
gra”. Està preocupada per les ocupacions 
de pisos i la inseguretat que això crea. Si 
se’n va uns dies, algú de confiança ha de 
passar per casa seva per donar-hi un cop 
d’ull, cosa que no passava abans. Al seu 
país, comenta, és més fàcil desnonar quan 
s’ocupa un habitatge particular.
L’etapa del confinament l’ha  passada a 
Salt i  gràcies a la meditació i al ioga no 
li ha suposat              gaires  canvis emo-
cionals, sí  financers, per la manca de fei-
na. Com molta altra gent, està gestionant 
l’atur.
Sobre la Pandèmia, creu que el virus s’ha 
creat en un laboratori  i la seva expansió 
pot haver estat accidental o no. També 
creu en el perjudici de la nova tecnologia 
5G.
Troba a faltar que no hagi sorgit un  fort 
moviment ecologista en contra del consu-
misme desaforat, la desforestació,  el res-
pecte a la natura i els animals i el retorn a 
una vida més senzilla.
És per això i perquè considera que Salt ha 
perdut l’harmonia que ella buscava, que  
ha posat el seu pis en venda. No sap si 
tornarà al Brasil o anirà cap a la muntanya, 
a algun lloc de Catalunya, Cantabria o As-
túries. Està buscant, com sempre ha fet,  
“el poble”.

Pilar Velázquez
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Necessitat de voluntariat a Càritas Salt

Les mesures per fer front a la crisi sanitària han 
complicat la feina de tot el voluntariat de Càritas i 

ha tingut un gran impacte especialment pels voluntaris 
i voluntàries amb factors de risc que per motius d’edat 
o salut no poden desenvolupar les tasques habituals i 
s’han hagut d’adaptar a una realitat diferent i en molts 
de casos havent-se d’abstenir d’oferir el seu servei, 
malgrat la seva disposició i generositat per a dedicar 
bona part del seu temps al bé comú. 
Així s’expressava la Carme, voluntària amb molts anys 
d’experiència a Càritas Salt:
“Soc voluntària del Centre de Distribució d’Aliments 
des que em vaig jubilar fa uns quants anys, i per mi era 
com un  treball, tenia un horari… I de cop hi volta, en 
aquests temps tant difícils, em diuen que tinc edat de 
“risc” i  que  no puc estar participant ni ajudant com jo 
voldria. No és fàcil acceptar-ho”.
Hem d’agrair tanta bona predisposició i hem d’esperar 
que ben aviat canviïn les condicions i es puguin rein-
corporar totes les persones que ho desitgin.
No diem res de nou, però, que mentrestant les ne-
cessitats no només continuen presents sinó que han 
augmentat des de l’aparició de la pandèmia, per tant, 
són necessaris més que mai molts esforços i noves 
col·laboracions. Hi ha necessitats bàsiques que s’han 
de cobrir tant sí com no. Diuen que el virus no entén 
de classes socials, però els efectes de la crisi econò-
mica que se’n deriva, sí que afecta especialment les 
persones i famílies més vulnerables. Per això convé 
que els projectes i serveis de Càritas Salt continuïn en 
funcionament perquè ningú quedi enrere.
Ara, davant l’emergència, i a causa de les baixes no 
volgudes de voluntariat, necessitem més persones 
compromeses, sensibles i amb ganes de fer un servei 
als altres. Per això fem una crida per animar-vos o per-
què animeu algú que pugui fer voluntariat!
En aquests moments tenim especial necessitat de vo-
luntariat en aquests dos serveis bàsics: el Centre de 
Distribució d’Aliments i al Rober de l’Espai amb 
Cor. Però a la resta de serveis o projectes també hi ha 
necessitat de més voluntariat. 
Fer voluntariat, a part de complir amb el deure de fer 
una contribució a la comunitat, aporta moltes satisfac-
cions personals. Mireu què ens diuen aquestes vo-

luntàries joves, l’Agnès, la Marta i la Maria:
“La meva experiència al Centre de Distribució d’Ali-
ments de Salt ha estat inoblidable. Hi he trobat un am-
bient de treball immillorable i una molt bona gestió del 
sistema. He conegut gent fantàstica. M’ha agradat molt 
ser-hi i ho recomano per qualsevol persona que tingui 
ànim d’ajudar els altres”. 
“El fet d’estar en stand by de la feina ens ha permès 
ser voluntàries de l’Espai amb Cor de Càritas Salt. Hem 
tingut ocasió de conèixer molta gent, voluntaris i parti-
cipants. Per dir una anècdota, així ràpida: a vegades 
ve gent amb intenció de comprar una brusa o un vestit 
que tu ja veus que no els anirà bé, però poden més 
les ganes que el seny i per molt que els diguis que no 
els anirà bé, ho compren igualment i llavors ho han de 
regalar”.
Si us animeu, doncs, i voleu fer voluntariat com elles, 
contacteu amb nosaltres escrivint a: voluntariat.salt@
caritasgirona.cat o trucant al 972 24 24 72.
Moltes gràcies.

solidaritat
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 20,9 19,3 16,8 18,3 18,0 18,8 19,2 21,4 19,4 20,1 19,4 20,4 20,3 19,7 17,1
Temperatura Màxima 34,0 31,6 25,3 29,2 33,0 32 30,6 30,9 34,2 30,1 30,9 30,3 31,5 29,9 27,1
Mínima Parc Monar 20,4 19,8 16,8 17,6 16,2 16,4 18,2 20,5 17,7 18,2 17,2 19 19,1 18 15
Pluja/mm. Ip. 14,5        0,2  0,6 Ip. Ip. 3,0  
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 19,4 18,5 17,0 18,3 19,5 19,5 19,8 21,6 21,0 18,6 21,0 20,4 22,1 21,0 20,7 20,2
Temperatura Màxima 26,5 29,4 29,7 32,2 32,8 33,2 33,6 34,7 32,1 30,7 32,4 34,0 34,2 35,1 36,9 35,2
Mínima Parc Monar 18,9 18,5 17,3 16,1 17,1 17,6 17,9 20,1 19,2 17,8 19,8 18,9 20,2 18,3 17,9 18
Pluja/mm.        0,4 10,8       

Dies de pluja: 9
Màxim en un dia: 14,5 (mm)

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 38,2 (mm)

Pluja acumulada: 29,5 (mm) 
Temperatura màxima:
 36,9° el dia 30 de juliol

Pluja acumulada: 47,1 (mm) 
Temperatura màxima:
37,2° el dia 1 d’agost

Temperatura mínima:
 16,8° el dia 3 de juliol

Temperatura mínima:
12,8° el dia 31 d’agost
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20
20
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e 

20
20

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 22,0 22,0 21,5 20,5 18,5 17,8 19,0 21,5 22,0 20,5 23,0 21,3 20,8 19,8 18,6
Temperatura Màxima 37,2 32,3 29,5 28,8 31,3 34,2 34,9 35,4 36,1 34,2 35,1 31,4 33,4 31,3 32,5
Mínima Parc Monar 19,8 20,3 20,1 19,1 16,2 15,2 16,7 19,7 20,1 18,7 22,1 19,8 19,5 19,2 17,5
Pluja/mm.        Ip. Ip.    38,2 0,5   
         
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 20,1 18,8 20,5 18,4 20,2 21,8 23,5 20,7 21,5 19,4 20,6 21,6 18,4 14,7 12,9 12,8
Temperatura Màxima 30,9 30,2 28,9 34,1 34,5 34,3 33,1 29,7 34,6 32,0 32,1 32,2 32,1 22,6 23,8 26,8
Mínima Parc Monar 18,8 16,7 19,3 16,8 18,1 21,6 21,5 19,1 18,9 17,2 19,0 19,1 19,8 14,3 11,4 11,3
Pluja/mm.             5,9 2,2 0,3 

El juliol ha estat força xafogós, amb humitats relatives eleva-
des i temperatures força constants, sense canvis tèrmics molt 
bruscos, excepte un important refrescament el dia 3 de juliol, 
i sense onades de calor destacables. Tot i això, va haver-hi 
13 nits tropicals, més nits que la mitjana, 5,4, la temperatura 
mitjana de 25,7º només fou lleugerament superior a la mitja-
na climàtica, +0,5ºC, cosa que combinada amb una humitat 
relativa superior a la mitjana, 67,8 %, va donar una important 
sensació de xafogor. La precipitació va quedar lleugerament 
per dessota de la mitjana climàtica, 29,5 mm, -14,3º d’anoma-
lia a l’observatori de Salt-Plaça Sant Cugat.
L’agost es pot qualificar de càlid, amb 25,9º de mitjana, però 
no massa, només per qüestió de 3 dies que l’anomalia tèrmi-
ca no es pot considerar molt elevada. Fins al dia 28 a les 22 
hores la temperatura mitjana era de 26,8ºC a Salt-Plaça Sant 
Cugat, amb una anomalia tèrmica positiva de +1,8ºC, però 
els últims 3 dies del mes la temperatura va baixar molt, amb 
temperatures de tardor, cosa que ha fet baixar la desviació 
tèrmica positiva. La mínima del dia 28 es va produir a la mit-
janit, 23,59 hores, 17,6ºC, després d’una nit tropical, 21,5ºC. 
Cal remarcar l’elevat nombre de nits tropicals, 20, però amb 
només 18 dies amb mínima igual o superior a 20ºC, ja que 
el  dia 22 la mínima del dia es va produir a mitjanit, 18,4ºC,  
la nit anterior la mínima fou de 21,6º. Aquest valor de 19 nits  
tropicals per darrera l’agost de 2013, amb 21, per tant ha es-
tat el 2n mes d’agost amb més nits tropicals. No obstant ha 
estat el mes d’agost amb la temperatura mitjana de les míni-
mes més alta, 19,9º, amb una anomalia de +1,8ºC. L’agost 
va començar amb una onada de calor de curta durada i no 
massa intensa, amb una màxima absoluta de 37,2ºC el dia 1.  
Després les temperatures van continuar força elevades, però 
amb màximes que no assolien  valors d’onada de calor, amb 

molts dies entre 31ºC i 35ºC, i una anomalia de +2,2ºC fins al 
dia 12 (període 1999-2020). A mitjans de mes vam  tenir una 
tongada de tempestes, que van ser particularment intenses 
el dia 13. A finals de mes vam tornar a tenir una onada de 
calor. Les temperatures van baixar lleugerament després de 
la Mare de Déu d’agost, el dia 15. Pel que fa a la pluja ha 
sigut un mes lleugerament més sec del normal a Salt-Plaça 
Sant Cugat, 47,1 mm, amb una anomalia de -8,4 mm, però 
amb una tempesta  forta, 41,2 mm a Salt-XOM i 38,2 mm a 
Salt-Plaça Sant Cugat el dia 13 d’agost. El dia 30 d’agost 
només van caure 0,3 mm a Salt, en canvi la tempesta va ser 
molt forta a Llagostera, 107 mm. Per tant, es pot veure com 
la loteria de les tempestes només va ser propícia el dia 13.
Aquest estiu climatològic (juny-agost) es pot qualificar de 
normal si considerem l’estiu climàtic (juny-agost), l’anomalia 
térmica només és de -0,15ºC, la mitjana és de 24,42ºC, i ha 
estat força plujós, 233,8 mm, (+83,1 mm). En canvi ha estat 
lleugerament més càlid del normal, l’astronòmic, +0,6ºC, (22 
de juny-1 setembre, encara durarà l’estiu astronòmic fins al 
dia 22 i malgrat que l’estiu climatològic és plujós, l’astronòmic 
de moment és lleugerament més sec de la mitjana a Salt. 
Hem de remarcar la forta tempesta del 13 d’agost que va 
descarregar 41,2 mm a Salt-Parc del Monar i en canvi una 
quantitat lleugerament inferior al centre de Salt, 38,2 mm a 
la Plaça Sant Cugat. No hi hagut fortes onades de calor, la 
temperatura més alta d’aquest estiu, 37,2º a Salt-Plaça Sant 
Cugat, és 1º inferior a la mitjana de les màximes absolutes 
del període 1999-2020 en aquest observatori, 38,2º. Hi hagut 
un nombre excepcionalment elevat de nits tropicals (13 al ju-
liol, 19 a l’agost, 4 al juny, 36 en total, quan la mitjana anual 
és de 22 dies des de 1999).
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Elaboració:
En una cassola amb oli feu un sofregit amb la ceba i els alls tot picat ben petit. 
Quan estigui daurat afegiu el pebrot vermell a trossets, i passats uns minuts afegiu 
la tomata. Deixeu-ho coure tot junt i quan estigui cuit, tritureu-ho.
Torneu a posar el sofregit a la cassola, afegiu-hi un raig de vi blanc i deixeu-ho 
coure uns minuts per tal que s’evapori l’alcohol. 
Afegiu el brou de peix i quan bulli poseu-hi els fideus. Deixeu-ho coure fins que 
estiguin “al dente” i afegiu les cloïsses. Deixar-ho al foc un moment més fins que els 
fideus estiguin al vostre gust i ja ho podreu servir.

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

Ingredients (per a 6 persones): 
· 1/2 kg de fideus gruixuts
· 1/2 kg de cloïsses
· 2 cebes
· 3 grans d’all
· 1/4 de pebrot vermell
· 1 tomata

Fideus a la cassola amb cloïssesgastronomia

un Salt enrere

· 1 raig de vi blanc
· 2 l de brou de peix
· oli
· sal

Una icona del poble saltenc - Salt de can Tona 
a can Pixera ... 

Aquesta popular casa, abandonada a la seva sort des de fa 

molts anys, corresponia, antigament, a la primera casa que 

es trobava a Salt venint de Bescanó. Sembla que, el seu 

motiu li ve donat pel fet que, en temps reculats, els cotxes de 

morts tirats per cavalls passaven pel seu davant des de 

l'església de Sant Cugat en direcció al cementiri municipal i 

que, aquests, tenien per costum aturar-se en aquest lloc 

perquè els animals fessin les seves necessitats 

fisiològiques. També es diu que, els mossos que tornaven a 

Bescanó, després d'una nit de Festa Major a Salt, es 

pixaven a la façana de darrera la casa abans d'enfilar el camí 

cap al seu poble.

Jaume Prat i Pons

Salt de Can Tona a Can Pixera, 

2 quilòmetres de carretera.

Can Pixera  (Foto: Pere Quero)

Can Tona

El que en dèiem “la carretera” entre Can Tona i Can Pixera, 
hi havia dues Fites Quilomètriques. Una d’elles enfront d’on 
actualment hi ha la Cooperativa del Veïnat, i l’altra al costat 
de l’Estanc-1 de Salt. Entre una i altra hi havia el quilòmetre. 

Per completar els dos quilòmetres era la suma d’una Fita fins 
a Can Tona (carrer Major/Travessera Sta. Eugènia) i de l’altra 
Fita fins a Can Pixera (carrers Major/Joaquim Ruyra).
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demografia

Jordi Padín Pastoriza, 55 anys   04/07/2020
José Jiménez Rueda, 78 anys   04/07/2020
Oliva Serrano Delgado, 91 anys  07/07/2020
Pilar Blas Morel, 73 anys    10/07/2020
Lucía Domínguez Rodríguez, 58 anys  13/07/2020
Josep Serra Viñas, 83 anys 19/07/2020
Rosa Cullell Jordà, 100 anys  22/07/2020
Joan Nadal Lladó, 73 anys   24/07/2020
Enric Nonell Nicolau, 86 anys  25/07/2020
Narcís Sureda Serra, 88 anys   28/07/2020

Teresa Solà Pagès, 85 anys   31/07/2020
Carme Panella Cuatracasas, 90 anys  01/08/2020
Anna Nonó Formiga, 97 anys   08/08/2020
Dolores Gala Valverde, 88 anys     30/08/2020
Josefa Pérez Carmona, 86 anys  03/09/2020
Josep Font Serra, 85 anys 03/09/2020
Alberto Gordo Cabrera, 77 anys  04/09/2020
Fernando Bonilla Tomás, 90 anys   09/09/2020
Georgette Lagrue Follin, 94 anys   12/09/2020
Ramona Campamar Bosch, 92 anys   12/09/2020de

fu
nc

io
ns

Ousman Tunkara  
Jenabu Tunkara Tunkara 08/06/2020
Abdelaziz El Bakouri  
Karima Boughassal Bouhout  15/06/2020
Francisco J. Baeta Sánchez 
Silvia Plaza Labuena  22/06/2020
Juan Valentí Planas 
Silvia C. Rosales Rosales 25/06/2020
Francisco Cano Moreno 
M. Nieves Parra Clavero 29/06/2020

Aicha D.  Nacim Enamorado 31/05/2020
Akram Lachhab 09/06/2020
Sara Isabel Zamora Suárez 14/06/2020
Nayla Rouimi  El Yajlifi  16/06/2020
Amina   Massen 18/06/2020
Ibrahima Bah  18/06/2020
Cielo Silonita Martínez Cruz  19/06/2020
Ritaj Namli 22/06/2020
Navleen Kaur 25/06/2020
Aya Sreoukh Iglesias 25/06/2020
Aidan Guell Larruy   26/06/2020
Lara Ponce Barahona 28/06/2020
Abubakar Sidiki Diallo  30/06/2020
Pau Soms Santiago  30/06/2020
Alex Arboleas Claparols 02/07/2020
Isaac Oukaini Bouloulidat  03/07/2020
Harnadar Kaur  03/07/2020
Roa Khaila   03/07/2020
Hajar Abdelmalki 05/07/2020
Amira Taibi   06/07/2020
Mamadou Sall  06/07/2020
Liam Andrés Chaguendo 07/07/2020
Jad Lafrihi   08/07/2020
Agam Singh  08/07/2020
Alexia Coronel Scheffler  10/07/2020
Senedja Sidibe 10/07/2020
Salibilali Balde 14/07/2020
Kawthar El Handa  16/07/2020
Víctor Trigoso Soler  16/07/2020

Brice Keumanga Mejiako 
Silvia Pérez Conejo 04/07/2020
Pedro Plana Gili 
Migdalia L. Zúñiga Velásquez 17/07/2020
Joan Julià Pélach  
Mireya Arizmendi Rodríguez 03/08/2020
Mohamed Mesbah 
Faouzia El Arguioui Arbib 06/08/2020
Fikri Bouceta Hannouche 
Sonia Ollero Triola   10/08/2020

Rym Litime Da Silva 18/07/2020
Eric Piedad Alemany  19/07/2020
Fatima Magiraga Jebo  20/07/2020
Lisandro Carias Cáceres 20/07/2020
Lokman Sarguini  21/07/2020
Gina Del Amo Peña  21/07/2020  
Mohamed Fegrachi  22/07/2020
Ainhoa Liarte Funez  22/07/2020
Dalvir Singh  23/07/2020
Inas Lakhdar 23/07/2020
Youssef  Sillah Sanuwu 24/07/2020
Safouan Jaatit Kichou 25/07/2020
Mohamed  Zayan Junaid  25/07/2020
Berta Carbó Álvarez 26/07/2020
Nora El Assioui Burdalo 28/07/2020
Rania Kasmi 30/07/2020
Rania El Hajgar 31/07/2020
Walid Achalioui 31/07/2020
Japveer Singh Sandhu Kaur 31/07/2020
Tasnim El Asri Abdelmalki 02/08/2020
Michael Antwi Boakye 03/08/2020
Roeya Sennouni 03/08/2020
Sofia Noemy Cárcu 05/08/2020
Hannah M. Chávez Martínez 03/08/2020
Eva María Amador Soto 07/08/2020
Biel Martín Pere 05/08/2020
Ilyan Belkhir 06/08/2020
Fatuo Bintou Cámara Ndiaye 10/08/2020
Awa Cámara Ndiaye 10/08/2020

José M. Valverde Jiménez 
Ana Isabel Galindo Guerra 03/09/2020
Isaac Tudela Company 
Xiomara C. Briceño García 14/09/2020

Jan Grabalosa Jordà 11/08/2020
Alieu Touray 11/08/2020    
Frida Osayuwamen Osaretin 11/08/2020
Fonim Laghrissi 12/08/2020
Alaia I. Aparicio Hernández 13/08/2020
Nizar Amimi Elhouassi 14/08/2020
Anderlie A. Martínez Canales 14/08/2020
Ibrahima Ceesay Ceesay 15/08/2020
Tegbir Singh  Atwal 16/08/2020
Nil Pineda Martínez 17/08/2020
Nine Konare 19/08/2020
Fatuo Kanteh 19/08/2020
Chloe Santiago Carreras 22/08/2020
Lina Zarouali 25/08/2020
Mateo David Macià Cruz 25/07/2020
Aicha Mellali El Harouch 27/08/2020
Elisa Kumar Janjua 28/08/2020
Mohamed Habbal 29/08/2020
Afaf Ibibi  30/08/2020
Bruno Perales Gaytan 01/09/2020
Souhayl Sefyoun 01/09/2020  
Paula López Pérez 03/09/2020
Jan Marcos Gallo 03/09/2020
Manuela Lobo Aires 05/09/2020      
Leylane J. Villagómez López 05/09/2020
Oude Jammeh 06/09/2020
Dina Dahraoui 07/09/2020
Ares Ramos Madera 07/09/2020

na
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Encreuats

Solució

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

pardal
martinet
corb
merla

rossinyol
oreneta
mallerenga
garsa

cadernera
estornell
fredeluga
becada

colom
mussol
cucut

Horitzontals
1 Distancia que s’ha de mantenir dins la societat per 
evitar la propagació del virus. Es recomana un mí-
nim de dos metres.
2 La higiene és un conjunt de mesures destinades 
a prevenir les infeccions i l’aparició de malalties in-
feccioses.
3 Afectació per una malaltia a persones o animals 
al llarg d’una àrea geogràficament extensa, sigui un 
continent o fins i tot el món sencer.
4 Protecció que potser de tela, que tapa la boca i el 
nas. Pot ser d’un sol ús o reutilitzable.
 
Verticals
5 Segons els experts ciutat on es va originar el virus
6 Nom cientific que reb el virus, que s’ha convertit 
en pandemia mundial
7 Tancar o obligar (algú) a romandre dins un espai 
limitat.
8 Segons els experts país originari del virus
9 Augment de la temperatura corporal. La seva al-
teració pot indicar una infecció al nostre organisme.

FARMÀCIES de guàrdia: mes d'OCTUBRE 

MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568 Dies: 11 - 24

ESCATLLAR, Guilleries, 60 - 972230103 Dies: 2 - 4 - 15 - 28 

JUBERO, Major, 157 - 972233518 Dies: 25

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies: 12 - 17 - 30

DOMENECH, Llevadores, 7-9 - 972439935 Dies: 6 - 19 

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237 Dies: 8 - 21

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vila, 1 - 972978376 Dies: 3 - 7 - 20 - 29 

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645 Dies 13 - 26 

ORDIS, Pg. Països Catalans, 65 - 972237704 Dies 1 - 14 - 27 

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

ROSA AGUER, Major, 269 - 972231249 Dies 10 - 23

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578 Dies: 5 - 18 - 31 

BROSSOLEY, (Espai Girones) - 972439189  Dies: 9 - 22



7 - HA CAIGUT EL PLANETA VENUS


