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433 alumnes de cinquè de Primària de Salt van participar en els tallers escolars
organitzats per aprendre els detalls de la cistelleria, després de l'anul·lació de
l'edició d'enguany de la Fira del Cistell. L'activitat es va desenvolupar
principalment als patis escolars. Els tallers van a càrrec de l'Associació

Obres d'ampliació de l'Escola Gegant del Rec. El pressupost global
del projecte és de 5.427.475 euros. L'actuació permetrà eliminar els
barracons i forma part de la planificació municipal en equipaments
educatius, com també ho és la construcció d'un nou centre de
secundària en uns terrenys a tocar del Parc Monar. La Generalitat
de Catalunya va publicar, el 19 d'octubre, l'anunci de licitació per
executar l'ampliació de l'Escola Gegant del Rec de Salt.

Catalana de Cistellers i Cistelleres.

L'Ajuntament de Salt impulsa l'actualització del cens d'activitat de la
vila amb l'objectiu de disposar d'un cens exacte de la realitat comercial
i empresarial del municipi. Actualment hi ha unes 1.000 activitats donades d'alta al registre municipal. Es revisarà i confirmarà l'existència de
les activitats. S'identificarà i acreditarà la situació de cadascuna i posterior actualització del cens.

Salt ha celebrat durant aquest novembre el mes dels Itineraris segurs
on els centres que formen part del primer i segon tram estan fent
activitats relacionades amb el projecte. Una de les propostes principals
és el concurs que es va posar en marxa i que, entre el 2 i el 20 de
novembre, permetia escollir el disseny de la mascota dels itineraris.
La iniciativa ja es va posar en marxar el passat juny quan es va engegar
un procés per presentar les propostes dels dissenys dels personatges
que podien representar el camí escolar. En aquesta primera fase s'han
recollit 200 dibuixos dissenyats pels infants i joves del municipi i
d'aquests se'n van escollir 30. A prtir de l'1 de desembre està previst
que s'anunciï el guanyador o la guanyadora.

Durant l’any 2020 el Programa Referent d'Ocupació Juvenil de Salt,
que porta a terme l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, ha acompanyat
a 220 joves per tal que poguessin continuar amb els estudis
postobligatoris i/o a realitzar formació laboral. 160 joves corresponen
a joves que han volgut millorar la seva ocupabilitat realitzant formació
laboral i/o aconseguint el seu retorn al sistema educatiu mentre que la
resta, 62, corresponen a saltencs i saltenques que un cop finalitzat
4t d'ESO, gràcies a l'acompanyament realitzat, han pogut accedir a
un recurs alternatiu i seguir un itinerari formatiu.

L'Ajuntament de Salt ha iniciat la instal·lació de senyals lluminosos
als passos de vianants de l'Avinguda de la Pau (de la rotonda del
Camí dels Carlins fins al límit del terme municipal amb Girona) per
tal de millorar la seva visibilitat al mateix temps que s'augmenta la
seguretat en aquests punts. En total se senyalitzen setze passos
de vianants i, en cada punt, se situen fins a cinc balises en cada
sentit de circulació.
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bligats per la pandèmia, i complementant d’altres mesures que hem de respectar,
la mascareta ha esdevingut una peça imprescindible de la nostra indumentària per
sortir de casa. Com si fos una moda, n’hi ha de tota classe per triar i remenar: de farmàcia
o de roba, lliseso estampades, serioses, divertides, transparents, de lluentons i, fins i tot,
amb la foto de la nostra cara. Les tenim a l’abast a moltes botigues, al mercat, en alguna
perruqueria i, com no, per internet. D’aquí a poc les podrem comprar més barates, perquè,
per fi!, en reduiran l’IVA al 4%.
La manera de dur-les, malgrat les recomanacions, també és diversa. Als espais tancats
(botigues, supermercats, perruqueries, ...)sembla que hem après a portar-la com cal. En
espais oberts, la cosa canvia. Pels carrers, les places, el Parc Monar i les Deveses és
un campi qui pugui. Hi ha qui la porta sota el nas, a la barbeta, penjada de l’orella o a la
butxaca. De ser-hi, hi és. No fos cas que ens enxampés la policia i ens clavés una multa.
Sempre podem al·legar que estem fent esport o que desconeixem la normativa. N’hi ha
més d’excuses: ens fa calor, ens costa respirar bé, ens fa nosa per parlar pel mòbil o amb
la gent, estem fumant o asseguts en una terrassa.
Algú diria que és perquè som mediterranis (i nord-africans, hispans...), res a veure amb
societats asiàtiques, per exemple, que obeeixen a cegues les directrius. La qüestió és que
som una mica descreguts. Ens costa complir les restriccions. Més els joves que els grans,
tot sigui dit.
Per acabar-ho d’adobar, hi ha els negacionistes, conspiranoics o pseudocientífics que ho
saben tot i ens volen convèncer de les seves teories gens rigoroses enfront dels esforços
del món científic que va amb peus de plom fins que es conegui més a fons el virus.
Vivim una situació insòlita. Ens semblava que la crisi econòmica d’ençà de 2009 era el pitjor que ens podia passar al segle XXI. La COVID-19 s’assembla més a un estat de guerra.
D’aquí l’esforç de cadascú.
A hores d’ara, ens diuen que estem transitant el pic de la 2a. Onada, estrenada amb l’inici
de la Tardor. La davallada a les UCI és molt lenta, però. Hem estrenat toc de queda a les
nits i tenim confinament municipal els caps de setmana.
Fa dies que bars, restaurants i el sector de la cultura estan tancats i el descontentament
creix cada dia que passa. Sense salut no hi ha economia, ni tampoc a l’inrevés. Perilla la
supervivència de molts negocis, perquè no s’han previst prou mesures compensatòries.
Potser d’aquí a pocs dies es podran suavitzar les restriccions, el que és cert és que aquest
Nadal el viurem diferent. Ni sopars d’empresa, ni de família extensa. Els Reis, vindran a
Salt, només faltaria!, però d’una altra manera. Potser caldrà demanar cita prèvia per anarlos a veure. Qui sap?
Enmig d’aquest fosc panorama, un bri d’esperança. Una farmacèutica americana ha comunicat que la seva vacuna és efectiva en el 90% dels casos provats. Els russos, per no
perdre pistonada, s’han afanyat a dir que la seva més. A més a més, hi ha una desena més
d’assajos en fase avançada.
El 2021 podria ser, doncs, que l’estrenéssim amb alguna vacuna en marxa per la població
més vulnerable.
Optimisme i una mica de llum que ens acosta més al final del túnel.
Bones Festes!

lafarga@revistalafarga.cat
www.revistalafarga.cat
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Fer comunitat contra la marginalitat

entrevista

Nom: Jordi Valentí
Edat: 67 anys
Nascut a: Riudellots de la Selva
Resident a: Salt
Professió: Enginyer tècnic jubilat. És el president de Càritas Salt
des de 2017, on ja feia de voluntari des de fa 15 anys. Havia estat
vinculat a l’entitat donant cursos de català fins que el 2007 va entrar a la Junta com a secretari. En Jordi també va estar sis anys a
l’Associació de pares de l’Institut Salvador Espriu, catequista
a la parròquia Sant Cugat, membre de l’agrupació ESTIL, i del
grup excursionista la Colla KEDM. Abans de venir a viure a Salt,
també va ser fundador juntament amb el seu germà i altres companys de l’Esplai de Riudellots, actualment Agrupació Cultural i
Esportiva de Riudellots (ACER).
Més informació sobre Càritas Salt al web www.caritasgirona.cat/salt,
al correu electrònic salt@caritasgirona.cat o al telèfon 972 24 24 72

Són moments complexos, vivim en societats complexes, encara que que imperi massa sovint el titular cridaner,
el no-argument simplista i impulsiu dels comentaris a les xarxes. La pandèmia ho ha agreujat, però, no ens enganyem, molts veïns i veïnes ja es trobaven convivint amb la precarietat; en aquest panorama, però, sembla més
fàcil adonar-nos que som afortunats els que tenim un lloc per viure, un plat a taula, família a qui trucar a la porta
quan ho necessitem. Els diversos projectes que porta a terme Càritas Salt, una entitat amb 67 anys d’història en el
món i 64 a Salt, ja no tenen res a veure amb el concepte desfasat de caritat, sinó que s’enfoquen a lluitar contra la
pobresa, a fer comunitat i a tendir cap a una societat més igualitària. Tal com diu en Jordi, “el barraquisme del segle
XXI” ja no cal anar-lo a buscar fora del nostre barri, sinó que es troba al teu carrer, potser només unes portes més
avall. Parlem amb ell d’aquestes situacions de marginalitat, relacionades sobretot amb els problemes d’habitatge
i les dificultats per regularitzar la situació de les persones.

-Hi ha Càritas Salt, Càritas Girona, Diocesana...
com s’organitza Càritas exactament?
-És una entitat de l’església catòlica, per això està
organitzada per bisbats. A cada bisbat hi correspon
una Càritas Diocesana, que és la suma de les Càritas locals, que poden ser parroquials, per població o
comarca. Per això abans, a Salt, n’hi havia dues: Sant
Jaume i Sant Cugat, però el 2007 ens vam unir i ara
som Càritas Salt. És una organització de voluntariat, a
la Junta tots som voluntaris, majoritàriament persones
jubilades. Per altra banda, hi ha també les professionals tècniques contractades, que a Salt són 10 persones. Una de les virtuts de Càritas és aquesta: hi ha una
base de població que ve de sectors laborals diversos i
hi ha l’equip tècnic, persones joves i molt preparades,
que han dedicat la seva vida laboral al món social. Des
de sempre, el meu interès ha estat trobar el punt en
què aquestes dues visions i criteris es comparteixin i
es complementin.
-Com està de salut el voluntariat? Quants voluntaris hi ha a Càritas Salt?
-En aquests moments hi ha al voltant de 120-130 voluntaris, fa 15 anys n’hi havia uns 60, o sigui que hem
anat creixent. Ara també hi ha molts més projectes en
funcionament. Arran de la crisi el 2007-2009 hi va ha-
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ver molt creixement en voluntariat i també en tècnics
perquè hi havia moltes persones necessitades. S’ha de
tenir en compte també que hi ha molta mobilitat amb el
voluntariat, i especialment ara amb la covid. Al principi
es va excloure als majors de 65 anys, ara s’ha ampliat a 70 anys, però només poden fer tasques que no
tinguin massa contacte amb gent i un sol dia a la setmana. Tot aquest voluntariat que ha quedat exclòs ho
estan patint molt, són gent que s’estimen molt Càritas i
hi porten molts anys, són de la família. Per altra banda,
persones que no han treballat durant el confinament o
estudiants es van apuntar al voluntariat, però ho han
hagut d’anar deixant a mesura que s’ha anat tornant a
l’activitat laboral.
-Quins projectes porteu a terme actualment?
-Tenim al voltant de 20 projectes actius, alguns compartits amb altres entitats. El Rober i el Centre de Distribució d’Aliments (CDA) són els més consolidats i que
fa més anys que funcionen, però també tenim el Punt
d’Acollida, la porta d’entrada de Càritas per conèixer
les necessitats de les persones que venen per primera
vegada; l’Espai un Cor, a la mateixa botiga del rober,
on es fan trobades i tallers de costura. Pel que fa a
la gent gran, tenim un programa de visites a domicilis, però que ara està complicat per la pandèmia i s’ha

Entrevista a Jordi Valentí
fet telefònicament en molts casos; i també el projecte
Apadrina un Avi, ara es farà per carteig (enviament de
cartes), en què estudiants d’ESO o de Batxillerat fan
visites a residències durant un curs. També tenim els
Grups d’Empoderament, bàsicament per dones en situació de molta precarietat que els falta un impuls per
tirar endavant i se’ls ofereix també cursos d’informàtica; fem cursos de català a gent que no ha pogut entrar
a l’Escola d’adults o al Consorci; el Servei d’Intervenció
Educativa (SIE) de primària i secundària i el projecte
Fes Més de reforç acadèmic i tutoria per joves. I alguns
projectes relacionats amb les necessitats d’habitatge
que és un dels problemes principals.
-La pandèmia ha fet augmentar la gent que necessita els aliments del CDA?
-Sí, és el que en diem les noves vulnerabilitats, gent
que treballava amb economia submergida o que feien
temporada a l’estiu i aquest any no han pogut treballar.
El CDA ja havia anat augmentant, des de fa molt temps
que ja es feien 6 torns, cinc matins i una tarda; però
ara s’ha hagut d’ampliar a 7 torns: es reparteixen aliments cinc matins i dues tardes. En aquests moments
hi passen unes 1.102 famílies, i si sumem el total de
les famílies que hi han passat durant l’any, segur que
acabarem desembre havent donat aliments al voltant
de 1.600 famílies. Aquest és l’exemple d’un projecte
compartit, fruit d’un acord entre Càritas, el Banc dels
Aliments, el Consorci de Benestar, l’Ajuntament de
Salt, Diputació, Generalitat i la Caixa. Tothom hi té el
seu paper. Càritas hi posa la gestió i el personal, majoritàriament voluntariat.
-Parlaves de problemes amb l’habitatge.
-L’habitatge és el principal problema de les persones
que atenem. La majoria tenen problemes habitacionals, o estan en pisos ocupats o sobre ocupats, sense
subministraments, moltes famílies sense aigua durant
la pandèmia, connectats a la llum de manera molt precària. Aquesta situació per mi és el que en podríem
dir el barraquisme del segle XXI. A mitjans del segle

XX teníem barraques a Montjuïc o a Fontajau, i no ho
veiem; ara la població més vulnerable és als nostres
carrers, però tampoc ho veiem. Vivim en una bombolla,
podem viure dos carrers més avall i no ser conscients
de la pobresa que hi ha tan a prop. Situacions de molta
precarietat i amb l’angoixa de ser desnonats en qualsevol moment, fins i tot a mitjans de juny hi ha hagut
desnonaments, quan tot just començàvem a sortir del
confinament. Això també fa que algunes famílies busquin solució anant a altres llocs, a casa d’amics o familiars que els puguin acollir, i així no acaben d’arrelar
mai enlloc.
-Quins programes teniu amb relació a aquests problemes d’habitatge?
Tenim en funcionament el projecte Pisos d’Acollida
Temporal per la Inclusió de dones (PATI): dos pisos on
acollim dues famílies per pis, dones soles o mares amb
criatures. No només és una estada temporal, sinó que
hi ha un acompanyament. Es fan trobades setmanals
amb la tècnica per orientar-les professionalment, sobre
formació, o organització de la llar. Són persones que
es troben en una situació molt complicada i necessiten un trampolí, s’estan en aquests pisos un temps fins
que poden millorar la situació. I també portem a terme
el projecte Llaços, un altre pis on allotgem persones
amb problema d’habitatge, però que no es troben en
una situació tan complicada, i no hi ha
aquest acompanyament tant estret.
-Com es podria sortir d’aquesta situació?
La complicació principal ve de la mateixa llei d’estrangeria. Per regularitzar la situació has de dur mínim tres
anys d’empadronament, t’ha de fer un
contracte de treball mínim d’un any un
contractant solvent i has de demostrar
l’arrelament (dominar l’idioma, etc.).
Tot això resulta molt complicat, és el
que en podríem dir racisme institucional. Si hi hagués més facilitats per
accedir al món laboral, molta gent no
es trobaria en la situació que es tro-
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ba. I ara, amb la pandèmia, molta gent ha perdut la
feina i això vol dir que poden perdre la regularització,
el permís de treball i residència; és el que es diu irregularitat sobrevinguda. I recuperar-la costa gairebé el
mateix procés, és com tornar a començar, és un peix
que es mossega la cua. Ara, a més, la majoria dels
tràmits són telemàtics, i això suposa un altre greuge
per persones amb poca preparació per fer-ho, sense
Internet a casa, havent de pagar preus sovint abusius
als locutoris per fer-los. Tràmits feixucs, lents, que no
funcionen, sol·licituds d’arrelament sense resposta des
del juny... Les persones en situació irregular han de fer
autèntics equilibris en aquesta escalada de dificultats.
-Amb tot això que expliques és perfectament lògic
que molta assistència la féu a gent en situació irregular. Però segur que us heu trobat amb l’argument
racista que només ajudeu gent d’origen estranger.
Com s’ha de combatre aquest discurs?
-Nosaltres atenem persones. A partir d’aquí tothom pot
dir el que vulgui, nosaltres atenem persones amb necessitats, i que està claríssim que les tenen, siguin d’on
siguin, vinguin d’on vinguin. En aquesta línia, també ens
arriben a vegades fotografies d’aliments que algú ha
llençat. En una ocasió, jo mateix vaig tenir a les mans
una capsa que es va trobar al costat d’un contenidor
i puc dir que eren aliments caducats de feia molt de
temps, productes que no havien sortit del CDA. Vés a
saber per quines circumstàncies allò es va llençar... No
podem jutjar. Però no és l’habitual. A qui es preocupa per
això li preguntaria: si es donen al voltant de 1000 quilos
de menjar a la setmana, 15 quilos perduts com a màxim
en un any són significatius? És com els comentaris que
critiquen algú que rep una prestació si se l’ha vist fent
una petita consumició en un bar. Realment això és el
que ens preocupa? És que volem als pobres de solemnitat? Això remet al concepte de caritat vertical, desfasat,
al que s’ha de tendir és a la solidaritat horitzontal, tots
som una comunitat, tots som iguals, tots som persones i
tenim els mateixos drets, sense distinció.

-Totes aquestes situacions tan complexes i dramàtiques les ha de resoldre el voluntariat? No hi hauria de fer més l’administració?
-Que l’administració cobrís tota la tasca social és una
fita a esperar, i és la tendència, a que en té tota la responsabilitat. L’administració actualment està fent molta més acció social que no es feia anys. Per mi, però,
aquest sistema mixt té com aspecte positiu que les
entitats tenen més agilitat, més llibertat, més capacitat
d’innovació, poden proposar, especialitzar-se; permet
altres maneres de fer una acció social global més dinàmica. En realitat, bona part del pressupost d’aquestes
entitats també ve cobert per subvencions de l’administració (entre un 30 i un 65%, i la resta de donacions i
campanyes per recaptar fons).
-Per recaptar fons també organitzeu diversos actes. Aquest any ha estat complicat...
-Sí, cada any organitzem algunes activitats com és el
festival de dansa Dansem, en aquest cas compartit
amb Càritas Girona. Aquest any, que va ser l’onzena
edició, a Salt el vam poder fer poques setmanes abans
del confinament, però a Girona ja no es va poder celebrar. Tampoc es va poder celebrar el concert de la
Coral Rossinyol o el del grup Xamfaina, ni la Caminada
per les hortes i Deveses de Salt que van haver de suspendre també per la covid. Un dels projectes que ens
agrada molt és les Veus de Salt, també organitzat a
tres bandes, pel Consorci de Normalització Lingüística,
l’Escola d’Adults i Càritas. Aquest any malauradament
també s’haurà de fer telemàticament. Com diu l’Anna
Burrassó, la directora, és dels únics actes a Salt en què
al públic veus realment varietat de gent.
-Teniu molta feina!
-Sí, s’ha d’estar jubilat! És molta feina, però la faig molt
a gust. Per una banda perquè l’equip és molt bo: el
voluntariat, gent amb moltes ganes i molta disponibilitat; les tècniques, molt professionals; i una junta amb
molta dedicació. I sobretot perquè, tot i que jo no estic a
primera línia, tinc contacte amb algunes famílies i veus
tant d’agraïment, gent tan maca, que això emociona.
Agnès Cabezas Horno
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converses a mitja tarda
T

ot passejant pel carrer, una dona d’aspecte inusual
em va cridar l’atenció, tant per la seva vestimenta
com pel seu rar comportament. Vaig calcular que rondava la cinquantena. De tant en tant, l’anava veient.
Un matí, la vaig trobar burjant dins les papereres que
trobava al seu pas. Jo me la mirava dissimuladament.
M’hi vaig apropar i li vaig demanar si necessitava alguna cosa, em va mirar amb indiferència i va fer que
no amb el cap. Li vaig donar uns euros convidant-la a
que anés a esmorzar. Els va agafar, va fer un lleuger
somriure i se’n va anar. Després d’aquell dia, l’anava
trobant casualment. Quan em veia, es parava, mirava
la meva gosseta, s’ajupia li feia un manyac i com una
ombra se n’anava, sense soroll, sense més.
En el passeig del mateix barri, sota uns arbres grocs
de tardor, en un dels bancs, un home d’edat indefinida
seia, del matí fins al vespre, sempre al mateix lloc. Duia
un bastó a les mans i una vestimenta força estrafolària. Vestia amb poca pulcritud; la camisa tenia taques
d’oli i els pantalons amb aire de no haver vist el sabó
feia molt temps. Casualment, un dia em vaig fixar que
aquell individu que seia sempre al mateix lloc i la noia
que burjava dins les papereres, eren asseguts tots dos
al mateix banc del passeig. El que més em va cridar
l’atenció foren els seus rostres, de semblants impassibles i mirades perdudes. Hauríem dit que estaven ta-

L’estranya
parella

llats amb el mateix patró, com si el pintor americà Grant
Wood els hagués retratat a l’oli i els hagués deixat allà
exposats. Com dues ànimes en pena, tant si feia fred
com calor, sempre hi eren. Em feia la impressió que ja
formaven part del mateix paisatge. Cada un dels dies
de la setmana, sense diferenciar els dilluns dels diumenges, deixaven passar plàcidament els matins, les
tardes, el pas del temps i la vida. Impassibles a tot el
que els envoltava, i com si no esperessin res, eren allà
i prou, sense preocupar-se el més mínim pel verb ser
o fer. Un dia, un al costat de l’altre, com un matrimoni
ben avingut, els vaig veure agafats de les mans, i em
va sorprendre aquesta mostra d’afecte entre ells dos.
Eren una parella ben estranya.
Al llarg dels dies em vaig adonar que el desconegut
anava més net, ja no duia els pantalons carregats de
brutícia i l’aspecte de la camisa havia millorat, però els
seus rostres seguien sense reflectir cap mena d’emoció.
Ara, algunes vegades, quan duc la gosseta a caminar,
passo pel passeig, i la noia, sense dir res, ve cap a mi,
s’ajup i acarona l’animaló amb delicadesa, fa un intent
de somriure, però de la seva boca no hi surt ni un sol
mot, ni un sol vocable. Jo me la miro i somric, ella no
em mira. Li dic adéu, ella no respon. No s’implica amb
les persones que no li interessen. Segueixo el meu
camí i ella torna a seure al banc al costat de l´home
del bastó. Quan torno de la caminada, segueixen allà,
tots dos, callats. No s’han mogut ni un pam. Només
respiren i esperen que la foscor els faci fora. I l’endemà
esdevindrà un tornar a començar la roda de la simplicitat d’un dia més.
Últimament, les estades al banc del passeig (el seu
banc) van canviant de lloc. Van buscant el sol i la solitud. Van buscant la tranquil·litat i el mínim contacte
social. Fa un temps que no els veig i d’això ja fa molts
dies. Em pregunto, on seuen ara? En quin banc reposen les seves tristeses? En quin banc reposa la seva
absurda insubstancialitat?
Júlia Pujolràs Casadevall
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Sense Salt no es pot entendre Girona

col.laboració

S

i vols entendre, comprendre, saber què és Girona,
què hi ha darrere d’aquesta ciutat que és filla de la
grisor de les seves pedres i la negror de les sotanes,
has de conèixer Salt.
Salt, aquest poble d’africanes i magrebines les dones
del qual van a treballar a les cases dels benestants gironins perquè les senyores puguin anar a jugar al pàdel,
al “pitch and putt”, o trobar-se amb les amigues allà a
la plaça de l’alliberador, diuen, de la ciutat: Carlemany.
Si vols entendre Girona, aquesta ciutat que va foragitar
fora dels seus murs la presó i el manicomi, has de conèixer Salt, i saber per què a en Josep Aguilera li diuen
el pintor civil de Girona, o llegir Bertrana fent sàtira d’en
Diego Ruiz, Director del Manicomi.
Si vols entendre l’enigma que provoca Salt als gironins
et cal saber que només de citar el nom del seu Comitè,
causant de malifetes durant els primers mesos de la
guerra civil, la por s’estenia arreu de l’Onyar.
Si passes sovint per la plaça del Marquès de Camps,
suposo que saps que el seu palau pairal és al Mas Ribot, al disseminat de Salt, i que fou el major terratinent
de la província.
Si vols entendre la ciutat segur que saps que els gironins es preguntaven qui eren aquests que anaven des
del barri de Salt fins a la plaça del Vi en manifestació
reclamant la seva independència municipal.
Si vols entendre Gerunda, has de saber que l’off Girona
es trobava en una antiga rectoria a Salt, anomenada la
Pastera, on s’hi parlava de tot i es debatia encara més,
on molts gironins hi varen aprendre art, lletres, música
i política.
Si vols saber la història de la ciutat has de saber que
la Maret fou el lloc de l’underground gironí durant una
colla d’anys.
Si vols comprendre la ciutat, has de veure si et sonen
aquests noms que influeixen en la teva vida diària:
Vivó, els Sunyer, Geli, Terribas, Berga, Caldes, Vidal
Gayolà, els Torremadé, Busquets, Puntí, els Mines,
Soy, els Mateu, Cases, Font, Caselles, Pineda, Fàbregues, Camps i Casanoves. Salima, els Gispert, Roca
Delpech, Rossich, Domènech, Oliveres i molts d’altres
que em deixo.
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A Salt tenim la representació de l’extrema dreta espanyolista, que si ja la tenim nosaltres, a Girona no li cal.
Tenim els pobres, així Girona pot mantenir-se dins el
top ten dels grans municipis rics d’Espanya, amb una
renda mitjana de 13.527 €, mentre nosaltres som a la
cua de la província i la nostra renda és de 8.595 €.
La nostra pobresa és la vostra riquesa, i durant anys
i anys hem estat oblidats per vosaltres i els de més
enllà; sí, pels de Barcelona, però també pels municipis
veïns, que s’han blindat per no esdevenir petits Salts,
deixant-nos sols amb els nostres 6,25km2 de terme
municipal.
Si no hi ha polítiques de discriminació positiva, si no
voleu entendre Salt, si no la voleu comprendre i només
deixar-la abandonada a la seva sort, tots els problemes
que es generin a Salt, tard o d’hora us arribaran a casa
vostra.
Gironins, si us estimeu la vostra ciutat, ho vulgueu o
no, també ho heu de fer amb Salt, perquè les vostres
cèl·lules estan impregnades d’aquest virus tan vell i tan
proper que es diu Salt.
Xavier Corominas Mainegre.
Ara Gironí per mor d’un virus.

L’enyorada, a vegades, pesseta

E

l Banc d’Espanya deixarà de canviar pessetes per
euros el 31 de desembre de 2020, 18 anys després
que la pesseta fos substituïda per l’euro com a moneda
de curs legal a Espanya. Fins a aquesta data, el canvi
es pot fer a la seu del Banc d’Espanya a Madrid i a
qualsevol de les seves sucursals.
Tots els bitllets de pesseta posteriors a l’any 1939 són
canviables per euros. Els bitllets emesos entre 1936 i
1939 també poden ser objecte de bescanvi després de
ser analitzats pels experts del Banc d’Espanya. En el
cas de les monedes, només s’admeten les que estaven
en circulació l’1 de gener de 2002.
La pesseta, l’última moneda circulant a Espanya fins
a la implantació de sistema monetari únic europeu, va
néixer el 1868 per decret del Govern Provisional després de l’enderrocament d’Isabel II. Des de l’encunyació de la primera moneda de pesseta el 1869, passant
per la primera emissió de bitllets en 1874, fins a la introducció de l’euro l’1 de gener de 2002, la pesseta va
circular durant més d’un segle.
En 1868, les coses van canviar a Espanya. La crisi econòmica d’aquesta dècada, la fallida de les societats de
ferrocarrils i el col·lapse financer dels bancs van crear
un enorme malestar que va desembocar en la caiguda
del govern, i en la fugida a França d’Isabel II, la reina

d’Espanya, i la cara que estava en totes les monedes.
El 30 de setembre de 1868 va acabar el seu regnat.
Dies després de crear-se el Govern Provisional el 3
d’octubre de 1868, el ministre d’Hisenda, Laureà Figuerola, va proposar crear un nou sistema monetari
espanyol que es denominaria pesseta. (Diuen que se li
diria pesseta perquè a Catalunya s’anomenava peceta
a les monedes petites)
Dit i fet, el 19 d’octubre d’aquell any es va aprovar a
tota velocitat el decret que donava naixement a la pesseta: va ser fa 150 anys. Com que s’entrava en una
nova època política, era convenient “oblidar el passat,
trencant tots els lligams que a ell ens unien i fent desaparèixer del comerç i del tracte general de les gents,
aquells objectes que poden amb freqüència
portar a la memòria”, afegia el Decreto. Entre
aquests objectes hi havia les velles unitats
monetàries amb l’efígie de la reina.
Laureà Figuerola i Ballester va néixer el 1816
a Calaf, comarca de l’Anoia. Va ser un economista i polític català. Va ser Ministre d’Hisenda entre els anys 1868 i 1870. President
del Senat Espanyol els anys 1872 i 1873. Va
morir el 1903 a Madrid a l’edat de 86 anys,
però per voluntat seva i de la seva esposa
fou enterrat al cementiri de Girona, on hi ha
una placa al panteó familiar que l’Ajuntament
de Girona li va dedicar l’any 2002 en commemoració de l’extinció de la pesseta i el naixement de l’euro.
Manel Oliveras
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No cal aparentar

É

s curiós veure com, en tots els cercles de relació,
sempre hi ha persones que es pensen ser més que
les altres. Ja sigui perquè deuen creure que en saben
més, o perquè tenen més possibilitats, o perquè estan
en millor situació social, el fet és que els agrada aparentar el que no són, aparentar que són autosuficients,
que van de sobrats, com es diu ara.

No costa gens veure que la persona no és més
persona pel fet de tenir més i millor que els altres.
El tenir no aporta res de fonamental a la persona,
no la fa més assenyada, ni més responsable, ni
més humanitària, al contrari. El pensar que s’està
per damunt dels altres priva de descobrir que no
ho podem saber tot, ni ho podem tenir tot, ni ho
podem aconseguir tot. El que és fonamental en
tota persona humana és el creixement humà i
comunitari. Ens anem fent persones en la mesura
que creixem per dintre i ho compartim a fora.
Durant aquest temps de pandèmia hem dit, o
sentit dir, que tots, sense excepció, som febles i
vulnerables, i que això ens farà ser més humils
i solidaris. I és cert, però no amb tothom,
evidentment. A les persones de bon cor les farà
millors, però a les que només miren pel seu interès
les farà més egoistes, i en tenim mostres.
No podem acceptar les aparences enganyoses.
No es pot aparentar el que no s’és. No es pot
viure de fantasies i de façana buida per dintre. No
és el qui més crida o el qui més critica el qui té
la raó. Per a buscar la veritat cal tenir sinceritat i
reconèixer les pròpies limitacions.
Aquesta narració ens ve com anell al dit per
veure que, per créixer i aprendre humanament i
en societat, hem de partir de la base que no ho
sabem tot:
“Un dia, en una escola, tot just començar la classe
una mestra va repartir un full de paper en blanc a
cada alumne i els va demanar que, sense moure’s
del lloc, responguessin per escrit a la pregunta:
“Quina és la llargada exacta d’aquesta aula?”.
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Tots els alumnes van fer cara de sorpresa a
l’escoltar una pregunta tan estranya, però tots van
començar a fer els seus càlculs.
Al cap de deu minuts, la mestra va recollir els
papers i començà a llegir-los d’un a un. La majoria
d’alumnes havien escrit una xifra que anava entre
vuit i deu metres. Alguns, fins i tot, hi havien posat
“aproximadament”.
Llavors, la mestra, mirant amb un somriure a tots
els nois i noies els digué:
-Ens costa molt reconèixer les nostres limitacions,
en canvi, donem massa importància a les
aparences. Ningú s’ha atrevit a contestar com
cal a la pregunta, i tothom ho podria haver fet. La
resposta correcta era: “No ho sé”.
No cal saber-ho tot, cal tenir ganes d’aprendre.
No és cap mal reconèixer la ignorància, el mal és
no voler aprendre pensant-se que ja se sap tot.
En definitiva, el que pot omplir realment la vida
de sentit i contingut és molt senzill: la felicitat
es troba en les coses petites fetes amb un gran
cor. “Fa més feliç donar que rebre”, deia de gran
l’Infant de Betlem, que novament aquest Nadal en
celebrarem el seu naixement.
Fèlix Mussoll.

Dues dones guanyen el Nobel de Química
Les guanyadores
Són l’Emmanuelle Charpentier, de l’Institut Max Plank
de Berlin, i la Jennifer A. Doudna, de la Universitat Berkeley de Califòrnia.
El fet és memorable perquè dels 174 Nobels de Química de tota la història, 168 han estat donats a homes
i solament 6 a dones. I que l’hagin guanyat dones soles només havia passat dues vegades: el 1911, per la
famosa Mme. Curie, l’única persona que ha guanyat
dos Nobels però que ha passat a la història amb el
cognom del marit –ella es deia Manya Skldowska- i el
1961 per Dorothy Crowfoot Hodgking. Les altres dues
dones que el van guanyar el 2009 i el 2017 va ser compartint-lo amb dos o tres homes.
Crec que és una notícia esperançadora pel moviment
feminista i per les moltes investigadores eminents de
tot el mon que treballen anònimament en equips dirigits generalment per un home que s’emporta el mèrit
dels descobriments.
Les guanyadores d’aquest any, l’Emmanuelle i la Jennifer, es van conèixer prenent un cafè en un congrés
que se celebrava a Puerto Rico i van quedar per, quan
s’acabés, sortir a passejar per visitar la ciutat. Es van
fer amigues explicant-se els treballs de recerca que estaven fent, que eren semblants, i van acordar treballar
conjuntament, cadascuna des de la seva universitat,
en un mateix projecte.
El genoma
Per entendre millor el que van descobrir cal repassar
de forma senzilla una mica de Biologia. En primer lloc
la gran unitat de la Vida, la gran semblança de tots els
éssers vius. Des d’un bacteri a una persona tots estem
formats per cèl·lules que tenen en el seu nucli la mateixa substància: les llargues cadenes de l’ADN (l’àcid
desoxiribonuclèic), una mena de filaments enrotllats
on estan escrites en clau les característiques d’aquell
ésser viu. A diferència de l’escriptura gramatical, en la
qual amb 25 lletres, ordenades de diferents maneres,
es poden representar totes les
paraules, en la
clau de l’ADN solament es fan servir 4 “signes”, que
són 4 molècules
(adenina, citosina,
guanina i timina)
contingudes
en
l’ADN. Aquestes
molècules es van
repetint en els filaments de l’ADN
amb
diferents
“seqüències” (diferents ordenacions). El nombre i
longitud de les ca-

denes i l’ordenació d’aquestes molècules determinen
l’espècie i totes les característiques de l’ésser viu a qui
pertany la cèl·lula. D’això se’n diu el genoma.
Un gen és un trosset del genoma que es pot caracteritzar bé i que és responsable d’alguna funció, per
exemple de la síntesi d’una determinada proteïna que
necessita l’organisme. En el genoma humà s’han caracteritzat uns 28.000 gens, repartits en 46 cadenes
d’ADN.
Importància del descobriment
Seria llarg i complex explicar el procediment que van
seguir les dues investigadores, però el resultat va ser
transcendent: un nou sistema que permet de forma
molt més senzilla tallar l’ADN pel punt que es vulgui,
extreure un gen determinat i implantar-lo en l’ADN d’un
altre individu. O sigui fer una transgènesi. Això ja s’havia aconseguit però per mètodes molt més difícils.
Aquesta “eina” descoberta per les Nobel obre unes
perspectives extraordinàries a la investigació mèdica:
nous fàrmacs, noves vacunes... I també en agricultura,
obtenint, per exemple, plantes resistents als paràsits i
evitant així l’ús d’insecticides tòxics.
Per no estendre’m massa citaré un sol exemple que fa
anys que funciona: l’obtenció d’insulina transgènica. La
diabetis és una malaltia bastant freqüent, sobretot en
persones grans, deguda a una insuficiència d’insulina,
una hormona que segrega el pàncrees. Abans es medicava amb insulina extreta de pàncrees de porc, però a
part de ser cara no era exactament igual a la humana i
no sempre funcionava bé. Actualment es fa servir insulina humana obtinguda implantant en un bacteri el gen
del pàncrees humà responsable de produir la insulina.
Reproduint el bacteri en gran quantitat es pot extreure
fàcilment la insulina humana que ha fabricat..
Tant de bo que per un procediment semblant es pogués obtenir una vacuna pel coronavirus.
Joan Serrat

11

Veure el món en un gra de sorra

T

robo a faltar poder sortir a caminar, ja que fa massa
dies que els sotracs de la mala salut m’impedeixen prendre aire fresc. Les dificultats físiques necessiten descans i escalfor, però l’ànima requereix espais
oberts, herba molla i cels rogents. La manca de llibertat
és quelcom difícil de pair i, malgrat que els humans ens
adaptem a tot, no podem viure sense palpar la natura.
A mi em falta sentir l’aire contra el pit, notar el fred als
dits dels peus, la humitat a la cara i els calfreds que
m’envaeixen quan travesso les zones obagues. Però
res de tot això ha estat possible i només la deformació
de l’escuma del coixí on em deixo caure s’ha aprofundit
més que la tristesa que pateixo.
El meu cel actual és de guix, el sol és un fluorescent
allargat, la sorra del camí és feta de parquet sintètic, els
arbres tenen forma de cadira, l’aire el genera un aparell
de clima i el riu surt per l’aixeta. La llibertat es redueix a un número indeterminat de metres quadrats, els
quals respiren a través de les finestres. Sort n’he tingut
d’elles, ja que han estat l’única manera real i efectiva
d’evitar la meva mort mental i espiritual. A través del
vidre podem observar com la vida transcórrer indiferent i ens exclou de la realitat. La vida contemporània
no està feta per als malalts, avorrits i somiatruites. El
món gira sense pietat, les persones suren en la hipocresia existencial i no s’aturen mai a pair el present.
La salut precària d’aquests jorns allargassats m’ha fet
més conscient encara de la malaltia més comuna dels
humans: hem dissipat el component espiritual de l’ànima i tan sols som purs insectes consumistes que s’han

12

convertit en una plaga que devora sense fi els recursos
que ens han estat dats. Tot i així, no em pot la desesperança i, d’alguna manera imprevista, venç allò sublim
que tots i cadascú de nosaltres té desat en una racó
eteri.
Lentament reuneixo i refaig el puzle amb les miques
pessimistes del poder de la ment i la màgia de la imaginació, i puc sobreviure, sortir a fora de la garjola i viatjar
a través de l’aire. William Blake va copsar i escriure
molt millor aquest sentiment quan va anotar que podia
“veure el món en un gra de sorra,
un paradís en una flor silvestre.
Sostenir l’infinit al palmell de la mà,
l’eternitat en una hora”.
Amb un nombre petit de paraules va definir la capacitat que té la nostra ment de sortir volant per la finestra
de la imaginació sense límits, barreres o fronteres amb
fonaments inútils. Tenim l’opció i l’obligació de viure
d’una manera diferent, sense dominis externs, sense
constrenyiments autoimposats, sense presses, angoixes i trastorns psicològics. Podem bescanviar tots
aquests paranys per la lentitud, la puresa, la veritat, la
perseverança i la confiança. Llavors una casa no serà
una presó, els dies gaudiran de salut, el sol lluirà dins i
fora nostre, i les malalties i cabòries seran una rondalla
per explicar als infants prop del foc de llenya que tot ho
purifica.
És una oportunitat que tan sols depèn de nosaltres.
Robert Fàbregas

comunitat
D

Dret a l’Habitatge i Dret a l’Empadronament

ret a l’Habitatge
Moltes de les persones i famílies que atenem
a Càritas Salt no tenen
llar, ja que considerem
que no disposar d’un habitatge adequat i digne és
no tenir llar.
I què és un habitatge digne i adequat? Doncs en
paraules de l’Observació
General núm. 4 del Pacte Internacional de Drets Econòmics i Socials, Culturals de les Nacions unides, per
disposar d’un habitatge digne i adequat cal tenir:
- Seguretat jurídica de la tinença i la seva defensa en
cas de perill de perdre-la (desnonament)
- Possibilitat de serveis i infraestructura.
- Cost suportable que no impedeixi cobrir les altres necessitats bàsiques
- Accés garantit als subministraments: Aigua, electricitat, gas, internet.
- Habitabilitat garantida: Dret a rehabilitació i eficiència
energètica.
- Estar situat en un entorn amb accés als altres drets:
Salut, educació, cultura,...
Algunes d’aquestes condicions no es donen en moltes
famílies dels nostres barris i ara, arran de la pandèmia,
aquestes mancances han pres rellevància.
“L’habitatge s’ha convertit en la primera línia de defensa enfront del coronavirus” tal com diu Leilani Farha,
relatora de les Nacions Unides per a un habitatge adequat, però en canvi les mesures dirigides a la població,
com ara augmentar la higiene, quedar-se a casa o el
distanciament social estricte, no són realistes ni possibles per a les persones que no disposen d’un habitatge adequat (sense subministrament d’aigua, en risc de
desnonament, amuntegament, sense internet,...)
La Campanya Persones Sense Llar (sense un habitatge digne i adequat) que Càritas porta a terme aquesta
tardor vol reclamar l’atenció per a construir un model
social inclusiu per a tota la població. Apuntem algunes

claus: Aturar els desnonaments, augmentar el parc
d’habitatge social, donar el mateix tracte a les famílies i
persones en situació de vulnerabilitat independentment
de la situació d’irregularitat administrativa, garantir els
subministraments considerant-los un bé bàsic, facilitar
l’empadronament,...
Dret a l’Empadronament
D’acord amb la legislació,
tothom té dret a empadronar-se al municipi on resideix i els Ajuntaments tenen
l’obligació d’empadronar tothom sense condicionar-ho
a la situació administrativa
irregular ni a la sobre ocupació de la llar o infrahabitatge,
ni a l’acreditació de propietat
o lloguer, ni a un temps previ
de residència mínima. Fins i
tot han d’empadronar a persones que no disposin d’habitatge o que no els és possible fer-ho en un domicili
concret. En aquests casos, els ajuntaments poden ferho, legalment, a la mateixa adreça de Serveis Socials,
o a la d’un alberg o un lloc geogràfic concret (una plaça, un pont, una farola,...).
Estar empadronat és un dret que possibilita l’accés als
drets bàsics com la salut, l’educació o realitzar tràmits
d’estrangeria. La falta de diligència en el registre del
padró per persones en situació de vulnerabilitat pot implicar-los una exclusió sanitària, educativa i social.
Per això la importància que els Ajuntaments empadronin amb celeritat totes les persones que ho sol·licitin.
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Un Nadal febrós?

petits contes

E

n l’any del Senyor 2020, es va declarar, en el seu
inici, una greu pandèmia que afectava greument a
les persones, es deia la Corona i s’encomanava mirant la televisió. Tot déu estava confinat a casa seva i,
tan sols uns pocs d’atrevits desafiaven les normes de
mirar-la fora d’horari, ja que la gent es posava unes
ulleres de cul de got i mascareta per veure-la quan
assenyalava l’autoritat. Era molt contagiosa, ja que si
explicaves un programa no permès, a l’oient li sortien
unes orelles com fulles de col. Així, si fos per urgència,
necessitaven uns taps de suro poder sortir de casa a
fora d’hores i vigilar que la gent no s’acostés a explicar-te res. Tots els ciutadans havien estat tot l’any amb
l’ai al cor per si els atrapava la Corona.
L’hivern ja havia començat i faltaven dos dies per Nadal. Unes figures valentes estaven reunides amb la
llum d’una llanterna de leds en el soterrani d’una casa
abandonada. Totes elles havien arribat d’una en una,
en silenci, fent uns tocs convinguts a la porta, fluixets
per no cridar l’atenció dels veïns. Però una veïna, que
no tenia gana ni res a fer, les observava amb atenció
amb sigil.
Un cop reunides, la conversa va començar amb idees
per apaivagar l’excitació del poble que patia aquesta
estranya malaltia. La veïna xafardera es va atansar a la
casa i va observar la reunió per una finestra mal tancada arran de terra. Feia fred i es va arraulir per escoltar
el que tramaven. No sentia res! Però es va atrevir amb
l’advertiment que podia quedar orelluda. Es va posar
un embut a l’orella, però parlaven tan fluixet que ni així
ho sentia. Per aquest fet va decidir tornar a casa perquè estava quedant encarcarada i tenia els dits vermells de fred.
- Recoi! Una cosa que passa interessant al poble i no
podré explicar-ne res! Quina ràbia!
El grup no es podia identificar perquè totes les figures
anaven amb mascara, gorra amb una ploma al costat,
taps, ulleres gruixudes i tapades amb una capa fosca.
Era intrigant! A sobre de la taula tenien les armes: uns
grans pinzells i esprais. N’eren quatre!
En finalitzar la reunió el grup va ajuntar les mans en
una pinya i van dir:
- Totes a la una!
Van anar sortint agafant diferents direccions, sempre
observades per la veïna que desconfiava de la reunió
clandestina.
- No sé si avisar els municipals...-va dir- Vés a saber
què volen fer aquests galifardeus i ens encomanen la
Corona. A sobre... jo aquí glaçada, aturada cavil·lant i
ells deuen haver anat a fer mal? Ara hi truco!
Va telefonar immediatament a la policia municipal, els
quals van desplegar unes patrulles que no van trobar
a ningú pels carrers amb el fred que feia. Sols vent
glaçat, que movia compassades les branques dels arbrers, en una solitud esfereïdora. Tots van tornar a la
base, molestos per un avís infructuós.
Quan faltava poc per la una de la nit, la veïna, que no
podia dormir, va sentir un soroll al carrer i es va llevar
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per mirar pel balcó. Passaven les mateixes quatre figures embolcallades amb la capa, gorra i màscara...
Cadascuna portava un carretó de mà carregat i sortien
del poble pel pont del rec.
- Ui! Ara és la meva! –va dir i va tornar a trucar a la
policia.
La policia, en despenjar, va reconèixer el número que
havia trucat abans i la va deixar explicar, però la va
advertir:
- Senyora no ens faci perdre el temps! Ara ho anirem a
comprovar, però si no és veritat la multarem. No es fan
bromes a nosaltres.
La patrulla va arribar-se fins al pont del rec, començava
a nevar i veien que no hi havia roderes a la neu caiguda, amb els taps tan sols sentien una remor que varen
atribuir al moviment dels arbrers esventats. Van decidir
tornar cap a la base, cada vegada més emprenyats.
La nit passava i la neu anava tapant els teulats i els
carrers. A la matinada de cop va plegar. Aleshores les
quatre figures, dites Mosquepints, tornaren a venir sense fer soroll, ja que la neu esmorteïa les seves passes.
Tornaven amb els carretons carregats. Quan van passar per davant de la casa de la veïna la van saludar. No
podia dormir amoïnada per la curiositat.
- Bon Nadal! Et desitja la D’Artapint i les seves companyes, xafardera, que ja t’havíem vist!
La dona estava molt confusa i enfadada, però continuava vigilant i va veure que escrivien quelcom amb
esprais a la paret.
- No, això no pot passar! Que m’embrutin la meva paret, no!- i va tornar a trucar a la policia.
- Va senyora! Una altra vegada? No! Vol que la vinguem
a buscar i s’estarà en una habitació amb nosaltres ben
calenteta? Ja li explicarem nosaltres els acudits...
La dona va penjar rabiosa i va anar a prendre una til·
la carregada de sucre per veure si es podia calmar i
dormir.
L’endemà tot el poble va aparèixer nevat amb la neu de
quatre colors i amb felicitacions escrites per les parets.
Tots, menys una que dormia, celebràvem aquesta iniciativa per passar les males estones que els hi donava
aquella pandèmia.
Les Mosquepints havien anat al canal i havien bombat l’aigua, projectant-la sobre el barri proper amb les
mànegues que en sortia micronitzada i colorada. Fent
l’efecte dels canons de neu, la qual el fort vent glaçat
l’havia repartit per les cases.
Ja veieu, la Corona no porta res de bo! L’hem de combatre amb bona cara i millors iniciatives...
Xavier Cassany

La millor varietat de teixits i de merceria
A Yasmina trobaràs una gran
varietat de:
Teixits
Cintes
Botons
Fils
Cremalleres
Bies
Pedreria…
Ja sigui per la teva llar com
per confeccions de moda.

Teixits de Patchwork, loneta, blonda, tapisseria, punt, buata, ras, forro, lli,
cortinatge, cotons infantils, rus, goma Eva, pelfa, entre Telas, hule, licra i
molt més. I una gran varietat de complements de

PATCHWORK

A més a més també hi ha servei de tapisseria, confecció, arranjaments i
molt més!!

I TOT A UN PREU SENSE COMPETÈNCIA
ESTEM AL CARRER
SANTA EUGÈNIA, 27

GIRONA
17005

Bones Festes!
i
Bon any nou!
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Recomanació de llibres

T

ítol: La trena
Autora: Laetitia Colombani
Traductor: Anna Casassas
Editorial: SALAMANDRA
La novel·la fa un un retrat íntim i colpidor de tres dones
de tres països molt diferents: l’Índia, Itàlia i el Canadà,
de tres nivells socials i d’entorns completament oposats. És la veu de tres dones rebels, lluitadores i convençudes en la recerca de la llibertat personal i social.
Amb un llenguatge planer i delicat fa una descripció de
la vida de cadascuna d’elles i enllaça aquestes vides a
través dels cabells com a simbol de fragilitat però també de resistència.
La Smita viu a Badlapur, l’Índia. Com a dona dalit (intocable) malviu en la pobresa extrema; desposseïda de
qualsevol dret i invisible a ulls de la societat. La Smita
pren la determinació de lluitar perquè la seva filla pugui
estudiar i trencar així el cercle que la predisposaria a
viure un futur miserable.
La Giulia viu a Sicília i carrega amb el pes d’una família tradicional, catòlica i masclista. I coneix un noi sikh
que és un refugiat a l’illa. La seva vida farà un tomb
inesperat.
La Sarah viu al Canadà. Advocada de
renom, amb una carrera exitosa. Ha hagut
de superar la barrera
que una dona es troba
per ascendir en el seu
lloc de treball. Haurà
de fer front a la malaltia que apareixerà de
forma sobtada i a la
discriminació violenta
del món laboral.
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cultura
Les vides de tres dones discriminades per diferents motius.
Idèntiques lluites per a combatre
les violències exercides contra
la dona arreu del món . Perquè la força de La trena rau
en la consciència femenina,
col·lectiva i aferrissada, que
hem de tirar endavant per tal
de vetllar pels nostres drets.
L’autora diu «He escrit un llibre sobre dones que diuen
‘no’»
La Laetitia Colombani és
francesa, va estudiar cinema i és directora, actriu i
guionista. La trena és la seva
primera novel·la i les seves influències cinematogràfiques queden paleses en la narració. La trena
també s’està adaptant al cinema i la mateixa Colombani n’és la guionista.
La trena escrita en francès ha estat traduïda a vint-inou idiomes i ha rebut nombrosos
premis internacionals, entre ells el 40° Premio Relay
Voyageurs Readers, el 2017 Women of
Economics Literary Trophy i el 2018 Crystal Globe .
Carme Torrent
Petit fragment d’un dels poemes que surt a la novel·la:
Dedico la meva feina a aquestes dones,
unides pels seus cabells,
com una gran xarxa d’ànimes.
A les que estimen, pareixen, esperen,
que cauen i s’aixequen, mil vegades,
que es dobleguen però no claudiquen.
Conec els seus combats,
en comparteixo les llàgrimes i les alegries,
una mica sóc cadascuna d’elles,
Laetitia Colombani

Maria Climent guanyadora del premi Setè Cel 2020 de Salt

M

aria Climent, amb la seva
novel·la Gina (l’Altra Editorial), és la guanyadora dels
Premis Literaris “El setè cel”
2020 de Salt.
La regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Salt manifesta que ”les tres obres finalistes són de gran qualitat
i tracten temàtiques molt diferents però, finalment, va
ser Gina de Maria Climent
la guanyadora d’aquest
premi literari”, i respecte
a l’obra manifesta que
“està escrita amb un
llenguatge
expressiu
i espontani. És una
novel·la propera i els
lectors i lectores poden identificar-se
fàcilment amb les vivències i experiències de la
protagonista”.
Les tres obres finalistes eren Gina de Maria Climent,
Persecució de Toni Sala i Canto jo i la muntanya balla
d’Irene Solà i enguany, a banda del club lector de Salt,
hi han participat els de Sant Feliu de Guíxols i Santa
Coloma de Farners.

Maria Climent, nascuda a Amposta el 1977, és llicenciada en Traducció i Interpretació i també ha estudiat
Guió. Ha fet de professora d’escriptura, de cronista, i
col·labora regularment amb la plataforma digital de
Cultura, Catorze, i viu a Barcelona. Gina és la seva primera novel·la.
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Les fures

L

cuidem les mascotes

es primeres troballes arqueològiques de fures daten del 1500 aC. Encara que no se sap amb certesa
quan va començar a ser domesticat. Es creu que la
domesticació va ser similar a la del gat. Cap a l’any 6
aC, l’emperador Cèsar August va enviar fures a les illes
Balears per controlar les plagues de conills.
La fura descendeix probablement del turó, de manera
que el nom científic més utilitzat per aquest animal és
Fura. També és possible que les fures tinguin com a
avantpassats al turó de l’estepa.
Durant centenars d’anys el principal ús de les fures va
ser la caça de conills. Amb el seu cos llarg i estilitzat,
estan ben adaptats per entrar en caus i caçar els animals que hi hagi a dins. A Espanya, l’ús de fures per a
la caça està regulat en cada comunitat autònoma.
Les fures són animals més semblants al gos que al gat,
sobretot a nivell veterinari. A Catalunya, requereixen tenir obligatòriament passaport amb xip i vacunes en regla, fins i tot cal vacunar contra la ràbia. Són enèrgics,
curiosos i els agrada jugar amb els seus amos. Diuen
que els humans van domesticar fures per la curiositat
que despertaven; sigui això cert o no, la seva curiositat és superior al seu instint i això fa que les seves
possibilitats de supervivència en el nostre entorn siguin
bastant limitades. En proporció, les fures causen molts
menys danys que els gossos o gats.
Les fures són expertes en colar-se pels forats dels
armaris, les parets o darrere dels electrodomèstics,
on poden resultar ferits o fins i tot morir a causa dels
cables elèctrics, els ventiladors i altres articles perillosos. Les cadires plegables són una autèntica trampa
mortal per a ells, ja que pugen amb freqüència sobre
aquests mobles, plegant-les després i morint aixafats.
Per aquestes raons, abans d’adquirir una fura com a
animal domèstic, cal prendre una sèrie de mesures a
la llar.
Les fures són per naturalesa carnívors. El menjar per
a gats, si és de bona qualitat, és millor que el menjar
per a fures, que gairebé tots estan plens de cereals
que són molt dolents per a la salut de la fura. Quan es
llegeixi l’etiqueta, els tres ingredients més abundants
han de ser derivats carnis, ja que les fures no poden
digerir correctament els compostos de cereals usats en
les marques més barates d’aliment per a fures.
Les fures passen la major part del temps, de catorze a
divuit hores al dia, dormint, però quan estan despertes
són molt actives, dedicant-se a explorar al seu voltant
de forma exhaustiva. Les fures són animals crepusculars, és a dir, que són més actius durant l’alba, el capvespre i part de la nit. Si estan engabiats, han de ser
trets de forma diària perquè facin exercici i satisfacin la
seva curiositat; necessiten almenys una hora i un lloc
de joc. Les fures, igual que els gats, poden utilitzar una
caixa (preferiblement cantonera) per realitzar les seves
deposicions amb una mica d’entrenament, tot i que cal
tenir caixes en diferents cambres perquè no la buscaran si els queda lluny.
Les fures són animals molt sociables i a la majoria els
encanta jugar amb els humans. El “joc”, des del punt de
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vista de l’animal, pot ser una cosa semblant a l’amagatall o més aviat una forma de representació de la caça,
en la qual l’ésser humà ha de capturar-lo, o aquest
intentar mossegar els humans en els dits de mans i
peus. Igual que un gat juganer, les fures no mosseguen de debò als seus companys humans la majoria
de les vegades, sinó que agafen suaument un dit de
la mà o el peu amb la boca i després roden al voltant
d’ell. La majoria de les joguines per a gats funcionen
bé amb elles. No obstant això, els que estan fets de
cautxú o d’escuma s’han d’evitar, ja que aquests poden mastegar-los i empassar-se trossos petits que ocasionen obstruccions intestinals. Quan les fures estan
particularment estressades o excitades i contentes pel
joc, poden realitzar la dansa de guerra de la mostela,
caracteritzada per una sèrie de frenètics salts laterals
acompanyats d’un crit característic.
Els nens petits han de ser vigilats quan es troben amb
fures, ja que sovint pensen que és un simple animal de
peluix que poden rebregar quant vulguin, sense adonar-se que en realitat l’estan escanyant. L’animal sol
reaccionar retorçant, esgarrapant, o quan ja està totalment desesperat, mossegant amb força. No té perquè
haver-hi res dolent en què un nen jugui amb una fura,
sempre que hi hagi un control per part d’adults, com en
el cas de qualsevol altre animal.
Com molts altres carnívors, les fures tenen glàndules odoríferes al costat de l’anus. Les segregacions
d’aquestes s’usen per marcar el territori. Com la mofeta, la fura pot usar les seves glàndules perianals quan
s’excita o s’espanta, però l’olor desapareix ràpidament.
També aquestes glàndules tenen la funció de lubricar
les seves deposicions (pel que la seva falta els fa més
propensos a patir prolapse rectal i altres malalties).
Malgrat això, cal dir que no és veritat que llevant-los les
glàndules perianals desapareix la seva olor, tan sols és
una invenció. La solució per eliminar l’olor que es genera en alguns casos durant el zel, normalment en mascles, és la castració. El veritable causant de l’olor de les
fures és una sèrie de glàndules situades principalment
a la base del clatell, tot i que n’hi ha més repartides per
tot el cos, que segreguen un oli que ajuda a protegir el
seu pelatge i que produeixen una olor més intensa en
l’època de zel.
El veterinari
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RIFKIN’S FESTIVAL

cinema

E

l primer que percep l’espectador quan és a punt de veure
una pel·lícula d’en Woody Allen, no
són les imatges. Una obsessió recorre l’obra del cineasta: la música.
La seva passió pel jazz clàssic i pel
clarinet sorgeix amb força als seus
films.
I així comença Rifkin’s Festival,
amb una banda sonora ambiental
que no subratlla els sentiments
dels protagonistes ni contribueix
a fer avançar l’acció. Una música
que podria encaixar en qualsevol
altra de les seves pel·lícules.
El film és una postal turística de
San Sebastián. L’excusa: el festival
cinematogràfic de la ciutat que se
celebra anualment. Els carrerons
del centre històric, la platja de La
Concha, el passeig marítim que voreja la badia... li
dona un aire inequívocament romàntic a una història
antiromàntica.
I és que Allen ja ho deia en una de les seves pel·lícules:
“L’amor és l’emoció més complexa. Els éssers humans
són imprevisibles. No hi ha lògica en les seves emocions. I si no hi ha lògica, no hi ha pensament racional”.
El director presenta personatges i situacions estereotipades fàcilment reconeixibles a través de les quals és
més fàcil arribar als consumidors.
Representar els espanyols i llatins com a personatges
passionals, infidels, que perden fàcilment els papers,
exagerats en el to de veu i en les maneres, és un error comú i estès entre els directors nord-americans. És
decebedor que Allen hagi triat Sergi López com a representant d’aquest model de masculinitat. Flac favor
al propi actor.
Tot i que sembla que el cineasta està més còmode filmant a la seva estimada New York que a la vella Europa, les seves pel·lícules sempre tenen moltes coincidències: crisi de parella, l’enamorament i l’amor a
primera vista, la dona maltractada, el sexe, un toc de
romanticisme naïf i sobretot el psicoanàlisi i l’existenci-
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alisme profund, que Allen freqüenta fa més de 40 anys.
Els homenatges al cinema clàssic inunden el film. Són
escenes en blanc i negre que es visualitzen com un
malson o visions del subconscient. “Ciutadà Kane”, “El
setè segell” i “L’Angel exterminador”, entre d’altres, hi
són presents com a cintes emblemàtiques de cinema
d’autor.
Una bona promoció d’una pel·lícula sempre va acompanyada d’un bon cartell. Es una carta de presentació
i una de les primeres idees que es fa l’espectador del
que veurà posteriorment. El cartell de Jordi Labanda
connecta amb el públic i transmet molta informació.
Amb els quatre protagonistes asseguts al mig de la voràgine del Festival, el dissenyador va saber capturar
l’essència de la història, sense desvelar-ne els detalls.
L’home que té una filmografia de 50 pel·lícules i una
gran capacitat creativa als seus 85 anys, fa poc va declarar: «Més que viure en els cors i en les ments del
públic, prefereixo seguir vivint a casa meva». Al selecte
Upper East Side de Manhattan. Amb la seva màquina
d’escriure Olympia que té des dels 16 anys. Encara no
sap canviar la cinta. Pur Allen.
Núria Heras Colomer

fotografia

Una mirada, una fotografia

P

otser faré quelcom que no hauria de fer, vaja!, com
un pecat i dels grossos.
Fins ara he intentat parlar de tècniques i de maneres
de fer, ara voldria intentar contestar-vos una de les preguntes que se m’ha fet quan un comença al verí de
la fotografia: què es pot fotografiar? La resposta essencial és tot i res. No és tan important què, sinó el
com i què volem explicar. A qui la part tècnica, perquè
si volem fer una imatge a la nostra manera, hem de
saber quina és la nostra manera o quina expressivitat li
volem donar, és a dir, com volem fer-ho per aconseguir
expressió a la nostra manera.
Ara diuen que ve Nadal, temps de fer fotos de família,
si ens deixen, poder anar a la neu o fer un petit viatge o
excursió. Tot plegat són moments per fotografiar i veure
els nostres records com els volem sentir, que ens facin
sentir el gust, la felicitat, l’estimació d’aquell moment.
La veritat és que des d’una pedra inerta, a una fulla
mústia, tot es pot fotografiar. Si m’ho permeteu us diré
que la fotografia és l‘art més personal que conec, no
tant en l’execució com en el sentit que li volem donar.
Poden ser un bonic record, un moment de joia o de
tristor (hi va haver un temps que es fotografiaven els
morts per tenir-los com més presents). Entendreu que
no podem fer el mateix tipus de retrat si fem una festa,
casament, bateig, Nadal..., que no un retrat més negatiu, més trist, d’un fet fúnebre. La tècnica pot ser semblant, però el resultat que es vol tenir no ha de ser ben
igual. Què ens ajudarà a la diferència?, la manera que
tinguem de captar la llum. La fotografia és el dibuix, la
pintura amb la llum.
Por tot això dic que es pot fotografiar tot, però és important cercar dins nostre com ho volem mostrar.
L’altre dia vaig voler explicar que és la bellesa d’un objecte o de la seva fotografia. No crec que me’n sortís
del tot. La bellesa és quelcom molt personal, no a tothom li agrada la mateixa albada ni la mateixa manera
de mostrar-la, totes poden ser ben boniques i són essencialment diferents. Ser una model fotogràfica no és
res senzill, no n’hi ha prou en ser aparentment bonica,
cal mostrar una vida interior prou impactant i saber-ho
transmetre i el fotògraf saber-la plasmar.
Per qüestions de mobilitat m’estic dedicant molt a flors,

totes són boniques, una afirmació que no és certa, les
músties també? Us diré que per mi sí, fins i tot us diré
que algunes vegades millors que les més tendres i novelles, ja que m’ensenyen com d’elegant potser el pas
del temps. Per tant, dependrà de què en aquell moment
m’interessa voler mostrar, segur que no és mostrar una
flor i ja està, sinó que d’alguna manera hi hagi o traspuï
com em puc sentir en fer aquella foto i presentar-la com
la presento.
Clar que només vulgueu tenir una imatge més o menys
aproximada d’una realitat concreta, que ja pot està bé,
però al final pot ser una bona foto, però sense ànima.
Personalment intento que les fotos que faig tinguin un
petit esbós de la meva ànima, la meva il·lusió més gran
és que qui la miri també sàpiga trobar-hi la llum de la
meva ànima.
Pere Quero
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Targeta Avet en 3D

pessics d’art

S’acosten les festes de Nadal, Cap d’any i Reis! I dissortadament encara ens trobem immersos en
plena pandèmia i aclaparats per una estranya sensació d’incertesa envers el futur que ens espera.
Tot i això no podem desmoralitzar-nos, ni renunciar a les nostres tradicions! potser sí que haurem de
compartir els àpats només amb les persones properes del nostre grup bombolla, però ara que gaudim
de més temps de lleure podem tornar a felicitar els familiars i amics amb una bonica targeta artesana
i escrita a mà (un bell costum quasi oblidada d’ençà que utilitzem per comoditat els missatges d’email
i de whatsapp).
Així doncs us proposo una bonica targeta de paper, en forma d’avet i en tres dimensions que pot amagar en la seva part interior: escaients poemes o bonics missatges de felicitació.
Tot seguit podeu veure a través de les fotografies i amb l’ajuda de petites explicacions, les diverses
fases del procés que cal seguir per realitzar-la. Hem de partir de tres quadrats d’uns 12x12 cm i d’un
tipus de cartolina decorada o paper ornamental del què s’utilitza per fer scrapbook. D’aquesta manera
aconseguirem el màxim de vistositat i una textura adient que permetrà que la targeta s’aguanti en vertical com si es tractés d’una petita escultura.
Dos dels quadrats han de tenir el mateix color o disseny decoratiu, en canvi l’altre ha de ser de color i
ornamentació diferent per aconseguir el màxim contrast
Ara només cal que us concentreu en les imatges i seguiu les instruccions per, de forma intuïtiva, anar
copsant el procés d’elaboració d’aquesta curiosa targeta.
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i ecologia
• Retalleu tres quadrats de 12X12 cm, de paper o cartolina.
• Doblegueu-los per la seva diagonal, procurant marcar molt bé els plecs.
• Ajunteu els quadrats del mateix color (1 i 2) de forma que les línies diagonals i la seva part inferior
formin un triangle equilàter. Situeu el quadrat de diferent color (3) amb el plec del centre en posició
vertical com si es tractés d’un rombe.
• Encoleu el triangle dret del quadrat (3) ubicat al centre, tot seguint la diagonal de la part esquerra del
primer quadrat.
• Enganxeu el triangle esquerre del segon quadrat tot partint de la línia diagonal del tercer quadrat.
• Escriviu un text o poema de felicitació i encoleu-lo a la part central del disseny de la targeta.
• Marqueu amb força els plecs diagonals de cada quadrat i aneu donant a la peça la forma d’avet
tridimensional, procureu subjectar els extrems amb material adhesiu o amb cinta per poder fer el
tancament amb un llaç o amb ”velcro”.
• Podeu enganxar a la part superior de l’avet una estrella, una boleta o qualsevol altre element decoratiu. I també podeu completar l’ornamentació de la targeta amb tècniques pictòriques i d’encolada de
materials diversos.

Gaudiu molt mentre feu treballar el cap i les mans per elaborar targetes artesanes! I no permeteu que
us robin la il·lusió i l’alegria en aquestes festes tan assenyalades. Bon Nadal!
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Si voleu podeu aprofitar el curiós disseny d’aquesta targeta per felicitar altres moments o esdeveniments importants com poden ser un: casament, naixement, aniversari, comunió, canvi de domicili...
només cal una mica d’imaginació i sensibilitat per triar el color, la decoració dels papers i els elements
decoratius que portaran a crear una composició ben harmònica.
• Aquí teniu una galeria d’imatges de diferents targetes realitzades en tallers de scrapbook o visualitzades per internet, que s’han elaborat a partir del mateix disseny o patró, però que superen el clixé
d’avet de Nadal per crear una petita i creativa escultura digna de regalar en qualsevol ocasió.

Carme Garriga i Verdaguer
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jardineria
G

espes i prats: en aquesta època totes les gespitoses tenen molt poc creixement i pràcticament no
ens cal segar-les. Les deixarem a una alçada lleugerament més alta que a la primavera o estiu perquè tinguin
més resistència al fred i aguantin més el trepig amb un
sistema radicular més fort. En aquesta època podem
adobar de fons amb fertilitzants orgànics per millorar
l’estructura del sòl.
Arbres i arbustos: quan les plantes es troben en parada vegetativa -és a dir, sense activitat fotosintètica- és
el millor moment per efectuar les podes d’aquells arbres o arbustos que ho necessitin. Així doncs, aquesta
és la millor època per a realitzar la major part de les
podes.
Cal tenir en compte que sempre necessitem un motiu
per podar, ja que no és una pràctica que s’hagi de portar a terme sense raó ni criteri. Hi ha diferents tipus de
poda, algunes molt tècniques, agrupades en funció del
seu objectiu. Alguns tipus de poda són: de seguretat,
de manteniment, sanitària, de formació, de fructificació,
de reducció, de delimitació, de reestructuració, etc.
També és un bon moment per fertilitzar amb adobs orgànics que es puguin anar mineralitzant al llarg del període hivernal i a la primavera puguin començar a estar
disponibles per a la planta.
El reg: és important no descuidar el reg de les sembres fetes a principis de tardor. Igualment ens caldrà
controlar el reg de les noves plantacions. Arbustos, mates, plantes de flor de temporada i arbres necessitaran
regs més o menys esporàdics. S’han de protegir els
elements del sistema de reg situats a la intempèrie per
evitar que es puguin gelar i fer-se malbé.
Plantes que ens floriran: durant aquesta època hivernal podem trobar-nos amb pensaments (Viola x witrockiana), que ens anirà florint durant tot l’hivern de manera ininterrompuda. També el Cyclamen (Cyclamenn
persicum) ens oferirà flors durant tot l’hivern amb molts
colors i tonalitats diferents. Com a arbustives hi ha les
Camèlies (Camelia sp.) en multitud de cultivars diferents, ens començaran a florir a finals de desembre i
s’allargaran fins entrada la primavera amb les seves
característiques flors. Una altra planta apreciada per la

Consells del mes de desembre
seva floració d’aquesta època és la margarita groga (Euryops
pectinatus), que ens
aportarà color des
de finals de tardor i
prolongarà la floració
durant tot l’hivern i primavera.
La planta del mes:
és sens dubte la
Poinsettia (Euphorbia
pulcherrima) o altrament anomenada Flor
de Pasqua, Nadala,
entre d’altres noms.
És la planta de Nadal
per excel·lència, originària de les zones
d’Amèrica Central i
Mèxic, apreciada per
les seves bràctees
(fulles de les parts
pròximes a les flors)
de color vermell que apareixen quan es redueixen les
hores de llum de manera artificial (fotoperíode). En el
seu ecosistema natural pot arribar a fer més de quatre
metres d’alçada i viu en zones càlides i humides en climes tropicals i subtropicals. Existeixen més de cent varietats cultivades diferents amb bràctees que van dels
típics colors vermells als grocs o taronges.
Si volem mantenir-la a les nostres llars més enllà del
període nadalenc amb tota l’esplendor hem de tenir
tres consideracions bàsiques: evitar el fred i les gelades, evitar ambients molt secs i evitar regar-la amb
excés. Així doncs, és important no situar-la al costat
del radiador per evitar que comenci a perdre les fulles
i mantenir-la sempre humida, però no en excés, per
evitar problemes de fongs i podridures de la tija, molt
sensible.
Aquests i d’altres consells del sector de la jardineria són apresos al llarg dels dos cursos del Cicle
Formatiu de Jardineria i Floristeria amb l’objectiu
d’aprendre a instal·lar, conservar i restaurar jardins;
realitzar les activitats de producció de planta i floristeria; operar i mantenir la maquinària i les instal·lacions,
entre altres.
Bones festes de Nadal!
Equip docent del departament de Jardineria
i Floristeria de l’INS Salvador Espriu.

25

salut

Amunt els ànims

U

s sentiu sols?
Teniu por?

Us noteu angoixats?
Costa arrencar?
No podeu treballar?

La crisi sanitària que ens afecta ha sigut i és un dur impacte per als nostres cervells. És normal que aparegui
la por: de la incertesa del futur, de perdre un ésser
estimat, de contagiar-se, de quedar-se sense feina,
etc. Hi ha, però, qui davant aquesta situació d’incertesa
es mostra despreocupat: La por es pot manifestar de
moltes maneres i hi ha gent que l’amaga, que fa veure
que no en té.
Cal que busquem la manera de gestionar tots aquests
sentiments i trobem solucions de cara a mantenir una
bona salut emocional i global. Els nervis, l’angoixa, la
por… generen un estrès permanent que ens esgota i
això fa que es debiliti el sistema immunitari. I amb una
immunitat baixa estem més exposats a patir malalties
infeccioses, entre elles, el virus que ens ronda.
Nosaltres, des de la farmàcia, us podem ajudar a controlar aquestes emocions. Us escoltem i aconsellem. I
també volem donar-vos unes recomanacions que fan
que la nostra salut mental estigui en condicions òptimes per gestionar aquests temps tan estranys:
· exercici físic: fes exercici moderat 3-4 dies a la setmana durant 30-40 minuts
· dieta saludable: rica en vitamines, minerals i omega
3i6
. descansa bé: un son reparador és imprescindible

Carrer Pla de Salt, 15
A 5 minuts a peu de l’Espai Gironès
farmacia@farmaciabalerisalt.com
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· viu el present sense jutjar-te. NO generis ansietat o
culpa per una cosa passada o una que mai passarà
· fes 2-3 parades al dia, connecta amb tu mateix i respira. Això entrena el cervell a ser conscient
Escoltar els signes d’alerta que ens envia el nostre cos
pot ser el primer pas per demanar ajuda. Per qualsevol dubte o necessitat passeu per la Farmàcia Baleri.
S’acosta Nadal i són dies de família i companyia. Si
no podem (quan escric aquest article encara no sabem
com anirà tot), cal que tinguem una bona estratègia per
compensar les mancances. BUSQUEM SOLUCIONS
ENTRE TOTS!
L’equip de la Farmàcia Baleri

s!

ste
s Fe

e

Bon

· fes servir internet, TV, telèfon… de forma adequada. Hem de planificar com consumim la informació i
limitar-la. Si no ho fem, pot ser que aparegui ansietat.
Davant de tele informatius eterns, tertúlies i debats
sobre el mateix tema, el cos genera un estat d’alerta
que acaba sent pitjor.

Implicació i
compromís
amb la teva
salut
972 44 10 01

690 06 07 21

Programes d’acompanyament
específic.
Equip format de professionals per
conèixer-te i assessorar-te.
Visió integrativa per a la millora
de la qualitat de vida.
Servei de comandes i reserves
per WhatsApp.

@farmaciasalt

farmaciabalerisalt.com

tradicions catalanes
E

L VESC i el grèvol són les plantes silvestres més
emprades durant les festes de Nadal per ornamentar el pessebre o la llar. Pertanyen a la família dels arbustos i fan fruits que maduren a la primeria de l’hivern,
pels volts de Nadal. D’aquí ve, segurament, que hom
els atribueixi un seguit de propietats relacionades amb
la fortuna, el vesc; i la protecció de la llar, el grèvol.
El vesc és un subarbust que viu damunt les branques,
principalment les dels arbres de fulla caduca. Té les
fulles groguenques i unes baies arrodonides de color
blanc. Des de temps immemorials se’n saben les propietats medicinals i hi ha qui creu que porta bona sort;
per això és costum de regalar-ne ramets per aquestes
festes. El vesc es dissemina gràcies a les llavors que
els ocells porten d’arbre en arbre mitjançant un curiós
mecanisme. L’ocell pica el fruit i es menja la polpa. Les
metzines que porta no afecten els ocells. La llavor li
queda enganxada al bec i per netejar-se’l el refrega sobre les branques i les esquerdes de l’escorça d’altres
arbres, on resta enganxada. La llavor germina i l’arrel
travessa l’escorça i arriba a l’interior de l’arbre i als vasos conductors que porten la saba. L’arrel la xucla i la
planta obté l’aigua, les sals minerals dissoltes i altres
nutrients. Així, amb prou feines necessita fer la fotosín-

El vesc i el grèvol

tesi per obtenir l’aliment i això explica el color verd molt
pàl·lid de les fulles d’aquesta planta, que gairebé no
tenen clorofil·la perquè no la necessiten.
Crida l’atenció que aquesta planta s’ofereixi d’obsequi
per Nadal i, diuen, que porta bona sort.

EL GRÊVOL és un típic arbre molt conegut per la seva
tradicional presència per les festes nadalenques, el
qual segur que coneixem en veure les seves típiques
fulles punxegudes i els seus fruits en forma de boletes
vermelles.
És una planta d’exterior que s’utilitza principalment per
decorar jardins i tanques. Es ven com un petit arbust i
és de creixement lent, encara que pot arribar a aconseguir els 10 metres d’altura.
El seu port és piramidal, amb el tronc llis, recte i de
color gris verdós. Les seves fulles són perennes, rígida
i coriàcies, i tenen color verd fosc, encara que hi ha varietats que canvien una mica la tonalitat. La vora de les
fulles és espinosa, i sens dubte la seva característica
principal és el color vermell intens dels seus fruits, que
no han d’ingerir-se en cap concepte, ja que són tòxics.
És un dels principals símbols nadalencs, i des dels
seus orígens se li han atribuït propietats màgiques.
N’ha esdevingut tot un símbol i apareix com a motiu
recurrent en la iconografia d’aquests dies. Tot plegat
ha fet que la gent n’abusés i el grèvol ha acabat essent
una espècie protegida a Catalunya.
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Els Brugarols

S

e’ns va presentar al nostre Teatre de Salt “Els Brugarols”, en dues sessions, a les sis de la tarda i a dos
quarts de nou del vespre, tot i els confinaments amb un ple
total. Protagonitzada i realitzada per en Ramon Madaula i
dos actors més, que van demostrar una gran professionalitat en el desenvolupament de l’obra.
El tema és molt realista i està enfocat en la realitat del dia a
dia, entre les diferències de les dues edats, entre el sogre
(capitalista) i el seu gendre.
L’obra transcorre en un menjador del sogre on al fons hi ha
un retrat del Patriarca, que va ser el fundador de l’empresa actual, i que en Brugarols venera. Això no ho accepten
els seus fills, perquè diuen que va fer els primers diners a
les Amèriques amb negocis tèrbols i explotant els conciutadans.
El motiu de la visita del gendre és per exposar-li al seu sogre que, la seva filla, que està embarassada, quan tingui la
bona nova li vol canviar el primer cognom de Brugarols pel
segon cognom. El sogre s’escandalitza i no ho accepta.
Com a contrapartida li fa una proposició i li diu que li han
fet una oferta molt important per a l’empresa uns xinesos i
creu que l’acceptarà, a no ser que el gendre accepti dues
opcions que té pensades: persuadir la seva dona de no fer
el canvi de cognom i el gendre es farà càrrec de l’empresa.
Hi ha un debat entre els dos. El gendre no s’ho acaba de
creure, ja que l’oferta és molt temptadora. El sogre li replica: tens estudis d’enginyer i ets molt intel·ligent, crec que
ets la persona adequada per portar l’empresa. Estàs treballant en un supermercat guanyant una misèria de mil euros
fent 14 hores. Tu creus que això pot ser el teu futur?, com
penses mantenir la meva filla i el que ve al darrere?, com
pagaràs el lloguer i totes les despeses?
El gendre li contesta que s’apuntarà en el subsidi per ocupar un habitatge protegit, i, si més no, faran d’okupes. El
sogre s’escandalitza i el reprova del tot, només li faltava
sentir això. La meva filla vol canviar de cognom i a més es
fa okupa. És una irresponsabilitat total.
El gendre es retroba amb la seva dona i li diu que el seu
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teatre
pare li ha proposat que es faci càrrec de l’empresa, però, a
canvi, ella ha d’acceptar que el cognom del nostre fill continuï sent Brugarols. Cosa que ella no accepta totalment.
Això fa que s’acabi en retrets entre ells dos, dient ell que ja
està fart de ser un trist dependent. Ella li contesta que plegui i que formi una empresa, replicant ell que això està molt
bé, però amb quins diners?, que ella ho té molt clar, és la
filla d’un gran capitalista que no li falta de res, i tothom sap
que és una nena “pija”. Creu que l’oferta del seu pare és
acceptable i ella hauria de claudicar pel que fa a no perdre
el cognom de Brugarols.
L’únic dubte que té el gendre per acceptar l’oferta del sogre
és que sap que la fàbrica produeix armament per a tot el
món, però segons el sogre el que fabriquen són ordinadors
perquè els blancs siguin perfectes i no es matin persones
innocents, aconseguint salvar vides.
El tercer acte és molt emotiu, arriba el gendre en una
postura molt senyorial, entenent que ja han passat
molts anys i ell està al càrrec de l’empresa. En Brugarols s’ha fet gran, passa de l’empresa i no en vol saber
res.
Estaven sopant tots tres quan tenen una vídeotrucada del
seu fill, el qual estava estudiant en una universitat dels Estats Units. Li pregunten que com està, responent ell que
molt bé. Li diuen que l’esperen veure per Nadal, contestant ell que sí, que té una grata sorpresa, portarà la seva
promesa i els hi presentarà, que sàpiguen que seran avis
i tindran un net xinès, ja que la seva companya és xinesa.
En Brugarols no s’ho acaba de creure i pregunta: quin cognom li posareu?, contestant ell: un de xinès.
En Brugarols queda tocat totalment. Tots lluitant per una
empresa i un cognom perquè al final acabi tot en mans
d’uns xinesos.
Ha estat una hora i mitja que se’ns ha fet curta, per la gran
professionalitat dels actors, que vam haver d’acomiadar
amb forts aplaudiments i obligats a saludar diverses vegades.
Josep Pla
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La Cooperativa del Veïnat
Carrer Major, 78 - Salt
972 23 43 36

TORNA LA FRED I TORNA LA LLENYA!
Encarrega-la i recull-la a la botiga.
O te la portem a domicili!

ARRIBA EL NADAL
AL VEÏNAT DE SALT
Recorda que per Nadal...
La Grossa de Cap d'any

Us desitgem unes bones festes!

PEIX FRESC AL VEÏNAT
1- Fes la teva comanda trucant a Peixos
Mari - Mercat de Salt (972 23 08 13).
2- Recull-la sense costos addicionals a La
Cooperativa del Veïnat.

RECORDA!
CADA DILUNS DIA DEL JUBILAT
10% DE DESCOMPTE
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notícies

L’Ajuntament de Salt congela l’IBI,
l’impost de circulació i la taxa d’escombraries

L

’Ajuntament de Salt congelarà l’any 2021 ordenances fiscals com l’IBI, l’impost de circulació i la taxa
d’escombraries. La decisió es complementa amb bonificacions de l’IBI per als equipaments culturals, noves
bonificacions a l’Impost Sobre Construccions, Instal·
lacions i Obres (ICIO) i, al mateix temps, es prorroga
la gratuïtat de la taxa de terrasses per a bars i restaurants.
En el cas dels equipaments culturals, s’impulsa una
nova bonificació de l’IBI del 80% l’any 2021 i del 40%
el 2022. En podran gaudir aquells immobles destinats
a activitats culturals on s’exerceixi activitat econòmica i
que hagin quedat afectats per la pandèmia.
Pel que fa a l’ICIO, s’inclouen bonificacions del 40%
per a la rehabilitació d’habitatges que s’aportin a la
bossa de lloguer de l’Ajuntament o la xarxa d’habitatges que gestiona la Generalitat. També es bonificarà
en un 35% la construcció d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer.
El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament afegeix que “a les
mesures incloses dins les ordenances s’hi inclouran les
que ja hem començat a treballar i que formaran part del
pressupost 2021. Plantejarem obrir línies de subvenció
per al nostre teixit empresarial i comercial”.
La gratuïtat de la taxa de terrasses per a bars i restaurants es prorrogarà, de moment, durant el primer trimes-

tre del proper
any
2021,
una mesura
que ja va entrar en vigor
durant el primer semestre d’enguany
per fer costat
al sector de
l’hostaleria i
la restauració
de la vila, juntament amb altres accions, com per exemple, la promoció de la venda online.
L’abonament anual de l’aparcament en zona verda per
a residents passarà a ser de 30 euros per regularitzar-lo, tot i que s’ha decidit continuar situant-lo per sota
de la mitjana dels municipis de l’entorn davant la bona
acceptació de la qual gaudeix.
D’altra banda, al Viver d’Empreses se seguiran bonificant els tres primers mesos de lloguer per activitats de
nova creació i s’ha creat una nova modalitat de lloguer
d’espais i que, en aquest cas, va destinada per a activitats ja consolidades per donar resposta a les peticions
rebudes aquests darrers mesos.

Reunió amb el director general dels Mossos d’Esquadra
per demanar més agents per a la comissaria de Salt

R

epresentants de Salt, Aiguaviva, Bescanó, Fornells
de la Selva i Vilablareix es van reunir telemàticament amb el director general dels Mossos d’Esquadra,
Pere Ferrer, per traslladar-li la reivindicació d’ampliar la
xifra d’agents de la comissaria de Salt. La reclamació
implica augmentar la plantilla fins als 60 policies i arriba
després d’una carta signada pels alcaldes i alcaldesses amb la mateixa petició i que es va enviar a la conselleria d’Interior el mes de juliol.
Durant la trobada a la qual també va assistir el director territorial d’Interior a Girona, Albert Ballesta, els
representants municipals van demanar “el compromís ferm per part de
la direcció dels Mossos d’Esquadra
per tal d’ampliar el nombre d’efectius
perquè és una reivindicació que ja fa
anys que dura”.
A hores d’ara la comissaria de Mossos saltenca compta amb 41 agents,
una xifra que els alcaldes i alcaldesses dels municipis implicats (Jordi
Viñas, Salt; Josep Pinsach, Aiguaviva; Xavier Vinyoles, Bescanó; Sònia
Gràcia, Fornells de la Selva, i David
Mascort, Vilablareix) consideren absolutament “insuficient”.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, recorda

que “els agents dels Mossos no només donen cobertura a Salt sinó que també ho fan a quatre municipis més
de l’entorn: Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva i
Vilablareix. En total som més de 43.000 habitants”. En
aquest sentit, els alcaldes i alcaldesses recorden que,
per exemple, l’ABP de la comarca del Pla de l’Estany
està dotada de més efectius dels que actualment hi ha
a Salt.
Des de Salt també alerten que el 112 deriva molts serveis a la Policia Local de la vila, un fet que està provocant una sobrecàrrega de treball al cos municipal.
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ensenyament

Projecte de La Marató a P3

C

ada any, els alumnes de 3r de Primària de FEDAC
Salt participem en la Marató de TV3. A través d’un
projecte globalitzat, descobrim el funcionament de la
fundació i ens impliquem en el seu projecte ajudant
amb la tasca de sensibilització i difusió d’aquest.
Aquest any la Marató està dedicada a recollir diners per
investigar la Covid-19, una malaltia que ens ha capgirat el món a tots i a totes. Nosaltres hi col·laborarem
fent un donatiu amb els diners que recollirem de les
entrades del nostre festival de Nadal. I vosaltres? Què
podeu aportar? Qualsevol ajuda és bona. Fes el teu
donatiu!
Alumnes de P3 –Tercer de PrimàriaFEDAC Salt.

A FEDAC Salt, fem les llengües vives

F

idels al nostre projecte educatiu, any rere any ens
comprometem a mantenir i millorar la qualitat de
les propostes que oferim als nostres alumnes. Aquest
curs, amb el propòsit de fer-los cada vegada més competents globalment, encetem el projecte de Llengües
Vives. És una proposta encarada a tots els alumnes a
partir que comencen a escriure; des d’I5 fins a Secundària passant per Primària.
Aquest projecte, que és nou d’aquest curs i ve a afegir-se a les moltes propostes vivencials que ja es porten a terme a l’escola, neix de la necessitat de fer evident als alumnes la importància de la llengua i la seva
utilització real. El nostre objectiu és que l’alumnat concebi la llengua com a vehicle de comunicació i que no
l’entengui només com un contingut acadèmic més.
Així, doncs, proposant a cada curs un repte comunicatiu, fem conscients els alumnes de la necessitat d’utilitzar la llengua per a resoldre situacions comunicatives
significatives.
Quin sentit té la llengua sinó resoldre tasques comunicatives amb significat que arribin a un receptor real?
Fent les llengües vives, ajudem els alumnes a veure
que els treballs de la nostra escola van més enllà de la
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proposta plantejada en un enunciat. Els facilitem mitjans i recursos perquè els textos dels alumnes no siguin planificats, escrits i revisats per acabar guardats al
calaix de la mestra, sinó que arribin a un receptor real.
Les propostes comunicatives s’inicien a I5 -Infantil, 5
anys- on els alumnes ja descobriran la màgia de comunicar-se amb una altra escola FEDAC. I continuem a
Cicle Inicial on els nens i nenes jugaran amb la llengua
produint petits textos parlant del seu poble en diferents
formats.
A P3 -tercer de Primària-, la situació comunicativa a
resoldre és l’intercanvi de cartes amb alumnes d’una
altra escola FEDAC. S’ha iniciat el projecte enviant per
sorpresa una carta a l’altra escola. Es respira emoció
restant a l’espera de la seva resposta!

Els alumnes de quart de Primària i de sisè fan activitats
que lliguen la llengua amb els projectes d’aprenentatge
servei. Crearan productes que ajudin els companys de
l’escola a millorar el seu nivell de llengua mentre ells
mateixos també fan aprenentatges.
Per altra banda, a P5 -cinquè de Primària- l’alumnat
està immers en la bonica aventura d’emetre, coordinadament amb els alumnes de segon de Secundària, un
programa de ràdio per l’emissora municipal. L’escaleta,
els continguts, les sintonies… tant l’estructura del programa com la locució està feta pels alumnes. El programa s’emet a Ràdio Salt (97.7 FM) els dijous a les 10h i
els dissabtes a les 17h.
A Secundària continuem amb la magnífica experiència
d’empoderar els alumnes i fer-los protagonistes de la
seva educació. Volem que puguin fer sentir la seva pròpia veu.
Els projectes per als més grans de l’escola van relacionats amb les seves llengües maternes com a vehicle
primigeni de comunicació i com a llegat que cal protegir
i estimar. També es treballa amb diversos mitjans de
comunicació: la ràdio com a eina àgil que ens permet
donar el nostre punt de vista sobre diferents temes. Els
alumnes gestionen el seu compte d’Instagram on poden donar sense censura la seva visió del món. I també editen, amb la col·laboració de La Vanguardia, una
revista digital amb temes d’actualitat que per ells són
importants i necessaris.
Totes aquestes propostes ens permeten ajudar els
alumnes en la seva competència lingüística i comunicativa, alhora que els impulsa a acabar de formar la
seva pròpia concepció del món i donar-la a conèixer.

A FEDAC Salt les llengües són un vehicle de comunicació real i palpable. Vivim la funcionalitat de les llengües!

Dues alumnes de l’Institut Vallvera guanyen el Premi
d’Emprenedoria a la FP de les comarques gironines

E

l dijous 5 de novembre es va fer entrega del VIII
Premi del Concurs d’emprenedoria a la FP de les
Comarques Gironines. El premi ha recaigut en les
alumnes Fàtima Daraz i Jadiya Sidibeh, amb el projecte “Kodomo Sekai - El món dels infants”, desenvolupat en el marc del cicle de Grau Superior d’Educació
Infantil.
Les guanyadores van presentar un projecte empresarial d’activitats per a infants al voltant de l’anime i
el manga japonès, que ha rebut el primer premi del
concurs, convocat pel Departament d’Educació, conjuntament amb la Diputació de Girona, la Cambra de
Comerç, FOEG i PIMEC. El director dels Serveis Territorials d’Educació, Martí Fonalleras, ha destacat “la importància de poder celebrar l’entrega i reconeixement
a les alumnes malgrat les circumstàncies”, i és que degut a la situació sanitària l’acte es va haver d’ajornar
i ha tingut lloc al mateix centre de les guanyadores,
l’Institut Vallvera de Salt, sense assistència de públic.
Eva Rigau, directora del centre i anterior tutora de les
alumnes guanyadores, ha destacat “la iniciativa demostrada per la Fàtima i la Jadiya, i la qualitat del seu

treball, en què es nota l’entusiasme i la dedicació que hi
van posar”. La mateixa Fàtima Daraz, en representació
de les dues guanyadores, ha agraït el premi exposant
la idea i ha explicat que havien tingut “l’oportunitat d’implementar-ne algunes activitats, esperant poder desenvolupar-lo quan les circumstàncies actuals millorin”.
L’acte va comptar també amb la presència de Jordi
Suy, inspector d’Educació, Sara Oliveras, Coordinadora d’FP dels Serveis Territorials d’Educació, i Marc
Puigdomènech, professor d’Empresa i iniciativa emprenedora de les alumnes.
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Al Pompeu: actitud lúdica

C

om ja us hem anat
explicat
en
les
nostres darreres col·
laboracions en aquesta
publicació, al Pompeu
hem iniciat un procés
de renovació metodològica, començant pels
grups dels més petits.
A partir d’un full de ruta
ben definit, orientem la
nostra acció pedagògica a aconseguir que
els nostres alumnes
esdevinguin persones
competents, creatives,
lliures, compromeses i
resilients. És un camí de
canvis que fem acompanyats per experts que
ens orienten, assessoren i formen, tant a
l’equip directiu com als
docents de cadascuna de les etapes educatives.
D’acord amb aquest full de ruta, els grups d’educació
infantil i cicle inicial, han incorporat a les metodologies que ja eren presents a les aules (racons, projectes,
tallers…) un component que les unifica i dona més
sentit: l’actitud lúdica. Així doncs, a partir d’ara, la columna vertebral de la nostra metodologia girarà entorn
de l’actitud lúdica; no el joc, que ja és present a totes
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les nostres aules, sinó els components, dinàmiques i
mecàniques pròpies del joc que ajuden a millorar els
processos educatius i per tant… els aprenentatges. I
ho fem perquè adoptar propostes gamificades aporta
una gran potencialitat per influir en el desenvolupament
o canvi de comportaments; les competències són això:
comportaments o actuacions en les que es posen en
joc diferents aprenentatges de forma estratègica per a
resoldre una situacions complexes.
Això és possible perquè alguns d’aquests factors que
l’aprenentatge a través del joc proporciona:
● Plaer i satisfacció: el nen gaudeix el procés.
● Estimula la curiositat: anar avançant requereix que es
vagi preguntant contínuament sobre quines decisions
prendre.
● Estimula l’afany de superació, de repte i l’autoconfiança: millora l’autoestima, el reconeixement social de
la resta de companys i constitueix una estupenda manera de fomentar la resiliència.
● Suposa una oportunitat d’expressar els sentiments:
quan juguen expressen de forma natural les emocions.
● Afavoreix la interiorització de pautes i normes de
comportament social.

racó poètic
Diàlegs Nadalencs
Desvolgut i cansat, arraulit dins aquesta escorça esgotada
busca la soledat el meu esperit
i enmig de tanta glaçada
trencadissa ma feblesa, cerca el son de l'oblit.
I quan el fred s'esdevé gebrada
i l'arbre sec encatifa el terra amb sa pluja d'or,
arribes tu Nadal, ple de llums, colors, cantúries i gresca
no saps que no estem ja per festes?
l' infortuni ha ferit nostres sentits!
mes... tu ara véns a parlar-nos d'esperances
vols que cantem Nadales
i ens portes la pau i el somrís!!
Si... ben pensat és el millor camí.
Has fet bé de recordar-nos a aquell Jesuset,
que sien Déu! Va néixer sota una penya
i estava mig mort de fred
perquè anava nuet, nuet...
Dolors Vilagran i Amat

BON NADAL

Concert de Nadal – Coral Tribana

T

ot i ser un any difícil i ple de contrarietats degut a la
Covid 19, i ser conscients que estem passant moments molt negatius, Coral Tribana està preparant el
tradicional concert de Nadal que al mateix temps, la
recaptació és per Càritas Salt.
Som conscients que no sabem si arribat el moment,
tot seguint tots els protocols establerts, podrem oferir
el concert, però nosaltres l’estem preparant amb molta
il·lusió, per poder oferir una mica de llum i esperança i
per seguir lluitant en el dia a dia.
Per això convidem a tots els que vulgueu compartir
aquesta estona amb nosaltres, el dissabte 2 de gener a
les sis de la tarda i a l’església de Sant Cugat de Salt.
També aprofitem per oferir-vos l’oportunitat de venir a
cantar amb nosaltres tots aquells, homes i dones, però
sobretot homes, que us pugui interessar: assagem els
dimarts de 8 a 10 del vespre i a la Coma Cros, ara des
de casa virtualment. Tots plegats formen una família

que es reuneix per desconnectar del dia a dia, cantant
una estona.
Només desitjar-vos unes Bones Festes de Nadal plenes de Salut, Pau i Amor i pregant perquè aquest mal
son passi, i podem tornar tots a la nostra millor rutina.
Bones Festes i Millor 2021.
Abraçades per a tothom, de moment, virtuals.
Coral Tribana de Salt.
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el temps

Temperatures i pluviometria

octubre de 2020

setembre de 2020

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)
Dies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Temperatura Mínima 14,3 15,9 15,4 17,0 20,0 18,2 16,1 12,9 16,8 16,1
Temperatura Màxima 26,1 27,3 28,2 30,8 30,0 25,6 25,5 26,3 26,3 28,4
Mínima Parc Monar 12,1 15,5 13,3 15,3 19,1 18,3 15,5 10,8 16,4 14,5
Pluja/mm.
36,4 Ip.				
1,8		
6,2			
								
Dies
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Temperatura Mínima 18,8 17,8 19,5 17,9 17,0 17,0 16,1 14,8 16,7 14,2
Temperatura Màxima 32,5 31,7 25,8 29,8 31,0 25,8 25,9 30,0 29,6 23,9
Mínima Parc Monar 16,9 15,4 17,5 16,1 14,5 15,5 14,8 13,0 14,4 12,7
Pluja/mm.			
0,9		
0,1
1,1					
Dies de pluja: 9
Màxim en un dia: 36,4 (mm)

Pluja acumulada: 46,8 (mm)
Temperatura màxima:
34,1 el dia 13 de setembre

11
12
13
14
15
18,3 19,0 17,0 16,7 16,3
30,7 32,3 34,1 32,1 31,5
17,5 16,9 14,3 14,4 14,1
Ip.						
26
27
28
29
30
11,0 8,6 11,6 11,2 11,8
20,9 20,1 23,9 24,2 25,7
9,1
7,0 10,0 8,9 9,1
0,3					
Temperatura mínima:
8,6 el dia 27 de setembre

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

Pluja acumulada: 60,9 (mm)
Temperatura màxima:
26,3° el dia 9 d’octubre

Temperatura mínima:
4,8° el dia 315 d’octubre

Resum meteorològic

S

etembre - Fou lleugerament més càlid del normal,
21,8º C de mitjana a Salt-Plaça Sant Cugat, 0,3º
més que la mitjana climàtica del període 1999-2020. Al
centre de Girona (observatori Sèquia) seria un setembre càlid si el considerem des de l’inici de la sèrie, el
1884, amb 22,2º C de mitjana, la mitjana del segle XX
al centre de Girona era de 20,9º C, per tant una anomalia tèrmica de +1,3º C. Fou un setembre molt sec, 33
mm a Salt-XOM, la mitjana climàtica és de 88 mm, i sec
al centre de Salt, 46,8 mm. Les tempestes van portar
aquest contrast pluviomètric en menys de 600 metres
de distància, ja sabem que aquest fenomen dóna precipitacions irregulars. Vam tenir sort del primer dia de setembre que va ploure 36,4 mm a Salt, si no, parlaríem
d’un dels 10 setembres més secs des de 1884 a Girona
i Salt. A finals del mes vam tenir un fort descens tèrmic.
Les màximes van ser més altes que la mitjana climàtica
de 1999-2020 (27,9º, +0,1º d’anomalia positiva) i la de
les mínimes també (15,8º, +0,5º). Aquest any 2020, per
efecte de l’abundant nuvolositat i pluviometria, tenim
força mesos consecutius amb menys amplitud tèrmica
diària que la mitjana climàtica. Concretament, des de
febrer ja portem 8 mesos consecutius amb menys amplitud tèrmica respecte a la mitjana.

O

ctubre - Aquest ha estat un mes d’octubre normal pluviomètricament i molt fred tèrmicament. Aquest ha estat
l’octubre més fred a Salt des de 2003 (15,5º de mitjana) i el
segon més fred de la sèrie (1999-2020) amb 15,9º de mitjana, la mateixa que el segle XX, l’anomalia tèrmica negativa
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respecte del període 1999-2020 és de -1,9º. Encara està molt
lluny del rècord dels 10,9º de Girona-Vicens Vives, mitjana
de l’octubre de 1974, o sigui, que per molt fred que hagi estat
aquest octubre està a anys llum d’aquell octubre que va ser
més fred que el passat mes de febrer, 12,2º a Girona-Vicens
Vives. Aquest és el 2n mes de l’any 2020 amb una anomalia
tèrmica negativa, el primer va ser el mes de juny.
Cal remarcar que va glaçar 3 dies a les Deveses de Salt molt
aviat, entre els dies 15 i 17 d’octubre, -1,4º de mínima el dia
17, les més matineres des de 2005. Les temperatures van
pujar molt entre el dia 17 a les Deveses de Salt (també al centre de Salt) i el 21 amb una advecció del sud, i l’arribada d’una
massa d’aire tropical continental amb vent del sud va portar
pluges dèbils, 0,4 mm el dia 22, i una forta pujada tèrmica
molt més marcada en les mínimes (13,4º a les Deveses de
Salt el dia 21), ja que el cel estava tapat. A finals de mes vam
tenir un dia de caloreta, el dia 30, amb 25,4º C de màxima.
S’ha de remarcar que la temperatura màxima va ser la més
baixa de la sèrie de l’octubre a Salt, 26,3º C, ben lluny dels
34,5º del 12 d’octubre de 2011. La mínima més baixa del
centre de Salt aquest mes ha quedat ben lluny, -1,1º el 29
d’octubre de 2012, -3,5º a les Deveses de Salt. Hem tingut la
mitjana de les màximes més baixes a Salt-Plaça Sant Cugat
de tota la sèrie, 21,5º C, -2º C d’anomalia.
Mes d’octubre sec, no obstant això ja acumulem 935,4 mm
aquest any, fruit de les precipitacions tan copioses del temporal Glòria i dels primers 6 mesos de l’any. És el 2n mes de
l’any més fred de la mitjana, el 1r va ser juny. És el 3r any
més plujós aquest 2020 de moment de la sèrie a Salt, encara
queden una mica lluny 2003 amb 1.123,4 mm i 2018 amb
1.112,1 mm. De moment estem tenint una tardor climàtica
(setembre-novembre) lleugerament més freda de la mitjana
climàtica a Salt,-0,7º C i més seca, -45 %

gastronomia

Pastís Tatin
Ingredients (per a 8 persones):
· 8 pomes golden
· 100 cl d’aigua
· 100 gr. de mantega
· 100 gr. de sucre

· 50 cl de brandi
· 1 branca de canyella
· ratlladura de llimona
· 1 pasta de full rodona

Elaboració:
Preparació pel sucre cremat:
Fer un caramel posant en un cassó al foc 100 gr. de sucre i una mica d’aigua i anar remenant, repartir-lo al motlle desmuntable que tindrem folrat amb paper vegetal, reservar...
Preparació per al pastís:
Tallarem les pomes a quarts, les pelarem i traurem les granes. Posarem en una cassola, les pomes,
l’aigua, la mantega, la canyella, la ratlladura de la llimona, el sucre, el brandi i ho deixarem coure,
amb la cassola destapada, fins que les pomes siguin toves però no desfetes, 15 minuts o més.
Col·locarem les pomes dins el motlle, ben posades, molt juntes, prement amb la mà per tal que no
quedin forats entre els talls de poma. Posarem la pasta de full a la mida del motlle, procurant que
quedi ben tapat. Ho posarem al forn a 200°, fins que la pasta quedi daurada. Desemmotllar quan sigui fred i girarem el pastís,
perquè la poma quedi al damunt. Servir tebi.
NOTA:
Si volem fer la pasta nosaltres, posarem 150 gr. de farina, passada per un sedàs, 70 gr. de mantega, 70 gr. de sucre llustre i un
rovell d’ou.
Posarem la farina, hi barrejarem la mantega que estigui tova i el sucre, quan estigui ben barrejat, farem un volcà i hi posarem un
ou i ho barrejarem suaument. Quan estigui tot ben barrejat hi farem una bola i ho deixarem reposar mitja hora.
Després l’estirarem a mida del motlle i procedirem a fer el pastís.
Recepta de la Sra. Carme Vidal Burch del grup de Les Cuineres de Salt.

un Salt enrere

Can Pixera (Foto: Pere Quero)

fotos: CRDI-Girona

Cotxe de la línia de Salt a Girona, propietat de l’Empresa de
Transports Berga, S.L.
La foto pertany a l’any 1961 i feta a l’avinguda de Jaume I de Girona,
on tenia l’última parada. Concretament davant on actualment hi ha la
Prefectura de Trànsit.
L'any 1963, l'Empresa TEISA, fundada el 13 de març de 1920, compra
les accions de l'Empresa de Transports Berga de Salt, concessionària
del servei públic de transport de viatgers entre Salt i Girona.

Can Tona
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defuncions

casaments

naixements

demografia
Samara M. Raudales Cáceres
Leonor Isabel Cabrera Ramos
Jam Marcos Gallo Madrid
Amir Cheaibi
Leylanie J. Villagómez López
Oude Jammeh
Dina Sahraqui
Israe Zaroual
Rayhana El Bouyahyaqui
Lina Fdile
Fatima Tunkara Tunkara
Safwan El Aaloui
Aymane Serbouti
Siraj Doussi
Widad Ez Zekkari
Declan Rivera Nieto
Lenis A. Magassa Torres
Aya Anzi
Darshit Kumar Jaggopota
Maya Riera Berezhna
Liah Torralba Jiménez
Islam Loutane
Nora Pagès Cortés
Rayhan Balde Jaiwo
Lia Campis Porras
Lya Ubach Rodríguez

27/08/2020
29/08/2020
03/09/2020
03/09/2020
05/09/2020
06/09/2020
07/09/2020
07/09/2020
08/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
12/09/2020
13/09/2020
13/09/2020
13/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
17/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
19/09/2020
20/09/2020
21/09/2020

Solayman El Bobssi
23/09/2020
Berta Planas Tura
25/09/2020
Eloi Planas Tura
25/09/2020
Omar Ghouzali El Kharbachi 25/09/2020
Chloe Daniela Padilla Banegas 29/09/2020
Pau Josué López Romero
29/09/2020
Sufficient Omo Osarenmwnda 29/09/2020
Mohamed Babaaly Mjahed
01/10/2020
Ayman Boutjallikht
01/10/2020
Gala Santaengracia Mejías
01/10/2020
Mahamadou Sakoli
01/10/2020
Cor Cavanillas Ginesta
01/10/2020
Martín Ramírez Fabri
03/10/2020
Habibu Jammeh
04/10/2020
Jana Jbilou Hammouch
04/10/2020
Ainhoa S. Velásquez Castillo
05/10/2020
Ferdaous Hittani
06/10/2020
Bella Ohene Tandoh Lozano
06/10/2020
Yadiel Muñoz García
07/10/2020
Deborah Oluwaseyifunmi Odiase08/10/2020
Woyita Traore
08/10/2020
Woury Bah
10/10/2020
Izan López González
11/10/2020
12/10/2020
Mariama Jadama Jadama
Youssef El Hajjaji
13/10/2020
Zoé V. García Garmendia
14/10/2020

Anas El Bachiri
Akram Azgoud Halouan
Jan Closas Cros
Abril Soler Crespo
Caleb Ramos Enamorado
Mohamed Lahraqui Montaser
Álvaro Paredes Fajardo
Isaac Rojas Sánchez
Leila V. Benyoussef Bonilla
Jana Azghough Essalhi
Maia Garriga Shaimi
Talibe Aboubekrine Diakite
Sarai Vasilcioiu Cimpean
Lamarana Diallo Cámara
Habibatou Diarra
Nora Montero García
Gurveen Kaur Multan
Gael Bartrolí Mora
Amira Alilich
Malak Chatib
Ilyasse Bakhella
Diana Tudela Briceño
Omar Faty
Ona Blázquez Rubio
Madang Tall
Roeya Zaroual

14/10/2020
14/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
17/10/2020
17/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
24/10/2020
24/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
31/10/2020
01/11/2020
02/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
10/11/2020
13/11/2020

Adrià Sureda Castañal
Roser Sánchez Isach

13/09/2020

Alberto Martínez Lleonart
Encarnación Ardila Bramón

01/10/2020

Bilal Ziat
Safae El Khteb El Mouden

Yusupha Jabbi
Ahasa Jabbie Bagaba

16/09/2020

Jorge Salmerón Boada
Rut Rovira Hidalgo

05/10/2020

Nolberto Giron Panesso
Wendy N.Portocarrero Valverde05/11/2020

Francisco Ruiz Guerrero
Rancel J. Betanco Herrera

17/09/2020

José M. Martínez Sánchez
Míriam Esquerrer Chueca

06/10/2020

Roger Ripio March
M. de los Ángeles Gatius Pérez05/11/2020

Ernesto Coll Corredor
Agglet M. Arguedas Faiffer

25/09/2020

Marc Ballarin Sala
Cristina Brugués Roca

07/10/2020

Soufian Barahmouni
Imen Saber

09/11/2020
12/11/2020
16/11/2020

Cristóbal Artacho Velasco
Glòria Bruguera Pijoan

25/09/2020

David Mora Morales
Tatiana Buklenkova

19/09/2020

Jesús Saldías Casas
Rocío Hebles Barraquero

Pere Jordi Rossel Roige
Olga Serra Lloveras

19/09/2020

Juan J. Iglesias Zamora
Montserrat Ribot Lanfranco

10/10/2020

Antonio Bravo García
Meritxell Renart Requena

Bernardus H.M. Van Hoof
Elisabet Sunyer Rodà

25/09/2020

Emmanuel Alonzo Mejía
Keylin D.Cáceres Morales

26/10/2020

Antonio Fernández Molina, 91 anys
Glòria Freixas Brugada, 50 anys
Francesc Curt Mengual, 55 anys
Hilda Benedicto Calejero, 95 anys
Pedro Nieto Sánchez, 72 anys
Trinidad Gil Tomás, 94 anys
Andrés Redondo Escamilla, 70 anys
Antonio Vidal Muñoz, 89 anys
Pascual Martín Lacruz, 92 anys
Àngela Sunyer i Aimeric, 87 anys
Joan Genové Barrera, 89 anys
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20/09/2020
24/09/2020
26/09/2020
02/10/2020
12/10/2020
16/10/2020
20/10/2020
27/10/2020
30/10/2020
31/10/2020
02/11/2020

M. Carmen Ensesa Isern,62 anys
Josep Maria Corominas Font, 77 anys
Ramon Bosch Coll, 88 anys
María Santiago Flores, 81 anys
Carmen Puerto Baena, 77 anys
Maria Turró Roura, 80 anys
Joaquim Saurí Baseya, 78 anys
Narcís Fores Ametller, 78 anys
Gregori Brugués Albó, 94 anys
Pilar Martínez Yeste, 97 anys

02/11/2020

03/11/2020
05/11/2020
06/11/2020
08/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
13/11/2020
14/11/2020
15/11/2020
17/11/2020

poti poti

L’acudit foll

Escacs

Juguen blanques i fan mat amb tres moviments

Sudoku

Sopa de lletres
muga
freser
onyar
terri
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brugent
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Solució

1.Ce7+ Rh8
2.Txh7+ Rxh7
3.Th5++

FARMÀCIES de guàrdia: mes de DESEMBRE

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vila, 1 - 972978376 Dies: 11

MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568 Dies: 2 - 15 - 26 - 28

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645 Dies 4 - 17 - 30

ESCATLLAR, Guilleries, 60 - 972230103 Dies: 6

ORDIS, Pg. Països Catalans, 65 - 972237704 Dies 5 - 18

JUBERO, Major, 157 - 972233518 Dies: 3 - 16 - 29 - 31

MUÑOZ, Pg .Països Catalans, 145 -972243412 Dies 7 - 20

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies: 8 - 21

ROSA AGUER, Major, 269 - 972231249 Dies 1 - 14 - 25

DOMENECH, Llevadores, 7-9 - 972439935 Dies: 10 - 23

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578 Dies: 9 - 19 - 22

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237 Dies: 12

BROSSOLEY, (Espai Girones) - 972439189 Dies: 13 - 24 - 27
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