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L'Ajuntament instal·larà pedals a tots els 164 contenidors soterrats 
del municipi, amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat i reduir el 
volum de bosses que es dipositen a terra. S'ha dut a terme una 
prova pilot amb dos models diferents, per avaluar el millor sistema.

El vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Salut, Alba Vergés, 
van visitar el CAP Jordi Nadal on s'han dut a terme obres de millora i 
reforma després de l'incendi patit el darrer estiu.

L'Ajuntament de Salt ha executat la millora del sistema d'il·luminació 
del carrer Àngel Guimerà, en el tram situat entre Francesc Macià i 
Pacheco. S'ha actuat sobre catorze fanals instal·lant llums LED. 
S'ha actuat sobre els fanals, repassant les bases amb pintura 'epoxi' 
i evitar la seva degradació per humitat i/o orins.També s'ha desplaçat 
un fanal situat a la plaça Llibertat. El pressupost ha estat de 7.166 €.

Foto: TV Salt

S'han iniciat les obres de les zones de platja de la piscina municipal 
descoberta situada a la zona esportiva, amb un pressupost de 75.177 
euros. Els treballs consistiran en la retirada del paviment flotant de 
lames de fusta i se substituirà per gres porcel·lànic.

Després d'analitzar les dades dels parquímetres, les ocupacions de 
les places i les peticions recollides dels veïns, 109 places de zona 
blava han passat a ser gratuïtes al voltant de l'Espai Gironès i al 
carrer Moreneta. També s'han creat 206 places de zones verdes al 
carrer Pla de Salt (entre el passeig Marquès de Camps i el carrer 
Miquel Martí i Pol), al carrer Llarg, al barri del Veïnat i al voltant de 
la Plaça Catalunya.

Finalitzats els treballs de 
remodelació del carrer Dr. 
Castany, amb renovació de 
voreres al mateix nivell de 
l 'asfal t ,  soterrament de 
serveis i pilones.

Així i tot, sembla que s'hi ha deixat un petit record museístic de com 
eren les rases i sots que hi havia hagut al llarg del carrer. Solució, 
posem un senyal de limitació de velocitat i tapat. (Fotos: TV Salt)
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Editorial

lafarga@revistalafarga.cat

Aprendre un idioma i conèixer un altre país són motius que et poden por-
tar a anar a treballar a l’estranger. Buscar feina fora “de casa” implica 

que has de tenir un nivell mínim de la llengua del lloc on aniràs i, a banda, 
cal tenir en compte aspectes legals sobre el fet d’anar a viure i treballar 
a fora, però tot i així, el nombre de joves que marxen a l’estranger s’ha 
disparat els últims anys. Alguns se’n van un quant temps, cercant noves 
experiències laborals o la possibilitat d’estudiar fora, però n’hi ha d’altres 
que es veuen forçats a marxar perquè no troben una sortida millor, sobre-
tot tenint en compte l’escenari laboral post crisi, marcat per la precarietat i 
l’atur. Molts d’ells marxen amb un bitllet d’anada i sense tenir pensat tornar.  
Tenen l’esperança de trobar un futur professional millor que el que se’ls 
ofereix aquí. Es tracta de generacions que han crescut en una Europa de 
portes obertes que els crida a sortir de casa. Molts tenen estudis superiors 
(universitaris o professionals) i se senten preparats per competir amb els 
seus iguals arreu. El principal motiu és la recerca de millora en les condici-
ons laborals i salarials. 
Si bé és cert que una gran part marxen per allò de “si no ho fas ara, no ho 
faràs mai”, també ho és que cada cop n’hi ha més que hi van a trobar una 
feina en millors condicions o fugint de l’atur perquè la situació dels estudi-
ants menors de 25 anys és desencoratjadora.
L’altre dia, una mare em va explicar que el seu fill, metge especialitzat en 
dermatologia, va traslladar-se de Barcelona a Londres per motius laborals 
(no per ganes d’anar a viure i treballar en un país estranger). La manca 
d’oportunitat i la poca valoració que “aquí” reben, van ser els detonants 
d’aquesta decisió. A Londres, les condicions laborals no tenen res a veure: 
treballen un dia menys a la setmana i els ingressos són tres vegades més 
elevats. I com ell, en són moltes les persones joves que estan cansades de 
veure portes tancades o el que és més trist, portes mig obertes; feines amb 
contractes laborals de curta durada o deplorables. 
Actualment, els professionals que van més buscats a fora són els de nivell 
formatiu mitjà-alt, com enginyers, personal sanitari i docent. 
El jovent insta a la  Generalitat a no “incentivar la fuga de talent” i a crear 
les condicions adequades per poder gaudir dins el mercat laboral català de 
tot aquest coneixement. “No pot ser que es formin bons professionals per-
què d’altres països se’n beneficiïn”; cal veure els professionals joves amb 
formació com una inversió, no com una despesa. 
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El mes de març hem «celebrat» l’aniversari més estrany que ens ha tocat viure aquest segle: 
un any del “gran confinament”, fent servir les paraules de la filla d’una amiga que ho diferenci-
ava així dels tancaments i restriccions que s’han anat succeint des d’aquell moment. Van ser 
dies rars, silenciosos, de què els vau omplir vosaltres? Sou dels que vau trobar en la lectura la 
possibilitat d’escapar, viatjar, veure el món per aquesta finestra que són les lletres? Parlem de 
tot això amb la Belén, que em rep amb aquests bonics escrits que no em puc estar de transcriu-
re: “Els llibres són calaixos plens d’anècdotes. Quan treballes en una biblioteca pots escorcollar 
llibres i trobar altres vides narrades o il·lustrades. La guineu li deia al Petit Príncep: ‘és el temps 
que has perdut amb la rosa, allò que la fa tan important’. Espero que el temps que dediquem 
a llegir ens faci que estimem més els llibres i que no perdem de vista com són d’essencials en 
les nostres vides.”

Ha fet un any del confinament. Com va ser haver de 
tancar la biblioteca?
Va ser un trasbals, com per a tothom. Uns dies abans 
del tancament ja intuíem que allò arribaria, però el mo-
ment de posar el cartell a la porta i tancar el servei va 
ser molt dur. Per tothom van ser moments difícils. Els 
primers dies jo vaig seguir venint a treballar perquè em 
resistia a deixar de venir... era com si haguessin tan-
cat casa meva. Venia sola des de Girona, vorejant la 
sèquia, i tenia por. I arribava aquí i seguia tenint por 
perquè aquest espai amb poca llum i els sorolls que s’hi 
senten... En tornar cap a casa, no hi havia ningú pels 
carrers, era espectacular.

Quan va poder tornar a obrir la biblioteca?
El 18 de maig vam obrir la bústia de retorn, fins llavors 
no es podien ni retornar els llibres. A partir del dia 25 
de maig, vam oferir la possibilitat de començar a fer 
peticions via correu electrònic o telefonant. Ens podien 
començar a demanar que preparéssim lots, segons in-
teressos dels lectors i edats, que a partir de primers de 
juny la gent podria venir a recollir. Vam preparar aques-
tes peticions amb diferents tipus de llibres perquè fos-
sin lots variats i fets amb molt de “carinyo”.
La biblioteca va tornar a obrir el 2 de juny, però només 
per fer recollides de llibres que s’havien demanat de 
manera prèvia.

Els temps que vam llegir (més)

Nom:  Belén Santamaría Martín
Edat:  53  anys

Nascuda a: Salamanca
Resident a: Vilablareix

Professió: Directora de la Biblioteca IU Bo-
higas
La Biblioteca va reobrir al públic el 2 de juny 
de 2020 després del període de confinament. 
Des d’aquell moment s’han anat recuperant 
els serveis habituals de manera progressiva, 
tot i així, aquestes dades fan evident com ha 
afectat també la pandèmia al normal desen-
volupament del servei bibliotecari:
Total préstecs el 2019: 35.271 documents / 
Total usuaris el 2019: 93.604 persones.
Total préstecs el 2020: 21.706 documents / 
Total usuaris el 2020: 30.902 persones.

entrevista
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Entrevista a Belén Santamaria

Entenc que s’ha creat un protocol específic de con-
sulta i préstec. També us ho marca el Procicat?
Al cap d’uns dies d’haver tancat al públic es va activar 
un protocol d’actuació des del Servei de Biblioteques 
de la Generalitat, que encara es manté. Però després, 
segons el que anava dient el Procicat, es van anar 
canviant o afegint coses. Entrar a la biblioteca a deixar 
els llibres que tens en préstec, això ja no ha tornat a 
passar. Ara tot s’ha de deixar a la bústia perquè els 
llibres han de fer 48 hores de quarantena abans no es 
tornin a col·locar  a les prestatgeries. Ara són 48 ho-
res, al principi era una setmana. Els primers dies tot 
era molt desconegut, no en sabíem res, i a hores d’ara 
tampoc és que en sapiguem gaire més, però les coses 
sembla que comencen a fluir d’una altra manera. Quan 
vam reobrir, però només per préstec, ens vam haver 
d’inventar la manera perquè la gent pogués mirar els 
llibres que teníem nous: posàvem els expositors de les 
novetats per dins del vidre de l’espai infantil perquè es 
poguessin veure, o una taula plena de DVDs, i així t’as-
senyalaven el que volien i tu li podies donar.

Moments difícils per a vosaltres i per la gent que 
sol venir també...
Hi ha força gent que ha deixat de venir. Ara comencem 
a recuperar-nos una mica i a veure la llum, però la gent 
té por. Fins i tot els adolescents, que aquí cada tarda 
s’omplia, ara no venen. És un espai que, per la realitat 
social que hi ha a Salt, molt jovent ve a fer els deures 
aquí perquè a casa seva no troben l’espai adient per 
fer-ho. Abans de la pandèmia, cinc minuts després de 
finalitzar l’escola, la biblioteca ja estava plena i això ha 
canviat. Fins i tot a l’estiu, que semblava que estàvem 
més bé, que no hi havia tants de contagis, no hem tin-

gut tant de públic. El préstec sí que s’ha mantingut i la 
lectura en digital ha augmentat. Comencem a recupe-
rar usuaris infantils perquè llegim imperdibles. «Els 25 
imperdibles» és un dels projectes de dinamització lec-
tora que s’inclou dins el Programa Municipal de Lectura 
de les biblioteques de Salt.

Semblaria que a l’haver tingut  més temps, hem lle-
git més?
Tot aquest temps, les pantalles ens han «robat» moltes 
estones, i potser sort!, o no, no ho sabria dir, ens han 
ajudat a  oblidar o arraconar una mica el que estava 
passant. Llegíem, sí, però d’una altra manera, els mò-

bils ens absorbeixen molt. Llegim molta es-
tona, però no és el tipus de lectura que et fa 
evadir, que et fa pensar, que et porta a al-
tres mons i aquelles coses que passen quan 
llegeixes. Però el que nosaltres hem perdut 
força és el contacte amb la gent i espero que 
aviat es torni a recuperar, perquè és el que 
dóna sentit a la nostra feina: que la gent vin-
gui, que els aconsellem, que puguem fer el 
que en diem “la prescripció lectora”. Tot això 
és el que volem recuperar.

Tot i que està comprovat que els entorns 
culturals són segurs
Jo crec que sí. Seguim sempre el protocol, 
hem tret moltes cadires i fins i tot els sofàs, 
l’aforament està al 50%, tothom qui entra se 
li demana un carnet que l’identifiqui per poder 
fer un seguiment i, sobretot, controlar aquest 
aforament que comentava. T’expliquem que 
vagis a la teva cadira, que no et moguis gai-
re, que hi hagi la distància que toca, també hi 
ha uns itineraris marcats a terra per controlar 
les entrades i sortides. Fem les coses ben 
fetes.
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Pel que fa a les activitats que acostumeu a fer, qui-
na és la situació?
Els primers mesos va quedar tot parat, vam posposar 
algunes presentacions que es van poder fer a l’estiu. 
Els clubs de lectura sí que es van seguir fent, però de 
manera virtual, la gent va respondre molt bé i han po-
gut tenir continuïtat. Fins al 8 de març, que s’ha pogut 
reprendre l’activitat presencial amb les mesures perti-
nents: distància, mascaretes, etc. Va ser un retroba-
ment molt bonic després de tant de temps. El que no 
va funcionar gaire van ser les sessions de contes en 
format virtual, perquè això és una experiència que l’has 
de viure presencialment.

Teniu diverses activitats de foment de la lectura per 
escoles, s’han pogut fer?
Tot això també va quedar aturat, però aquest curs hem 
pogut continuar amb força normalitat, les escoles han 
respost molt bé. El Programa Municipal de Lectura 
inclou les visites escolars, el cistell viatger, els quarts 
lectors, i els imperdibles que hem comentat abans. 
A la Massagran també s’estan fent visites escolars, 
perquè el projecte inclou les dues biblioteques. Tam-
bé hem començat a elaborar el llibre gegant. Aquest 
any segurament no es podrà fer la festa, però igual-
ment hi haurà el llibre que s’està fent d’una manera 
totalment diferent. Ja que els nens no venien a la bi-
blioteca, hem sortit nosaltres, hem anat a les escoles 
a explicar el projecte i els nens estan escrivint des de 
l’escola. Llavors podem dir que tindrem un 23è Lli-
bre Gegant, l’edició que tocava l’any passat, a finals 
d’abril o principi de maig, encara que no sabem si po-
drem fer la festa, però s’il·lustrarà d’una altra manera. 

Un any complicat, el 2020... tampoc es va poder fer 
el lliurament del Premi Setè Cel
És un premi que va lligat a les votacions que fan les 
biblioteques públiques de Catalunya i als clubs de lec-
tura. Un cop tenim les votacions, el jurat selecciona tres 
obres finalistes que es llegeixen en els clubs de lectura 
de les biblioteques de Salt, Santa Coloma i Sant Feliu 
de Guíxols. Aquests lectors fan el seu veredicte i des-
prés el jurat té l’última paraula. El lliurament del premi 
del 2020, al llibre “Gina”, de Maria Climent, es va anar 
posposant, però finalment es va fer un acte virtual. Es-
perem que l’edició del premi actual es pugui fer a la 
tardor, com sempre.

Què pot canviar pel que fa al valor de la cultura des-
prés de la Covid?
Penso que en certa manera tot això ens ha servit per 
valorar més encara, si es pot, la lectura. Perquè eren 
moltes estones, no sense saber què fer-ne, perquè si 
ets a casa teva, sempre trobes alguna cosa a fer, però 
el malestar emocional, per experiència pròpia, només 
s’apaivagava quan trobaves una via d’escapament 
que, en el meu cas, era la lectura. Això et permetia 
anar-te’n i passar unes quantes hores en un altre lloc, 
sense sortir de casa. Obrir calaixos i endinsar-te en el 
món de les lletres...

Quin llibre et va acompanyar durant el confina-
ment?
A mi m’agrada molt llegir sobre la meva professió, so-
bre biblioteques, sobre lectura i hi ha un llibre que es-
pecialment m’ha acompanyat molt tot aquest temps, 
que és “El infinito en un junco”, de la Irene Vallejo.

El que segur que heu vist augmentar és la 
interacció a través de les xarxes socials?
Sí, era una de les maneres de contactar 
amb la gent. En aquest sentit hi ha hagut 
moments bonics. Ben utilitzades, les xarxes 
poden ser molt útils, el que passa és que a 
vegades ens hi passem tot el dia i en lloc 
d’obrir-nos portes, al final et poden fer que-
dar sol.

Tot i que en la situació que estem és di-
fícil fer plans, algun projecte o objectiu 
pròxim?
Recuperar la gent, els usuaris, per mi això 
és bàsic ara mateix. Que la gent torni, que 
vegi que és un espai segur, i que llegeixin. 
No tenim la pretensió de fer moltes activi-
tats, anirem a pams i farem el que podrem 
segons cada moment, però sobretot volem 
recuperar la gent. No només ha passat aquí, 
la majoria de biblioteques es troben en la 
mateixa situació i n’hi ha algunes que encara 
no han pogut obrir segons quins espais, per 
protocol de distàncies, en això nosaltres hem 
tingut sort.
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Potser podries escriure un assaig sobre com gesti-
onar la biblioteca en pandèmia!
Ha sigut dur, però penso que a alguns ens ha servit 
per trobar-nos amb nosaltres mateixos, perquè hi ha 
vegades que et busques i no tens temps de trobar-te, 
perquè “ara no puc”, “ara no sé què...”. Abans del con-
finament, era força habitual tenir els caps de setmana 
plens de vida social,  arribava dilluns i no havies des-
cansat gens, la vida era així. I aquests dies que tot es 

va aturar, estaven passant coses molt greus i, tot i el 
desconeixement que teníem, hi havia aquest espai per 
pensar-hi, per entomar-ho, en el teu petit cercle. Alguna 
estona l’he passada així, mirant, observant i escoltant 
el silenci. Per altra banda, el que se m’ha fet més difícil 
és tenir els pares lluny. Sóc de Salamanca i tinc tota la 
família allà, aquest any només els he pogut veure un 
cop, a l’estiu, això sí que m’ha costat i em costa encara.

Agnès Cabezas Horno
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Se’ns escapa  
l´últim tren

és que l’inconvenient de no poder fer “vida normal”ens 
porta a reinventar-nos. Actualment gairebé tots tenim 
telèfon mòbil i el portem a sobre com una peça més de 
vestir, perquè ens permet fer-ne múltiples usos. Quant 
als més joves, ja no miren la televisió tradicional, els hi 
ha quedat obsoleta. Ells són adeptes a totes les xarxes 
socials, sobretot Instagram i Tik Tok.
En poc temps, també  han sorgit noves professions re-
lacionades amb el món digital: els community mana-
gers, per exemple, són les persones encarregades de 
portar les xarxes socials d’una empresa; els creadors 
de continguts, s’encarreguen de crear temes que en-
tretinguin i informin; els anomenats streamers, en can-
vi, treballen en plataformes com Youtube o Twitch, on 
tenen un canal propi, i van per còmput de seguidors 
i visualitzacions, i quants més en tenen, més cobren. 
Tots ells han de tenir unes qualitats de màrqueting bru-
tals: saber vendre el producte, ser innovadors, creatius, 
i per descomptat, amb una quantitat de comunicació 
exorbitant.  Aquests ja no hi ha qui els atrapi, i per nos-
altres, és com parlar de ciència ficció.

Júlia Pujolràs Casadevall

Un any enrere, en aquesta època,  fèiem plans per 
anar de vacances: que si les de setmana santa, 

que si viatges d’estiu... I ara, se’ns han tancat totes les 
portes. Aleshores, ens busquem activitats per “entre-
tenir-nos”: llegir, cuinar, caminades pels voltants del 
poble... També xafardegem les xarxes socials i, a part 
de les trucades amb mòbil, ens comuniquem pel What-
sapp. 
Les xarxes socials, per una banda, ens desperten la 
creativitat, la curiositat  i les ganes d’aprendre noves 
tecnologies; però per altra banda,  fan que ens ado-
nem que s’han fet uns avenços tan brutals, que nosal-
tres, els més grans, quan hem après una cosa nova, ja 
n’han sortit  quatre de diferents. Ens resulta impossible 
seguir el tren d’alta velocitat de les noves tecnologies.  
Les xarxes socials són eines interactives en les quals 
ens podem comunicar fins i tot a llargues distàncies. El 
boom de les plataformes digitals s’ha convertit en una 
eina de futur: hi ha al mercat tota una gamma d’eines/
aplicacions que sabem que existeixen (Whatsapp, Te-
legram, Instagram, Facebook, Twitter), però algunes ja 
no estan al nostre abast, com les “últimes” arribades 
de la Xina, el Tik-tok. No podem oblidar-nos de citar 
el Youtube (vídeos, pel·lícules, música...) o el menys 
conegut  Twitch, on els vídeos es poden veure  en stre-
aming  és a dir, en directe (tot i que cada vegada té més 
seguidors).
El món digital no deixa de ser un reflex de la nostra so-
cietat, podem trobar xarxes per a tots els gustos: diver-
tides, extravagants, curioses, absurdes, innovadores, 
educatives... També de perilloses, però seran allò que 
nosaltres vulguem que siguin i tindran l’ús que nosal-
tres els hi vulguem donar. Cal vigilar sobretot els més 
joves, perquè la seva curiositat i inexperiència els po-
den portar a llocs amb sorpreses desagradables i amb 
els conseqüents problemes. 
Cada xarxa social té un tipus de públic determinat; per 
exemple, una de les xarxes socials més conegudes per 
les persones de 30 a 70 anys és el Facebook, que ens 
permet trobar-hi de tot:  fotografies d’arreu,  antigues, 
actuals, de la família, de les mascotes, aniversaris... i 

converses a mitja tarda
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col.laboració El cel

Parlant senzillament de microbis i virus  

Sempre l’has mirat sense adonar-te’n 
o quasi sense voler. No li dediques 

massa atenció, ja que te’l trobes moltes 
vegades al llarg del dia i, en moltes oca-
sions, també durant la nit. No el saludes, 
el trobes indiferent, normal, mundà. Ni 
tan sols t’hi fixes ni li dediques un minut o 
alguns segons distrets d’atenció. El tens 
al davant, pel damunt, a l’horitzó i mai li 
agraeixes res ni li dónes les gràcies.
Ell, en canvi, vetlla per tu. Es preocupa 
quan intueix que estàs moix, tracta d’ofe-
rir-te el millor que té i, a vegades, ho dona 
tot per fer-te feliç. L’esforç que fa no el 
podries igualar mai, però ell tampoc de-
mana res a canvi, ja que se sent satisfet 
quan gaudeixes al seu costat o a conse-
qüència del que t’ofereix. Hi ha cops que 
es disfressa amb robes vermelles i taronges. D’altres 
vegades, es posa tot de flocs de cotó blau, gris i negre. 
I quan percep que ho necessitem ens regala un bany 
d’allò més afligit.
Com una pantalla de cinema o com el decorat que 
s’aguanta amb quatre cordes al fons de l’escenari, el 
cel és el nostre amic més preuat i especial. Pot estar 
al zenit o al nadir, però sempre és al seu lloc. Tal volta 
és una esfera celestial, una mena de sostre bombat del 
qual algú, un jorn, va penjar-hi estels, constel·lacions, 
somnis, desitjos, astres i la nostra estimada lluna. Tal 
vegada és un espai infinit de llum, de molècules de pau 
i silenci. O vés a saber si només existeix pels ulls, els 
cors i les ments d’uns humans despreocupats per la 
bellesa noümènica i mancats d’amor per les coses in-
explicables i romàntiques.

El cel és l’embolcall que protegeix una humanitat que 
ja no se l’estima. L’embrutem, el menyspreem, el fora-
dem, el responsabilitzem, el maleïm, l’oblidem.
No dissimulis ni miris cap a una altra banda. Parlo del 
carbó, dels fums pestilents, dels elements químics ex-
pulsats i de mils de coses més.
Ell, en canvi, et dóna postes de sol perquè t’enamoris, 
albes perquè t’emocionis, un blau turquesa per tal que 
t’animis, núvols quan el sol crema i escalfa massa. No 
creus que es mereix almenys un petó llançat de cor, 
una aclucada d’ull flirtejant o una mica de compassió?
Tu decideixes...

Robert Fàbregas

El fabulós món dels microbis
Quan jo estudiava el batxillerat -d’això fa molts 

anys- aquell batxillerat que començava als deu anys, 
un dia el professor de Ciències Naturals va portar un 
microscopi a classe. Hi va posar entre dos vidrets una 
gota d’aigua treta d’un pot on hi havia ficat dies abans 
fulles seques amb aigua. Vam passar tots a mirar-ho. 
Vaig quedar meravellat. S’hi veien unes finíssimes al-
gues i entremig una mena d’animalons que s’hi movien, 
uns oscil·lant enganxats a les algues i altres nedant 
impulsats per una fina cua o per petits pèls que tenien 
al voltant.
El professor ens va dir que havíem entrat en el fabulós 
món dels microbis, tan variat i complex com el dels és-
sers vius que veiem. La diferència està en la mida. La 
mida dels arbres, plantes i animals la podem expres-
sar en metres o centímetres i si són molt petits en mil-
límetres, mentre que la mida dels microbis s’ha d’ex-
pressar en micres, que són mil·lèsimes de mil·límetre, 
o sigui la separació de les ratlles fines d’un regle dividi-
da en mil parts.

Ens va explicar que el que havíem vist eren protozous 
(pedunculars, flagel·lats i ciliats), que són els  més 
grossos i que abunden en aigües estancades, però que 
hi havia moltes més classes de microbis. Que els més 
importants són els bacteris, encara més petits i que 
amb aquell microscopi no podíem veure. Que els bac-
teris estan escampats pertot arreu: a l’aigua, a l’aire, a 
terra, sobre els objectes, sobre el nostre cos i que viuen 
i proliferen, si la temperatura no és molt baixa, sobre 
les substàncies orgàniques humides. Per això hem de 
guardar els aliments a la nevera i hem de desinfectar 
les ferides perquè no s’hi instal·lin.  Hi ha bacteris que 
tenen forma de boleta (cocs) que de vegades s’agru-
pen formant fileres (estreptococs) o ramificacions (es-
tafilococs). També n’hi ha que semblen bastonets (els 
bacils, ja que bacillus en llatí vol dir bastonet). 
També ens va dir que els bacteris són la causa de mol-
tes malalties infeccioses com la tuberculosi, el tifus i la 
diftèria, però que també n’hi ha que ens són beneficio-
sos com els que viuen en els nostres intestins formant 
la microbiota intestinal que ens ajuda en l’absorció dels 
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aliments i els que es fan servir per fer iogurts i altres 
productes làctics. També són beneficiosos els nitro-
bacteris presents en els camps de cultiu i que transfor-
men el nitrogen que hi ha en els adobs orgànics (fems) 
en nitrats solubles que poden absorbir les plantes per 
les arrels.
També pertanyen al món dels microbis els llevats que 
es fan servir per fer el pa i la cervesa i la munió d’al-
gues microscòpiques que formen el fitoplancton de les 
aigües superficials del mar, que, com els arbres i les 
plantes, absorbeixen el gas carbònic de l’atmosfera i 
desprenen oxigen (fan fotosíntesi). 

El no menys fabulós món dels virus
A començaments del segle XX per a la ciència mèdica 
havia quedat clar que totes les malalties contagioses 
eren produïdes per microbis i s’havien ja creat algunes 
vacunes per combatre-les, però d’algunes d’aquestes 
malalties no s’havia aconseguit descobrir i veure el mi-
crobi causant. Es va pensar que eren tan petits que no 
es podien veure perquè no reflectien la llum. Com que, 
a diferència dels altres microbis, tampoc es podien se-
parar amb cap tipus de filtre se’n va a començar a dir 
virus filtrables (virus en llatí vol dir verí), però el nom 
que ha quedat és simplement el de virus.
Quan a mitjans del segle XX es va inventar el micros-
copi electrònic, que no fa servir llum sinó un raig d’elec-
trons, es pogué veure els virus i estudiar-los. I la sor-
presa va ser molt gran, no semblaven éssers vius. Els 
éssers vius tenen metabolisme: absorbeixen aliments, 
generen residus, capten energia, es reprodueixen... 
Res d’això passa en un cultiu de virus, encara que tin-
guin nutrients es mantenen invariables, inerts. Aviat es 

va trobar l’ex-
plicació: els 
virus actuen i 
proliferen sola-
ment en con-
tacte amb cèl-
lules vives, són 
paràsits de les 
cèl·lules.
Per entendre 
com actuen els 

virus recordem que tots els éssers vius, també nosal-
tres, estem  formats per cèl·lules que tenen vida prò-
pia. Són com bossetes tancades per una membrana 
permeable que a dins tenen petits òrgans (orgànuls) 
per fer les funcions vitals i en el nucli el genoma (els 
filaments de l’ADN), que representa el manual d’ins-
truccions de com han d’actuar, per exemple el tipus de 
proteïna o d’enzim que han d’elaborar. És com el cer-
vell de la cèl·lula.
Doncs bé, els virus no tenen estructura interna, sola-
ment tenen el genoma recobert per molècules de pro-
teïna que solen adoptar formes geomètriques, de ve-
gades com corones (els coronavirus). Són com cervells 
sense cos.
Però si un virus entra en contacte amb una cèl·lula 
d’un teixit mucós (humit) com els de l’interior del nas, 
la boca, els bronquis... les proteïnes del virus es poden 
enganxar químicament amb les de la membrana de la 
cèl·lula. Si passa això, per aquella cèl·lula és fatal. Per 
aquest pont de proteïna el genoma del virus s’intro-
dueix a la cèl·lula i n’agafa el comandament, el llibre 
d’instruccions. Indueix als orgànuls de la cèl·lula que 
fabriquin virus iguals que ell. Se’n poden fer molts fins 
que la cèl·lula es rebenta i els virus formats es poden 
escampar i enganxar a altres cèl·lules. Comença una 
infecció que es pot propagar amb molta rapidesa. 
Però les cèl·lules de l’organisme que encara estan bo-
nes poden detectar la presència del virus, sobretot si 
és un virus conegut com el de la grip, i començar a se-
gregar anticossos per evitar que els virus s’hi enganxin. 
Comença una lluita entre els virus i les cèl·lules que sol 
guanyar l’organisme després d’uns dies de malestar, 
febre, tos... Però amb virus desconeguts, com el Covid, 
la reacció de l’organisme pot tardar massa a produir-se 
i el desenllaç ser fatal.
Les vacunes, que jo crec que tenim l’obligació moral de 
posar-nos, serveixen per alertar les cèl·lules de la pre-
sència del virus i que fabriquin anticossos per comba-
tre’l. Algunes s’han aconseguit per transgènesi, o sigui 
fent servir el descobriment de les dues investigadores 
que van guanyar el Nobel de Química de l’any passat.

Joan Serrat
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sica senzilla, però no ho és. Ben al contrari. Reflecteix 
en tot moment el sentiment del film. 
Chaplin no és l’únic protagonista d’aquesta història. 
L’actuació del vailet és captivadora i la química entre 
ells dos traspassa la pantalla. Jackie Coogan tenia no-
més cinc anys i un talent natural per la interpretació. 
Ballava, cantava i desprenia màgia a l’escenari. La 
seva fama va ser tan gran que es va convertir en la 
imatge d’una col·lecció de roba, de ninots de peluix, va 
promocionar mantega de cacauet i va ser la imatge de 
les conegudes galetes Chiquilin. 
L’any 2011 la pel·lícula va ser considerada “cultural, 
històrica i estèticament significativa”. 
The Kid és una àcida crítica social en un film carregat 
de missatges, de significats i de molta vida. 

Núria Heras Colomer

The kid

La pel·lícula es va estrenar l’any 1921. Ara fa 100 
anys.  És un bon motiu de celebració. Per això, la 

productora catalana A Contracorriente Films va decidir 
obsequiar-nos amb una acurada restauració d’aquest 
clàssic, que podem gaudir en pantalla gran i amb una 
magnífica resolució d’imatge que permet veure detalls 
que d’altra manera passarien desapercebuts. 
The Kid és una pel·lícula inoblidable i potser la més 
icònica de Charles Chaplin, el creador  d’en Charlot: 
un personatge universal  amb un barret massa petit, 
amb uns pantalons massa amples, amb unes sabates 
massa grans, amb una jaqueta massa estreta, amb un 
bastó que feia giravoltar sense parar i amb un bigoti 
esquifit. A través d’aquest rodamón va saber reflectir 
les grandeses i misèries de la naturalesa humana. 
La història arranca amb la desesperació d’una dona 
que es veu obligada a abandonar la seva criatura, “cul-
pable” de ser mare soltera en el context d’una Nord-
Amèrica puritana que condemnava sense matisos els 
embarassos de les dones no casa-
des. 
The Kid va ser el seu primer llarg-
metratge i va situar Chaplin com un 
dels genis del món del cinema. La 
va escriure, dirigir, produir i prota-
gonitzar.  Va aconseguir crear una 
obra universal per espectadors 
de qualsevol edat, cultura, classe 
o procedència. Amb aquesta pel-
lícula va demostrar la seva talla 
artística i un gran talent pel melo-
drama. 
On no hi ha paraules, la música par-
la. I Chaplin assoleix l’excel·lència. 
La música s’apropia del sentiment 
de la mare, canvia de ritme quan 
uns lladres roben el cotxe, es tor-
na dramàtica quan la policia atrapa 
al vailet i amb tons melòdics en els 
moments més tendres i emotius. 
Aparentment pot semblar una mú-

cinema
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El migrant petits contes
Aquell supermercat era la seva supervivència. Els treba-

lladors ja el coneixien, perquè el carro que deixaven sol 
un moment els clients, moneda que desapareixia. L’Oscar 
era un noi de quinze anys que tenia problemes. Volia ser 
totalment lliure. 
La seva família eren immigrants d’un país llunyà que havien 
vingut a establir-se amb nosaltres. Eren quatre germans, ell 
n’era el penúltim fill. El més desemparat, ja que els pares te-
nen preferència pel primer i el darrer. Al primer, li exigeixen la 
responsabilitat del sosteniment de la família i l’últim sol ser el 
més graciós i mimat. La família malvivia amb treballs preca-
ris que comportava una mala relació familiar. Cadascú tirava 
pel seu cantó. Sortia i entrava a casa quan volia, com si fos 
invisible, i a l’Institut sols hi apareixia quan li obligaven. No 
se sentia lligat a res ni a cap company. No tenia amics, sols 
competidors, ja que n’eren molts.
A la Maria dels Àngels li havia caigut bé. Ella treballava en el 
departament d’afers socials de l’ajuntament. Era l’única perso-
na que s’interessava per ell. Les primeres entrevistes havien 
sigut molt negatives, perquè no volia col·laborar amb cap de 
les propostes que li oferien. Tenia la mirada perduda d’una 
persona en què les lletres de les paraules li queien per l’altra 
orella en forma de cascada. No se’n quedava ni una a dins.
Una tarda va anar al supermercat i quan ella se’n va adonar, 
l’Oscar li estava agafant la moneda. Ell va quedar petrificat 
en haver-lo enxampat in fraganti i ella amb un posat seriós el 
va recriminar sense dir paraula, però va canviar el semblant 
amb un somriure i li va dir:
- Deixa-la en el seu lloc i jo a canvi et pago un gelat quan sortim.
- Val! –va contestar ell en sec.
Ell la va seguir tota l’estona de la compra, a dos passos en-
rere, callat, amb la mirada habitual de no mirar ningú als ulls. 
Quan va acabar de comprar i va pagar, ella li va demanar 
que l’ajudés a carregar el cotxe, però va fer com si no la 
sentís, perquè si l’havia convidat era desinteressadament, 
no perquè li fes feines.
- Ja t’ho val! –va dir ella i el va empentar amb broma. 
Però ell va retornar al punt on era com si tingués una molla 
a dins.
- Va, anem a fer el gelat. Deixo el cotxe aquí -va dir la Maria 
dels Àngels.
Un cop seguts al bar, amb el gelat a davant, ella li va pregun-
tar el perquè del seu silenci i de la seva rebel·lia. L’Oscar es-
tava intranquil i donava mostres de voler marxar tan bon punt 

s’acabés el 
gelat. Ella li 
va insistir:
- Et vull aju-
dar. Vols ser 
sempre tan 
pobre que 
hagis de ro-
bar o fer males feines tota la vida?
Ell tenia raspera al coll i va mirar els seus ulls que es van tro-
bar per primera vegada. Li van sortir unes fluixes paraules.
- No. A mi em van portar aquí sense preguntar-m’ho i jo no 
hi estic d’acord - ella esperava que continués amb els ulls 
fixos, amb interès.
Va passar un minut.
- Ho he de fer tot per força –va continuar amb desgana-.  
M’obliguen a anar a l’escola, a fer les feines a casa. Quan 
acabi l’escola hauré d’anar a treballar i no veig el perquè ser-
veix estudiar, si no hi ha feina pels meus amics tampoc n’hi 
haurà per mi. Vivim en la misèria i ajudes. On és el vostre 
món? Tan a prop i encara tan llunyà! Quines oportunitats 
doneu? Som els vostres servents? Alguns migrants troben 
feines mal pagades. Jo estava més bé al meu país d’ori-
gen. Els meus veïns eren amables i amb poca cosa ens en 
sortíem. Teníem la felicitat en el cor que he canviat per la 
rancúnia. La teva ajuda no és que no la vulgui. Realment me 
la podràs donar?
- Tens raó en part -li va contestar ella- . Jo hi posaré la volun-
tat per donar-te un cop de mà. Tu hi has de posar la resta. 
Una pedra si la tires a l’aigua s’enfonsa, però si algú hi posa 
una fusta a sota flota. Tu seràs la pedra i jo la fusta.
- Ho entenc. Quina és la teva proposta? –va dir l’Oscar.
- Vés a classe. Estudia! Per trobar una bona feina has de 
tenir coneixements essencials o saber a on buscar-los. Si 
tens bones notes jo seguiré al teu costat recolzant-te. Puc 
fallar-te algun dia com tu a mi. Però si agafem el compromís, 
l’endemà hi tornarem fins al final. No es treu blat si el pagès 
no sembra. 
A partir d’aquell dia la seva relació va canviar. L’Oscar hi va 
posar molta feina i la Maria dels Àngels també. No sé com 
va acabar, però estic segur que com que va llaurar el camp 
va tenir un millor futur.

Xavier Cassany
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Recomanació de llibrescultura
Títol: L’infinit dins d’un jonc. La invenció dels llibres 

al món
Autor: Irene Vallejo
Traducció: Núria Parés Sellarés
Editorial: Grup 62, 2020

Aquest assaig de la Irene Vallejo ha estat  una grata 
sorpresa, un llibre deliciós, d’aquells que segurament 
recordaré sempre més. És un llibre que s’ha de llegir a 
poc a poc, descobrint quelcom interessant a cada pà-
gina. L’autora fa un cant a la invenció del llibre i a la 
manera de llegir passejant per la història antiga, Grè-
cia, Roma, Egipte. Des de la primera biblioteca d’un 
noble fins a les actuals biblioteques, et fa reviure el 
naixement de la  Biblioteca d’Alexandria i el seu fatídic 
incendi que va comportar la seva desaparició.
Aquest llibre condensa tota l’estimació que tenim els 
lectors envers els llibres i ens connecta amb els lectors 
anònims de totes les èpoques i llocs. La lectura és àgil, 
té moments poètics, d’altres de fina ironia, moments di-
vertits i d’altres de descoberta d’anècdotes sorprenents.
Tot i que se centra en el món antic, segueix l’evolució 
de la literatura i de com transmetre coneixement fins 
als nostres dies, fent referència a pel·lícules, novel·les, 
internet... No solament segueix l’evolució del llibre en 
la part més tècnica sinó que fa un incís especial en 
l’impacte dels llibres en la societat de  cada època. Et 

fa adonar de la importància que ha tingut un objecte tan 
fràgil com un llibre en la transmissió del coneixement al 
llarg de la història.
Diu l’autora,“la passió del col·leccionista de llibres 
s’assembla a la del viatger. Tota biblioteca és un 
viatge; tot llibre és un passaport sense data de ca-
ducitat”.
Irene Vallejo (Saragossa, 1979) va estudiar Filologia 
Clàssica i va obtenir el doctorat europeu per les uni-
versitats de Saragossa i Florència. Des de la infante-
sa es va sentir fascinada per les llegendes de Grècia i 
Roma i el lluminós món mediterrani. Actualment duu a 
terme una intensa tasca de divulgació del món clàssic 
impartint conferències i a través de la seva columna 
setmanal als diaris Heraldo de Aragón i El País.  L’infinit 
dins d’un jonc ha estat un èxit  i s’ha traduït  a vint-i-set 
idiomes. El 2020 va aconseguir el Premio Nacional de 
Ensayo.

Carme Torrent
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Presentació “El somni de l’astrònom” al Canal

El passat divendres 5 de febrer, el Centre d’Arts Es-
cèniques “El Canal” de Salt es va omplir de gent 

que, a més de donar suport a l’escriptor saltenc Robert 
Fàbregas i Ripoll, es delien per conèixer les anècdotes, 
curiositats i petits detalls del procés d’escriptura que es 
van anar desgranant durant la presentació del seu nou 
llibre El somni de l’astrònom (2021), publicat per l’Edi-
torial Reremús.
Cal destacar que aquesta obra ja és la cinquena escrita 
pel mateix autor que va debutar en la seva faceta lite-
rària amb:  Éol o la vida al vent (2015), Les banyes de 
Capricorn (2016), En un grapat de lluna (2017) i El mar 
de l’Est (2018).
El format de la presentació va resultar ben innovador i 
amè!, després d’un breu parlament del llibreter Guillem 
Terribas, va ser l’escriptora Maria Belmonte l’encarre-
gada de realitzar una bateria de preguntes intimistes, 
plenes de complicitat i empatia, que a voltes van sob-
tar el mateix Robert, però entusiasmaren els potencials 
lectors de la seva obra. Es dona la curiosa i ben apro-
fitada coincidència que Maria Belmonte exposa del 5 
de febrer al 30 d’abril ”Enlluernats pel Mediterrani” a 
Les Benardes de Salt, Espai de Cultura Contemporània 
que dirigeix Robert Fàbregas des de l’any 2011.
Tot i que no es van voler descobrir els secrets ni la tra-
ma prin- cipal de la novel·la, aquest 

immens plaer sempre ens 
l’ofereix l’atenta lectura de 
l’obra!, els assistents vam 
restar captivats amb el relat 
de com un viatge amb avió 
que no va arribar a ser per 
una intensa nevada, va 
portar l’escriptor a Flo-
rència, on es va endinsar 
per un barri obrer i poc 
turístic que va ser el de-
tonant o la flama de la 
inspiració literària.
A través de les parau-
les de l’escriptor, que 
assegurava que el 
seu llibre era melan-

còlic com la vida,  vam anar intuint que en El somni de 
l’astrònom:
- Es presenta una historia moguda per la passió, l’amor, 
l’amistat i l’observació de la natura.  
- Hi destaquen dos personatges principals ben dife-
rents, mentre un s’ho juga tot per aconseguir el seu 
somni, l’altre només es regeix per allò que es pot com-
provar científicament.
- Les bombetes constitueixen una part important de 
l’obra, fins a arribar a parlar d’un estrany secret que a 
tots ens va deixar ben intrigats.
- Es mostra com el procés creatiu parteix de l’avorri-
ment, qui no sap què fer es veu obligat a inventar.
I per acabar-ho d’arrodonir i fer-nos la història més 
propera, l’autor ha traçat un clar paral·lelisme entre el 
passat tèxtil i d’explotació obrera de la nostra vila, amb 
el rol destacat que tenen a l’obra els telers i les constel-
lacions.
Amb tantes pistes i bones vibracions, augmenten les 
ganes d’endinsar-se en les pàgines d’aquesta obra 
ambientada en una Florència poc coneguda i que pre-
tén ser un cant a la vida plena viscuda amb harmonia 
i creativitat. 
Enhorabona Robert! Com deia Matisse “Crear és sa-
ber expressar allò que ja portem dins” i tu sembla 
que ho has fet prou bé. Un plaer escoltar-te i que la sort 
t’acompanyi en la teva recent però intensa trajectòria 
literària!

Carme Garriga Verdaguer
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cuidem les mascotes
1. La pèrdua de pes d’un gos es pot ser el principal 

símptoma de trastorn metabòlic, malalties neuro-
musculars, càncer i malalties de cor. No obstant això, 
també s’han fet coneguts els casos de pèrdua de pes 
en els animals per problemes de depressió; així que no 
deixis les carícies i el temps que acostumes a donar-li 
al teu gos.
2. La febre sempre és símptoma d’alguna cosa do-
lenta. Majorment, la febre en les nostres mascotes sol 
significar infecció, que el nostre gos ha adquirit algun 
tipus d’infecció en el seu cos. Si la temperatura corpo-
ral del nostre gos és alta, és que el seu cos està lluitant 
contra algun tipus d’infecció. La temperatura normal 
d’un cànid és entre 38º i 39º. Si creus que la teva mas-
cota està molt calenta i la seva temperatura és més 
alta del que és normal, no dubtis en demanar una cita 
al veterinari.
3. L‘estómac de la teva mascota és una part vital 
del seu cos i salut. La diarrea pot causar deshidra-
tació i aquesta pot ser mortal en els gossos petits. La 
sang a la femta podria ser un signe d’úlcera, un paràsit, 
o fins i tot colitis. Totes aquestes malalties podrien por-
tar a la mort de la teva mascota; per això estigues atent 
a les seves deposicions i a la seva dieta diària.
4. La tos dels nostres gossos és el pitjor so del 
món. Els gossos no solen ser asmàtics, per la qual 
cosa és impossible suposar que una tos en els nostres 
gossos és normal. En cas contrari, podria significar una 
malaltia greu com bronquitis, pneumònia, problemes 
de cor o col·lapse traqueal. Si sents al teu gos tossir, 
has d’acudir a un veterinari immediatament.
5. La fatiga constant i els desmais són per preo-
cupar. Alguns gossos es recuperen ràpidament d’un 
desmai, tant, que al cap de pocs minuts es veuen com-
pletament normals. No obstant això, altres es queden 
completament abatuts fins que es curen. Els col·lapses 
i els desmais mai han de ser ignorats. Aquests símp-
tomes poden resultar ser conseqüència d’alguna cosa 
que potser no es torna greu, però no sempre serà així.
6. Abdomen distès o inflat és igual a risc de mort. 
Aquesta inflamació podria ser signe d’algun tipus de 
malaltia hormonal, o fins i tot una hemorràgia interna. 
No només podria significar una malaltia greu, sinó que 
a més la inflor podria pressionar la cavitat toràcica, el 
que dificultaria respirar a l’animal. No ignoris aquest 
símptoma i acudeix a un veterinari si notes alguna cosa 
estranya.
7. Problemes urinaris. Algunes de les raons d’aquest 
problema pot ser bastant greu. Aquests símptomes en 
els gossos mascles poden significar càlculs en la bu-
feta, és a dir, petites pedres que obstrueixen la uretra. 
El veterinari les pot, per mitjà de medicina, que facin 
que la dissolgui o operació. Una altra raó per la qual un 
gos orina amb residus de sang, pot ser a conseqüència 
d’una infecció o alerta de càncer.
8. Els problemes respiratoris. Si el nostre gos esbu-
fega més del normal, es fatiga fàcilment o la respiració 
es torna molt sorollosa sobtadament, el gos hauria de 

ser examinat immediatament. Les malalties cardíaques 
i pulmonars, infeccions, obstruccions i altres, poden ser 
ocasionades per problemes respiratoris sobtats. La difi-
cultat en la respiració pot fer que alguns òrgans i teixits 
del gos es vegin privats d’oxigen, i la insuficiència car-
díaca és un resultat possible.
9. Els ulls vermells podrien significar una malaltia 
ocular molt greu. Si l’àrea blanca dels ulls d’un gos es 
torna de color vermell brillant, és un signe d’inflama-
ció o infecció que, certament, avisa d’altres malalties. 
Certs trastorns de l’ull poden conduir a la ceguesa, de 
manera que qualsevol canvi significatiu hauria de ser 
consultat per un veterinari especialitzat. En cas d’una 
ceguesa o malaltia ocular, sol ser més comú en els 
gossos d’edat avançada. Ja que quan arriben a certa 
edat, és comú que quedin cecs.
10. L’ansietat d’un gos pot portar a problemes 
greus d’estrès. Els gossos, segons raça i edat, varien 
en el seu nivell d’ansietat. Ja que moltes races solen 
ser bastant calmats i susceptibles. No obstant això, 
quan estan tancats molt temps s’arriben a estressar 
de tal manera que són envaïts per l’ansietat i això pot 
portar-los a moltes malalties i en el pitjor dels casos a 
la mort. Símptoma d’això sol ser vòmits, caiguda abun-
dant del pelatge, rebuig al menjar o atacs d’agressivitat.
11. Quan el vòmit d’un gos és constant, cal preo-
cupar-se. El vòmit en els animals sol ser normal, no 
sempre cal preocupar-se, ja que moltes races de gos 
són bastant sensibles davant aliments casolans o amb 
molts greixos trans. Malgrat això, el vòmit es torna 
anormal en els nostres gossos quan comença a ser 
constant, és a dir, de dues a més vegades al dia. No cal 
descartar que el nostre gos pogués estar patint vòmits 
per alguna obstrucció intestinal, infecció, pancreatitis, 
alguna malaltia de fetge o ronyó, desequilibri hormonal, 
o alguna cosa pitjor.

Característiques dels gossos i el seu comporta-
ment
- El gos pertany a l’espècie dels cànids, igual que els 
llops, els dingos, els coiots o els xacals.
- La raça de gos més petita que existeix és el Chihua-
hua, la més gran és el Gran Danès, la més pesant és el 
Sant Bernat i la més ràpida és el Llebrer.
- Els gossos viuen una mitjana de 8 a 16 anys (segons 
la mida, com més petites més viuen).

Coses que cal saber 
dels gossos
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salutDigue’m com digereixes i et diré com ets

- Els gossos tenen una visió nocturna molt superior a 
la humana.
- Els gossos suen a través de les seves potes. Gossos 
i gats tenen glàndules sudorípares únicament a les po-
tes.
- Els gossos poden sentir sons des d’una distància de 
225 metres.
- Un gos nadó no veu ni sent absolutament res.
- La primera setmana de vida del cadell la passa el 90% 
del temps adormit. El 10% el passa menjant.
- Els gossos es van començar a domesticar en l’era 
paleolítica.
- No hi ha una altra espècie animal al món que tingui la 
diversitat de races com el gos, amb més de 800 tipus.
- Els gossos es mantenen frescos mitjançant el nas. 
Com més llarg és el musell més facilitat tenen de re-
frescar-se.
- El rellotge biològic del gos és perfecte. Saben exacta-
ment quan menjar, dormir, passejar, etc.

- El gos que més anys ha viscut ha estat 29 anys.
- La primera criatura a ser enviada a l’espai va ser la 
gossa Laika el 1957.
- Louis Doberman va crear la raça que porta el seu nom 
per defensar-se de les persones durant el seu treball, 
ja que era recaptador d’impostos.
- Hi ha gossos que detecten els atacs d’epilèpsia en 
humans abans que apareguin.
- El major part que s’ha produït ha estat de 23 cadells.
- Als Estats Units hi ha una emissora de ràdio exclusiva 
per a gossos. Es va crear per a aquells gossos que es 
veuen obligats a passar moltes hores sols a casa.
- Els gossos i els humans compartim el 75% del nostre 
codi genètic.
- A Itàlia, s’han trobat ruïnes de l’època romana de rè-
tols que avisen de la perillositat del gos.

El veterinari

Segurament mai us heu plantejat com afecta el sis-
tema digestiu en la nostra SALUT GLOBAL. Doncs 

l’afecta, i molt!
A la Farmàcia Baleri estem fent una campanya per IN-
FORMAR  de manera entenedora i ajudar a prendre 
consciencia de la importància d’aquest sistema digestiu.
Per tenir una bona digestió és bàsic:
- Menjar poc a poc
- Tenir una bona qualitat d’àcid clorhídric, aquell àcid que 
segrega l’estómac i que  si no en tenim prou ens portarà 
molts problemes.
- Tenir suficients enzims pancreàtics.
- Tenir una bona qualitat de la bilis i per tant una bona 
funció de la vesícula biliar.
- Bona motilitat intestinal.
- Controlar les inflamacions de baix grau i la més perillo-
sa de totes: l’estrès.

Si pateixes símptomes digestius:
- Acidesa o reflux
- Males digestions
- Gasos, inflors…arriba el vespre i sembles un globus
- Diarrees o estrenyiment
- Mal alè
- Mareig després de menjar...
O símptomes generals com:
- ACNÈ, AL·LÈRGIES, CANSAMENT, INSOMNI, TRIS-
TESA, ARTROSI, CAMES INQUIETES, INTOLERÀN-
CIES ALIMENTÀRIES, CANDIDIASI… i molts altres.
Una mala salut digestiva pot donar problemes generals 
per manca d’absorció de nutrients i derivar en malalties 
que hauríem pogut evitar. 
Vine i t’informarem des de la salut integrativa, estil de 
vida, nutrició, alimentació i suplementació.

L’objectiu: que et coneguis a tu mateix i que guanyis 
qualitat de vida. Hi tens molt a fer! S’ha d’anar a l’origen 
i no només tapar forats!!

L’equip de la Farmàcia Baleri
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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.

Implicació i
compromís

amb la teva
salut

Carrer Pla de Salt, 15
A 5 minuts a peu de l’Espai Gironès

farmacia@farmaciabalerisalt.com 972 44 10 01 690 06 07 21 @farmaciasalt farmaciabalerisalt.com

972 299 815
Carrer Major, 76 · 17190 Salt, Girona

CARNS · ELABORATS PROPIS
CUINATS · XARCUTERIA

FORMATGES
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veïns d’arreuTarek Sennouni. Un de tants immi-
grants sense papers.
En Tarek és una de les poques  persones en situació 
irregular que ha estat disposat a compartir la seva ex-
periència  a través d’aquestes pàgines. Li agraïm, per 
tant, la seva col·laboració. 
Nascut a Tànger, té 43 anys, casat i amb 3 fills de 9, 6 i 
1 any i mig, aquest darrer nascut ja a Salt.
Fa 3 anys que és aquí i és lampista.
Com tants d’altres migrants, no té papers i ocupa un pis 
propietat d’una entitat bancària, a la zona Centre.
Parlem en castellà. En Tarek s’hi esforça molt per fer-
s’hi entendre i l’amoïna no poder expressar-se millor.
Quin tipus de vida tenies al Marroc?
Era lampista. Tenia una vida normal, tenia feina.
Per què vas decidir marxar?
Vam venir per millorar el futur dels nostres fills. El Mar-
roc es veu molt bonic per la televisió, pels turistes, per 
viure allà no. No hi ha res, s’ha de pagar per tot. Viure 
allà és difícil 
Com ho vas fer per sortir del teu país?
Vaig aconseguir un visat turístic. Vam estar una setma-
na a França i després vam venir a Salt.
Coneixies algú aquí?
Hi vivia una germana amb pis propi amb qui vam viure 
un any fins que ella va vendre la vivenda i es va tras-
lladar a França.
També tenia coneguts que ja tenien feina.
Què esperaves trobar-hi?
Vaig arribar amb diners que havíem estalviat i pensava 
que trobaria feina en dos o tres mesos.
Però no ha estat així. Jo vull treballar però només faig 
treballs esporàdics pels coneguts que m’ho 
demanen.
Què ha estat el més difícil per adaptar-vos a la vida 
aquí?
La llengua és el problema més gran.
La meva dona i jo anem a classes de català, però ne-
cessitem parlar més amb gent d’aquí per fer-nos enten-
dre bé. De vegades necessites una altra persona que 
faci d’intèrpret.
Ara tenim més coneguts  marroquins, comprem també 
a les seves botigues, ...
Què et cal per tenir el Permís de Residència?
He de tenir un contracte de treball.
Com que no hi ha feina, cal pagar per aconseguir-ne un 
per 5 o 6 mil euros. Però amb això, no tens treball. No-
més compres papers. Els qui es dediquen a vendre’n 
creuen que et fan un favor.
En relació al pis que ocupes, quina és la teva situ-
ació actual?
Fa dos anys que hi vivim, al nostre edifici hi ha 4 famí-
lies més en la mateixa situació. Ja hem rebut l’avís de 
desnonament i hem contactat amb la PAH, encara que 
no poden fer res, només retardar les coses dos o tres 
mesos.
Als Serveis Socials diuen que sense papers no poden 
ajudar.
No sé què passarà. Per ara no hi ha solució. Pateixo 
perquè els nens tenen por de quedar-se sense casa.

El meu advocat, 
d’ofici, ha de fer re-
curs però no veig que 
faci res.
Hem tingut molts pro-
blemes. Ara tinc llum 
i aigua, però vam 
passar un any i mig 
sense aigua. La llum 
també la van tallar i 
vaig contactar amb 
Endesa perquè volia 
pagar, però ells van 
dir que sense con-
tracte de lloguer no 
pot ser, encara que 
tingui l’empadrona-
ment.
Si no soluciones el 
desnonament, tens 
algú que us pugui 
acollir?
Es complicat, no tinc 
família a Salt i ningú 
vol fer aquests tipus 
de favors.
No se què passarà, 
encara no hi ha data de judici.
Hi ha molta gent que té el mateix problema.
En Tarek forma part, juntament amb d’altres persones 
amb problemes d’habitatge, del Grup de Drets, impul-
sat per Càritas. El grup és un espai on compartir pro-
blemàtiques comunes i buscar solucions conjuntes, a 
partir de l’organització i el suport mutu. 
Fa dies, en Tarek va adreçar un missatge a la Flora 
Ridaura, tècnica d’Accions Comunitàries i coordinado-
ra d’aquest grup, explicant la difícil situació de la gent 
migrada: el drama que suposa prendre la decisió de 
deixar el país d’origen i anar-se’n a un altre on tot els hi 
és aliè i la realitat que es troben quan hi arriben.
No se per on començar. Perquè el problema comen-
ça des del dia que posem els peus aquí. Escapem del 
nostre país d’origen que no ens dóna les condicions 
mínimes per a viure amb dignitat, com vivenda, salut i 
educació, després de que hem perdut la confiança en 
el seu govern... no ens queda més que fugir amb les 
nostres famílies a un país que respecti els drets hu-
mans. La decisió de migrar no és fàcil, però després 
de pensar-ho molt decidim marxar sacrificant tot el que 
teníem.
N’hi ha que van deixar els seus fills, n’hi ha que van 
deixar els seus pares i n’hi ha que van deixar la seva 
feina arriscant la seva vida al mar o a sota d’un camió 
o autobús, o una visa falsificada. Hi ha moltes formes, 
legals i il·legals, només per viure una vida millor. Fins 
que arribem aquí, el país de la integració i xoquem amb 
la realitat. El primer problema és la llengua, el 90% dels 
problemes d’integració, i després la vivenda, que és la 
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base de la vida per humans i 
animals.
La veritat és que no neguem el 
mèrit del país amfitrió en termes 
d’ajuda primària, per exem-
ple organitzacions benèfiques 
i moltes altres associacions. 
Però això no és suficient. Som 
aquí per treballar i guanyar-nos 
la vida amb les mans perquè 
tenim grans energies: hi ha 
mestres, artesans, intel·lectuals 
i esportistes, i no neguem l’exis-
tència de gent descontrolada i 
menors imprudents (estan pre-
sents a tots els països).
Quan arribem aquí ens trobem 
que no tenim dret al lloguer per-
què no tenim documents de residència i no podem tre-
ballar per aconseguir-los, així que, com podem viure i 
mantenir els nostres fills?
No se quin és el teu punt de vista cap a nosaltres els 
immigrants “il·legals”, aquells que tenim fills petits: ells 
també són els teus fills, perquè la seva llengua és la 
teva llengua i no la nostra. Nosaltres som “il·legals” en-
cara que vulguem el contrari. Quan creixin, ells serviran 
al teu país, que és el seu país.
Al final, només puc agrair la vostra cooperació, perquè 
el que ens oferiu no ho hem trobat als nostres països. 
Gràcies.

No estem aquí per viure gratis, ens diu finalment,volem 
treballar.
Tot i esperant que l’economia remunti i deixem enrere 
la pandèmia, en Tarek continua la seva lluita:
aconseguir un lloguer social, una feina, el Permís de 
Residència. Un millor futur per als seus fills, al capda-
vall.

Pilar Velázquez
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fotografia
Fotografiar és mirar i aprendre constantment. Un no 

es fa savi, es fa un bon aprenent.
No només aprens una tècnica i/o a fer servir l’instru-
ment, la càmera, aprens a mirar, a veure, a tenir paci-
ència, a esperar, no tenir pressa.
Adoneu-vos que quan un aficionat a la fotografia està 
en mode fotògraf, fa que altres persones que l’acompa-
nyen en un passeig es neguitegin, es posin nerviosos 
i comencin a dir, una altra vegada?, no l’has fotografiat 
ja aquesta pedra, planta, paisatge?... Difícilment en-
tendran que no tant estàs buscant la millor fotografia, 
estàs cercant la teva fotografia, aquella que en aquell 
moment t’omple.
Quan comences et mostren i t’expliquen les normes 
de composició, però després també has d’aprendre a 
no pensar-hi massa, sinó en tenir-les assimilades, això 
s’aconsegueix amb el temps i la pràctica. Sé que això 
sembla molt difícil, però no ho és tant, Mirem les més 
importants:

1. Simetria dinàmica: d’on ve i on va cada foto. Sembla 
estrany, però una foto ha de tenir una certa mobilitat, no 
tant amb la imatge com en el captat, ha de portar certa 
manera  d’explicar la història que  es vol mostrar.

2. Regles del terços: el punt de trobada d’una línia ima-
ginària que tant de llarg com del través divideixen la 
imatge i els punts on es creuen. Pot demostrar l’equili-
bri de la imatge i facilitar a l’espectador poder mirar bé 
el que mostrem.

3. El dibuix àurea: podem dividir la imatge des d’un cos-
tat a l’altre amb fragments de més petits a més gran, És 
la més difícil de veure i de fer, però és d’una eficiència 
impressionant.

Aquí en teniu algunes, el meu dubte és si l’has de tenir 
en compte el fotògraf a l’espectador, sigui com sigui 
haig de dir que si es fa servir donen, en general, molt 
d’equilibri i el resultat sol ser molt positiu, només amb el 
bon gust de fer les imatges el millor possible
Repeteixo: quan comenceu a fotografiar no cal capfi-
car-vos-hi. Si teniu gust i interès les aprendreu sense 

fer-hi massa aten-
ció
També podeu tenir 
en compte el pes 
visual, allò que en 
dibuix  s’anomena 
la relació entre el 
punt i la línia.
Hi ha altres ele-
ments que ajuden 
a mirar i a sentir 
una imatge, com 
ara la psicologia 
del color, se sap 
que els blaus, 
verds i similars són 
freds, els vermells, 
grocs i terrosos 
tendeixen a ser 
calents. Caldrà sa-
ber-los combinar, 
fins i tot si voleu 
fer fotos en blanc i 
negre.
Hi ha tres ele-
ments tècnics que 
cal conèixer, do-
minar una mica. El 
diafragma, la velo-
citat i l’ISO (amb 
quina sensibilitat 
estem executant la 
foto).
Amb aquests tres 
recursos podem 
fruir de dominar 
efectes com ara 
la distància focal 
(què volem que 
quedi enfocat i què volem que quedi desenfocat, per 
tant, donar una sensació de proximitat o llunyania, la 
manera de donar tres dimensions a la fotografia.
Crec que ja es veu que no només hi ha la foto, que 
quedi bé, sinó que l’he fet perquè estigui bé i ens en 
sentim satisfets.  Tenir una foto de record està bé, però 
aconseguir una foto equilibrada i buscada és tot un art, 
per això hi ha fotògrafs artistes i fotògrafs tècnics,  i n’hi 
ha de casolans. Allò millor és ser les tres coses per fer 
sevir a cada moment la part més escaient.
Com heu notat no he parlat de càmeres millors o pitjor, 
cares o econòmiques. Us diré que un bon fotògraf amb 
una càmera senzilla farà grans fotos, un mal fotògraf 
s’haurà gastat un dineral a fer imatges vulgars.
Tot i això si voleu saber coses de càmeres i objectius 
no em fa res donar-vos-en alguna explicació. Ara és el 
temps, estem entrant a la bona llum de la primavera.

Pere Quero

Una mirada, una fotografia
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jardineria Els jardins comestibles

S’acosta la primavera i, amb aquesta, l’època de flo-
ració de la majoria de plantes que ens envolten, 

tant a l’entorn salvatge com als jardins. Aquest és un 
bon moment per plantejar-nos plantar i sembrar espè-
cies noves al nostre jardí i, ja que hi som, per què no 
utilitzar espècies comestibles? Ja sigui en un terreny 
gran o petit, al terra mateix o en testos i jardineres, al 
camp o a la ciutat, caldrà analitzar quatre punts clau 
del nostre jardí comestible per optimitzar-ne el disseny: 

espai del que disposem, tipus de substrat, hores de sol 
i espècies que ja hi tenim plantades.
Des de flors i fulles comestibles, passant per plantes 
aromàtiques, fins als fruits i verdures que més ens 
agraden, un jardí comestible combina espècies orna-
mentals amb espècies comestibles (típiques de l’hor-
ta), proporcionant aliment i alhora bellesa i benestar. 
A continuació, resumim algunes de les espècies co-
mestibles més populars i vistoses per guarnir el  jardí, 
així com l’època de sembra i les seves propietats.

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 acti-
vitats de producció de planta i floristeria; operar i man-

tenir la maquinària i les instal·lacions, 
entre altres.
Departament de Jardineria i Floriste-

ria de l’INS Salvador Espriu

Combinació floral i tomates Jardí aromàtic vertical

Combinació de cols, margarides i aromàtiques

Combinació de bledes, margarides i aromàtiques

Calendari per espècies Les següents imatges mostren alguns exemples de 
combinacions i mètodes de cultiu diferents per a jardins 
comestibles.
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pessics d’art
“Et diré un secret molt fi!, la primavera és aquí,

he cantat una cançó i ha florit el teu balcó...”

Aquest fragment d’un bonic poema infantil (ben popular als centres d’educació infantil i primà-
ria) que anuncia amb alegria l’arribada de la primavera que tant enyorem, m’ha servit d’inspi-
ració per l’activitat de decoració floral que tot seguit us proposo.
Es tracta d’elaborar amb papers acolorits i de diverses textures: flors compactes i arrodonides 
en forma de borles que són ideals per realitzar composicions i decorar tota mena d’espais i 
objectes. I precisament ara, quan a l’exterior es desperta amb força l’esclat de la natura, és 
el moment d’impregnar de color i alegria tant els nostres cors com l’interior de les llars. Atre-
vim-nos doncs a foragitar amb un bri d’esperança el  llarg hivern ple de restriccions, confina-
ments i angoixa que hem viscut!
Els materials que necessitarem per realitzar una borla floral són molt senzills i fàcils de trobar:
• Plats de cartró o cercles de cartolina de color verd. 
• Claus petits dels que es fan servir per enquadernar.
• Cercles de la mateixa mida i color que poden ser de paper: pinotxo, seda, vegetal.

Borles de flors
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Un cop a l’abast els diferents materials, el procediment a seguir és d’allò més senzill:
1. Retallar de forma dentada el contorn del plat per elaborar la part inferior de la borla floral.
2. Confeccionar de sis a vuit cercles de paper “pinotxo” vermell de la mateixa mida que el plat.
3. Cercar el punt mitjancer de la base i dels cercles de color i fer-hi un petit orifici.
4. Passar-hi el clau enquadernador i anar enfilant els diferents cercles.
5. Aixecar, amb compte i d’una en una, les capes de paper tot doblegant, arrugant i donant 
forma de flor al voltant del centre.
6. Tornar a obrir la flor arrugada cercle a cercle tot repartint-la amb cura sobre el plat verd per 
anar formant una bonica flor arrodonida i en volum.
Ja veureu com en resulta de gratificant crear aquestes flors que esdevenen perfectes per: 
decorar taules d’ àpats primaverals, embellir racons de la llar, elaborar mòbils, complementar 
embolcalls per regals... En podeu elaborar de diverses mides, colors i textures tot experimen-
tant i provant diferents tipus de paper i muntant composicions com les que veieu a les imatges.
Us recomano utilitzar motlles de fer magdalenes, hi ha dissenys acolorits molt originals amb 
els que obtindreu flors ben vistoses i amb l’avantatge de que els cercles ja venen retallats i 
amb textures plegades. Un altre material ben humil i que dona resultats interessants és el pa-
per blanc de cuina, les borles obtenen un volum extraordinari i si resseguiu amb retoladors els 
contorns dels cercles es creen uns efectes de color preciosos.
I amb els  versos de Josep Carner us animo a ser creatius i a gaudir d’una merescuda primavera.

“Aigües de primavera que degoteu pels jardins,
posades damunt les branques, les gotes es tornen brins”

Carme Garriga i Verdaguer

i ecologia
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ORTOPÈDIA TÈCNICA A MIDA
C/ Llevadores 7, Salt 

Tel 972 439 935
Mòbil        619 534 323

 DAVANT
L'HOSPITAL

SANTA
CATERINA 

www.farmacianeusdomenech.com

Lloguer d'articles
d'ortopèdia 

Anàlisi del peu i
plantilles a mida 

Articles postoperatoris: calçat, walkers, genolleres... 

Ajuts pel bany 
Llits ortopèdics i grues 

Mitges de
compressió 

NOVES
INSTAL·LACIONS

200 m² 
DEDICATS A

L'ORTOPÈDIA

Calçat ortopèdic
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tradicions catalanes La calçotada

La calçotada és un àpat comunitari que ha esde-
vingut la manera més tradicional de menjar els 

calçots, amb fortes connotacions de festa i trobada. A 
Valls, la ciutat originària de la calçotada, se celebra a la 
fi de gener, des de l’any 1982 la calçotada popular de 
més renom. Les calçotades se solen fer des de finals 
de la tardor fins al març o principis d’abril, segons la 
temporada.
El primer plat del menú típic de calçotada són els cal-
çots, servits en teules per mantenir-ne la temperatura, 
amb la salsa típica que els acompanya, la salbitxada o 
bé el romesco. Després se sol menjar carn a la brasa 
amb torrades, acompanyada de vi negre o cava.
Els calçots se serveixen tal com surten de la graella 

i cal pelar-los i sucar-los a la salsa. D’uns anys ençà, 
sobretot als restaurants, és costum de posar-se un pitet 
per a evitar de tacar-se la roba, però tradicionalment 
aquesta peça de roba no es feia servir.
La temporada central és als mesos de febrer i març, 
per bé que des de principi d’hivern es comencen a 
menjar calçots. 
L’origen d’aquest àpat es creu que està a la població 
de Valls. A la fi del segle XIX un pagès d’aquesta ciutat, 
conegut amb el nom de Xat de Benaiges, va descobrir 
una forma especial de fer créixer la ceba blanca: es 
plantava de forma que només quedés mig colgada i a 
mesura que creixia es procedia a tapar-la amb terra. 
Aquesta acció, que es coneix com a calçar, és la que 
dóna nom al calçot.
Tot i que a Valls i comarca la calçotada se celebra des 
de principis del segle XX, aquest àpat va començar 
a popularitzar-se a partir de mitjans del segle passat. 
Així, amb el pas dels anys, la calçotada ha esdevingut 
una menja típica de la comarca de l’Alt Camp i s’ha 
estès també a les comarques veïnes (Tarragonès, Baix 
Camp, Conca de Barberà i Penedès..). Avui dia aques-
ta tradició està molt més estesa i arriba fins i tot a Ma-
llorca i a la Catalunya del Nord
Preparació: abans de coure els calçots, se’ls escurcen 
les fulles més llargues i se’ls talla un tros d’arrel. Tot se-
guit, i sense rentar-los ni treure’ls la terra, es posen a la 
graella sobre flama viva, tradicionalment de sarments 
de ceps. Una vegada cuits s’emboliquen amb papers 
de diari per tal que acabin d’estovar-se i mantinguin la 
calor S’acostumen a servir encara embolicats i posats 
sobre una teula. I bon profit. 

ORTOPÈDIA TÈCNICA A MIDA
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SANT JORDI

Torna l'abril i trona Sant Jordi. 
Encarrega les teves roses,rams i rosers a La
Cooperativa del Veïnat!

Per més informació  truca'ns o consulta les nostres
xarxes socials!

La
Cooperativa
del Veïnat

PRIMAVERAPRIMAVERA

PRIMAVERAPRIMAVERA

CADA DILUNS DIA DEL JUBILAT

10% DE DESCOMPTE

RECORDA!

972234336

Incentiva el comerç de Salt i participa a Menja't Salt per
guanyar 10€ per gastar a qualsevol dels comerços que hi
participen!

Menja't Salt!
RECORDA QUE ENCARA POTS PARTICIPAR A MENJA'T SALT



27

notícies

L’Espai Municipal d’Ocupació, el Viver d’Empreses i el Programa Referent 
d’Ocupació Juvenil s’uneixen i reforcen els serveis als instituts de Salt

Entrega de premis del Concurs  
de Fotografia de la Massana

L’Ajuntament de Salt, a través de les àrees de Jo-
ventut i Promoció Econòmica, han reforçat aquest 

curs 2020-21 el servei de xerrades informatives als ins-
tituts del municipi. Aquestes sessions, que enguany es 
realitzaran coordinades entre les referents d’ocupació 
juvenil, l’EMO i el Viver d’Empreses, estan enfocades 
a conèixer les principals eines per la recerca de feina 

i, més concretament, es treballaran aspectes com la 
confecció del currículum o competències per afrontar 
una entrevista de selecció.
Aquesta coordinació entre tots els agents implicats ha 
estat possible gràcies a la bona rebuda que fins ara 
han tingut les sessions desenvolupades directament 
des del Programa Referent d’Ocupació Juvenil durant 
els anys 2019 i 2020.
En aquest sentit, durant aquest 2021, tècniques del 
Programa Referent d’Ocupació Juvenil i l’EMO realit-
zaran sessions enfocades a la recerca de feina i a oferir 
els serveis municipals que poden ajudar i acompanyar 
els joves en el desenvolupament del seu projecte pro-
fessional.
Les xerrades s’estructuraran en dos mòduls: la confec-
ció del currículum i les principals eines per la recerca 
de feina i el procés de selecció. Aquestes sessions van 
orientades a joves que cursen l’últim curs de l’Educa-
ció Secundària Obligatòria, programes de formació i 
inserció laboral, FP Bàsica, cicles i batxillerat, tant als 
centres educatius de titularitat pública com concertada.

El passat dissabte 13 de març es va fer l’entrega de 
premis del primer concurs de fotografia del barri de 

la Massana promoguda per l’Associació de Veïns.
L’esdeveniment va tenir lloc davant l’obra Indret Fami-
liar del Passeig de Josep Tarradelles. Les tres guanya-
dores i tots els membres del jurat van emplaçar-se en 
aquest lloc tan emblemàtic del barri per fer l’entrega de 
premis.
El concurs va començar el dia 8 de febrer i es varen 
poder enviar fotografies fins al 28 de febrer.  El concurs 
es va obrir a tots els veïns de Salt i les fotografies havi-
en de ser de racons o espais del Barri de la Massana.

En aquesta primera edició les tres guanyadores han 
estat la Sara Roses, amb una fotografia del mercat del 
divendres, la Miriam González, amb una fotografia de 
l’avinguda Francesc Macià precedida pel monument 
als donants de sang, i l’Encarna, amb una fotografia 
dels arbres del parc de la Massana.
Els negocis que han col·laborat amb els premis han es-
tat el Restaurant La Gallega, amb una paella, el pintor 
Julià Carpintero, amb un menú al Saltapes, i la Rostis-
seria el Paratge amb un menú familiar. Juntament amb 
els premis, s’ha fet entrega d’una tassa amb la seva 
fotografia impresa a cada una de les tres guanyadores. 
La botiga Escorsó ha participat en aquest obsequi.
A l’Associació valorem molt positivament l’acollida que 
ha tingut la iniciativa per part dels veïns i també la bona 
participació que hi ha hagut. L’organització està molt 
satisfeta d’aquest primer concurs i ja s’emplaça a cele-
brar l’any vinent una segona edició.
Gràcies per la participació i moltes felicitats a les gua-
nyadores!
Pots trobar més informació de les activitats de l’Asso-
ciació de veïns de la Massana a través del seu Face-
book.
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Amagats sota terra

Comerç de proximitat

Protecció Civil Salt rep el Premi Tres de Març 2021

El passat 3 de març, es va portar a terme al Teatre de 
Salt l’entrega del Premi Tres de Març a l’Associació de 

voluntaris de Protecció Civil de Salt “pel seu compromís i 
col·laboració desinteressada en qualsevol mena d’activitat 
que es porta a terme al municipi, així com per la seva aju-
da i solidaritat en afectacions com les que hem viscut amb 
el temporal Gloria o la Covid-19”. Durant l’acte també es 
va fer un reconeixement públic als col·lectius sanitaris de 
la vila per la seva “tasca titànica” durant el darrer any per 
fer front a la pandèmia. Victòria Triola, directora de l’Equip 
d’Atenció Primària de Salt, i el doctor Joan Profitós van 
rebre, en representació dels col·lectius sanitaris de la vila, 
el reconeixement públic del Premi. Triola va recordar que 
ha estat un any molt dur i que havien treballat com havien 
pogut.
El cap de la unitat i un dels fundadors de Protecció Civil 
Salt, Ivan Palmerola, va ser l’encarregat de recollir el guar-
dó i durant la seva intervenció va voler agraït al poble i a 
l’Ajuntament que l’Associació hagi estat la premiada en els 
Tres de Març d’aquest any.

En aquest sentit, l’alcalde de Salt va voler destacar que 
Protecció Civil Salt “ha estat un exemple perquè sempre 
ha estat al peu del canó per col·laborar des de l’àmbit que 
calgués”. L’alcalde va agrair la tasca de l’Associació, així 
com dels col·lectius sanitaris del municipi, que van rebre un 
reconeixement especial i dels quals l’alcalde va remarcar 
que “sempre hi sou i aquests dotze mesos s’ha fet més 
palès que mai davant la titànica tasca que heu dut a terme”.

L’historiador saltenc Jaume Prat  juntament amb 
Quim Paredes van elaborar un documental on es 

recullen les vivències d’una trentena de persones du-
rant els bombardejos que va patir Girona en temps de 
la Guerra Civil. Aquest documental, “Amagats sota 
terra”, és un resum de les més o menys dues hores de 
gravació fetes a cadascun dels testimonis.
Per no deixar a l’oblit aquestes vivències, van investi-
gar els fets que els havien relatat els entrevistats, per 
confirmar-ne la veracitat, i els van començar a trans-
criure, amb l’objectiu de transformar-los en un llibre ja 
maquetat. Però el llibre es va quedar al calaix, ja que 
no van trobar cap editorial ni institució interessada, el 
projecte aturat i el material guardat.
Jaume Prat, coincidint recentment amb l’entrada de les 
tropes franquistes a la ciutat de Girona, comparteix a 

través de les xarxes 
socials, fragments d’al-
guns capítols i imatges 
del llibre, que està al 
calaix.
“Amagats sota terra” 
també es pot veu-
re gratuïtament, una 
part, a través d’Inter-
net a: https://vimeo.
com/400231384, amb 
durada d’una hora i 
vint minuts.

Bombardeig sobre la zona del carrer del Carme 
del dia 27 de gener de 1939. (Ufficio Storico 
dell’Aeronautica Militare de Roma)

Els comerciants es van trobar amb la necessitat de 
donar-se a conèixer i col·laborar conjuntament en 

aquest projecte per estendre el petit comerç de proxi-
mitat de Salt per tota la vila, ja que els comerços que 
en participen estan escam-
pats per tot el poble, des del 
Mercat de Salt fins al Carrer 
Major.
Per participar-hi només cal-
drà anar a qualsevol dels 
comerços que l’organitzen i 
realitzar-hi una compra. Se-
guidament es rebrà un tiquet 
amb el segell de l’establiment 
i s’haurà d’anar segellant a 
cada comerç per aconseguir 

el regal de 10 € per gastar a qualsevol botiga que par-
ticipi de la campanya.
 #comerçdesalt #fembarri #viladesalt #comerçdeproxi-
mitat #km0 
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El Viver d’Empreses de Salt impulsa noves modalitats per a negocis de 
nova creació i per a activitats amb més de quatre anys d’antiguitat

El Coworking i Viver d’Empreses Creativoculturals 
de Salt ha posat en funcionament dues noves mo-

dalitats per accedir a l’espai per tal de poder donar res-
posta a les demandes del teixit empresarial del territori 
sorgides arran de la situació de la Covid-19.
En aquest sentit, la modalitat emprenedoria conserva 
els preus bonificats per aquells projectes de nova crea-
ció o amb una activitat de menys de quatre anys d’anti-
guitat. La durada de la cessió d’us dels espais serà de 

quatre anys, prorrogables anualment, amb un màxim 
de sis anys en total, si es justifiquen una sèrie de requi-
sits com la vinculació amb Salt o la creació d’ocupació.
Per altra banda, la modalitat consolidació, està pen-
sada pels negocis de més de quatre anys d’antigui-
tat o per persones treballadores per compte aliè que 
necessitin un espai on treballar degut a les mesures 
de teletreball. La durada de la cessió d’ús dels es-
pais serà de dos anys com a màxim i improrrogables. 

Un espai adaptat i polivalent
Situat a la Factoria Cultural Coma Cros, 
el Viver d’Empreses de Salt ofereix als  
usuaris serveis d’internet, ús gratuït 
de sales de reunions i neteja diària in-
closos a la taxa, i a part, el servei de 
reprografia. L’espai s’ha equipat amb 
mampares de vidre i s’han separat les 
taules per assegurar la distància de se-
guretat entre els usuaris i, així complir 
amb les mesures sanitàries.
Actualment el Viver d’empreses de Salt 
té disponibles mòduls de coworking 
amb una taxa de 100 €/mes en la mo-
dalitat emprenedoria i de 120 €/mes en 
la modalitat consolidació.
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La millor varietat de teixits i de merceria

A Yasmina trobaràs una gran 
varietat de:
 
           

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

Teixits
   Cintes
      Botons
         Fils
            Cremalleres
               Bies
                  Pedreria…
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Aquest primer trimestre els nens i les nenes de 2n i 3r 
de l’escola Les Arrels han treballat el cinema a tra-

vés d’un projecte interdisciplinari en grups cooperatius.  
Un dia els va arribar a l’aula una maleta molt antiga on a 
dins hi havia petits tresors del cinema: imatges d’actors 
emblemàtics, un gramòfon, una claqueta, entrades, un 
lot… 
A través de tots aquests elements es van endinsar en 
el món cinematogràfic començant pels seus orígens i 
els seus creadors. A més, des de l’àrea de música es 
va treballar el gènere musical de la banda sonora mit-
jançant l’expressió corporal. Van seguir descobrint els 
diferents gèneres per després acabar convertint-se en 
guionistes, directors, càmeres, actors i actrius dels seus 
curtmetratges.
El projecte es va finalitzar amb una sessió de cinema 
amb la visualització dels diferents curts mentre menja-

ven unes delicioses 
crispetes! 
La sorpresa final va 
ser rebre un premi 
Oscars personalit-
zat per a cada grup.  
Si voleu veure les 
creacions, podeu 
visitar la pàgina web 
de la nostra escola, 
ho trobareu a: Es-
cola Les Arrels - Pri-
mària - C2 - El pro-
jecte del Cinema. 

Projecte del cinema a l’escola Les Arrelsensenyament

Aquest any, a través del projecte PMOE i la nova 
direcció de l’Institut Salvador Espriu s’ha volgut po-

tenciar la Llengua Estrangera.
A l’Espriu considerem que donar una educació de qua-
litat i per l’excel·lència és una de les millors 
maneres de contribuir a formar futurs ciuta-
dans responsables, exitosos en el seu pro-
jecte de vida, cívics i col·laboratius.
Gràcies a la beca rebuda per a “Estades 
d’immersió lingüística en llengua anglesa” 
(https://projectes.xtec.cat/internacional/al-
tres-programes/estades-dimmersio-linguis-
tica/)  en el marc del “Programa d’orientació 
i reforç per a l’avanç i suport a l’educació” 
(POEFE), hem pogut pensar algunes acci-
ons per complementar el projecte de llen-
gües estrangeres al centre.
En rebre la beca, el departament d’Idiomes 
es va posar en marxa per idear una activitat 
amb la qual complementar i millorar la moti-
vació i l’aprenentatge de la llengua Anglesa 

al nostre institut. El projecte es va concentrar a l’ESO 
entre l’última setmana lectiva de desembre i el gener 
del 2021.
Els alumnes d’ESO van tenir l’oportunitat de gaudir 

Speak up!
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Des de FEDAC Salt, sempre hem volgut transme-
tre al nostre alumnat la necessitat de dialogar i de 

trobar camins per poder habitar plegats aquest món; 
la cultura de la pau és una prioritat. Ens agrada trans-
metre als adults del demà la necessitat de fer petites 
accions diàriament que ens condueixin a una pau real 
que duri per sempre. 
Enguany hem volgut que els nostres alumnes desco-
brissin l’Efecte Papallona i la responsabilitat que ca-
dascú de nosaltres té en la millora del nostre entorn. 
Hem observat que quan cada individu intenta fer més 

agradable el dia de qui té al voltant, es produeix un 
efecte en cadena que provoca benestar i beneficis per 
a tots. Es va construint a poc a poc la pau. 
Els alumnes de la nostra escola varen treballar l’artis-
ta turca Hülya Özdemir, que ens parla de la llibertat 
i de la dignitat humana a través dels seus retrats fe-
menins. Cada grup del nostre centre va reinterpretar 
col·lectivament una pintura de l’artista i en va fer una 
bonica obra que es va exposar en diferents comerços 
col·laboradors del poble. Molts veïns varen poder gau-
dir de la bellesa de les creacions dels nens i nenes 

i varen reflexionar sobre  el significat 
de la pau i com tots podem actuar per 
aconseguir-la. 
En aquest Genia.lly hi trobareu l’explica-
ció de la nostra exposició al voltant de 
Salt i el recorregut que permetia obser-
var les diferents obres fetes pels nens i 
nenes de la nostra escola. 
h t t p s : / / v i e w . g e n i a l .
ly/60127b63a7a0a40daa41b730/pre-
sentation-itinerari-artistic-pau
A FEDAC Salt treballem perquè els nos-
tres alumnes siguin persones amb #Li-

Creativitat i lideratges per fer la pau cada dia

de classes d’expressió oral amb professors nadius en 
grups reduïts. La idea era potenciar la seva capacitat 
comunicativa utilitzant jocs i activitats lúdiques sempre 
educatives. Els nois i noies sortien de la classe regular 
d’anglès en grups de tres o quatre alumnes i gaudien 
de les propostes amb el professor nadiu.
Els “Assistant teachers” -la Bolly, l’Alexei i la Yenny- es 
van guanyar dia a dia la confiança dels alumnes; també 
cal destacar la molt bona predisposició que van mos-
trar els nostres alumnes, cada dia més engrescats amb 
la llengua anglesa.
En tot moment hi va haver una estreta coordinació i 
col·laboració entre els professors titulars i els “assis-
tant teachers” nadius. Quan va arribar el moment de dir 
adéu, els alumnes varen fer detalls i records per aco-
miadar-se’n.
El resultat va ser un èxit: els alumnes van gaudir de les 

sessions “speaking” i les reaccions varen ser molt sa-
tisfactòries en general; molts van comentar que aques-
ta experiència els havia agradat molt! “Tornaran?”, pre-
guntaven amb il·lusió.
Poder experimentar amb la llengua anglesa en petits 
grups i fora de l’aula regular els va donar una altra pers-
pectiva de l’ús d’aquesta llengua. Així mateix, molts va-
ren trencar barreres de timidesa, o fins i tot, es varen 
adonar que eren capaços de fer molt més del que es 
pensaven!
Després d’això, tant EDIR com el Departament de Llen-
gües Estrangeres segueixen treballant per poder oferir 
altres propostes engrescadores per als i les alumnes 
de l’Espriu.

Departament de Llengües Estrangeres  
de l’Institut Salvador Espriu
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Quan la màgia dels llibres 
t’impregna de noves idees i 

pensaments ocorren coses fan-
tàstiques. Això és el que ha pas-
sat durant aquest mes de febrer 
a les aules de P5-1r  de l’escola 
Les Arrels, quan la nostra maleta 
misteriosa ens ha sorprès amb 
l’àlbum il·lustrat Elmer de David 
McKee. I és que no només hem 
gaudit amb la increïble història 
d’aquest elefant, sinó que durant 
aquestes últimes setmanes la re-
descoberta dels nostres orígens, 
l’interès per conèixer els altres i 
l’acceptació i el respecte per tot allò que ens defineix 
han estat molt presents en el nostre dia a dia. 
L’Elmer és un elefant diferent de la resta, ja que ell és 
de molts colors; però, això només li passa a l’Elmer? 
Les persones que formem part de la comunitat educa-
tiva de la nostra escola també som diferents? També 
tenim colors de pell diferents? A p5-1r ens hem adonat 
que més enllà de l’aspecte físic també tenim costums, 
llengües, menjars i fins i tot idees i pensaments dife-
rents. Així doncs, el primer que hem fet ha estat ob-
servar-nos per descobrir les nostres semblances i les 
nostres diferències; i, tot i que som tots molt diferents, 
hem arribat a la conclusió que el fet de ser persones és 
el màxim nexe entre nosaltres. Ara bé, no ens hem po-
gut deixar de preguntar per què tenim colors de pell tan 
diferents. És per això que ens hem documentat fins a 
descobrir que el color de la pell ens ve donat pels gens 
de la nostra família i que, per tant, el color de pell ens 
dóna molta informació sobre el nostre passat.  
L’interès, doncs, per descobrir per què som diferents 
ens ha portat a investigar l’origen de les nostres famí-

lies. Per fer-ho, cada infant s’ha documentat per co-
nèixer la procedència de la seva família. A més, des-
prés de descobrir com és el planeta Terra vist des d’un 
satèl·lit, així com els diferents continents i oceans que 
la formen, hem creat un mapa mundi cooperatiu on 
hem situat cada una de les famílies dels infants de l’au-
la al seu lloc d’origen. Així doncs, aquesta activitat ens 
ha servit per conèixer els nostres orígens i el de les 
companyes i companys i extreure conclusions, a partir 
de gràfiques fetes per nosaltres, sobre quins són els 
països o continents dels quals procedeixen més famíli-
es. A més, hem pogut observar que a les nostres aules 
hi ha famílies que provenen de llocs tan diversos com: 
Romania, Marroc, Gàmbia, Guinea, Índia, Equador, 
Rússia, Hondures, Mali, Senegal, República Dominica-
na, Colòmbia, Ghana, Brasil, Nigèria o Camerun. Una 
altra conclusió que n’hem extret és que les famílies que 
provenen de llocs més propers entre elles tenen colors 
de pell més semblants. Aquesta activitat també ens ha 
servit per situar Salt dins de Catalunya i Espanya, i dins 
del continent d’Europa que es troba al planeta Terra.   

deratgeS que puguin encapçalar una cultura de la pau 
que sigui #Transformadora del seu entorn. El respecte 
a l’ésser humà i a la vida en totes les seves formes, 
és un dels eixos vitals de la nostra activitat pedagògi-

ca. Donem als alumnes eines com #Diàleg,  #Reflexió, 
#Autoconeixement, #EscoltaAtenta,  #Empatia o gestió 
de les #Emocions perquè vulguin construir un món en 
llibertat que sigui més just, solidari i tolerant.

Què amaga la meva pell
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L’objectiu fonamental de la nostra escola és formar 
persones amb ideals i que vulguin canviar el món 

on vivim. Treballem perquè els nostres alumnes siguin 
persones autònomes i responsables que tinguin veu 
pròpia i que la vulguin fer sentir en la societat que els 
tocarà de viure.
A l’escola, sabem que els nens i nenes que avui tenim 
a les nostres aules seran els líders del demà. Per això 
vetllem per la seva preparació i els oferim projectes i 
iniciatives que els fan protagonistes de la seva forma-
ció.  
Aquesta tasca comença ja de ben petits.  Amb activitats 
diàries i amb propostes específiques, que ens perme-
ten potenciar els talents personals de cada alumne i 
respectar també les habilitats i talents dels companys. 
A Infantil les petites propostes com fer les rutines di-
àries, veure quin temps fa i registrar-ho, saber qui hi 
ha a l’escola o ser responsables de la pròpia bosse-
ta i jaqueta són algunes de les senzilles activitats que 
portem a terme a l’escola amb el nostre alumnat més 
menut i que ens permet iniciar el treball de l’autonomia 
i la responsabilitat. 
A Primària seguim treballant amb rutines i amb activi-
tats destinades a empatitzar amb els companys i fer-los 
adonar de les capacitats de tothom. Els alumnes tin-
dran múltiples ocasions per poder donar la seva opinió 
sobre temes diversos; a oratòria, a projecte, a les llen-
gües... i també podran decidir amb quines agrupacions 
treballen, quins projectes els interessen, quins treballs 
finals volen portar a terme... volem anar incorporant pe-
tites decisions i responsabilitats en el seu dia a dia per 
anar forjant els ciutadans del demà. 
Seguint el camí iniciat a Primària, a Secundària conti-
nuem la nostra tasca potenciant especialment les acti-
vitats que serveixen perquè els alumnes s’adonin de la 
necessitat de transformar el nostre entorn més imme-

diat. Escriure cartes per a persones que estan soles, 
editar una revista escolar, ajudar nens i nenes desafa-
vorits... totes elles són propostes que venen a canviar 
positivament el nostre entorn. En totes les activitats 
que els proposem treballem dinàmiques de grup on els 
alumnes expressen la seva opinió i aprenen a explicar 
el seu punt de vista. 
A totes les etapes de la nostra escola acompanyem els 
nostres alumnes amb activitats de Tutoria que ens ser-
veixen per aprofundir en el seu autoconeixement i en 
la seva capacitat d’opinió. Assemblees, dinàmiques de 
grup, jocs de situacions... els oferim moltes dinàmiques 
diferents que els permeten créixer com a persones i 
conèixer la millor versió de si mateixos.
Un altre projecte que també és decisiu a la nostra esco-
la és el LEM; el Líder en mi. Aquesta és una proposta 
seqüenciada que apliquem a tots els cursos del nostre 
centre i que s’adapta a les edats i capacitats de cada 
alumne. Amb dinàmiques divertides i engrescadores 
anem oferint als nens i nenes diferents eines per a 

poder expressar el seu 
punt de vista i parlar 
d’allò que més els im-
porta i els motiva. Ple-
gats, desenvolupem hà-
bits i competències que 
els permetran prendre 
bones decisions al llarg 
de tota la seva vida.
Estem segurs que la 
proposta de creixement 
personal que ofereix la 
nostra escola deixarà 
petjada en els nostres 
alumnes i els ajudarà 
a ser els ciutadans del 
futur que necessita la 
nostra societat. A FE-
DAC Salt acompanyem 
els adults del demà! 

A FEDAC Salt, els alumnes tenen veu!
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Les noies i els nois de 15 i 16 anys tenen inquietuds, 
ganes de construir coneixement i fer-ho de forma 

personalitzada. Al Pompeu Fabra oferim un ventall 
d’optatives que els permet treballar en grups reduïts i  
aprofundir en allò que els agrada o creuen necessari 
per als seus  futurs estudis. Hem demanat als alumnes 
de 4t d’ESO que comparteixin la seva experiència amb 
les optatives i ens han dit coses com aquestes:  

“A economia aprenem de forma  pràctica  i teòrica, en-
tenem conceptes de  l’àmbit  econòmic i algunes sigles 
del món financer. Això ens pot  ser útil per entendre 
millor  la cultura  econòmica i financera.” (Martí Nicolàs)

“Francès és una optativa iniciada a 3r d’ESO,  comen-
cem des de zero,  pel  més bàsic. Fem classes molt 
dinàmiques i participatives, amb vídeos, presentacions 
i jocs en francès.” (Iona Wyttenbach i  Laia Velázquez) 

“L’assignatura d’emprenedoria t’ensenya 
valors emprenedors que et poden servir 
en un futur. Aprenem tot el que cal tenir en 
compte per crear una empresa. Les activi-
tats són engrescadores i molt interessants. 
És una optativa on pots ser creatiu, innova-
dor i original.” (Aina Pallàs)

“L’optativa de dibuix m’encanta, ja que 
treballem molt, però alhora t’ho passes 
bé fent el que t’agrada. Es realitzen dife-
rents treballs dinàmics i divertits. Vaig tri-
ar aquesta optativa perquè m’agrada molt 
dibuixar i em feia molta il·lusió. El curs es 
divideix en tres blocs: dibuix lineal i disseny 
tècnic, pràctiques de tècniques artístiques 
amb diferents materials i història de l’art i 
disseny.”(Júlia Ventura) 

“A tecnologia tractem temes d’electrònica 
i electricitat, és 50% teòric i 50% pràctic.  
Treballem al taller i també amb eines virtu-
als que ens permeten dissenyar i assajar 
amb els circuits. També  fem  programació 
amb Arduino i, finalment, estudiem el pro-
cés de construcció d’un habitatge: disseny 
digital, construcció de la maqueta d’una 
habitació, instal·lacions elèctriques de gas 
i aigua d’un habitatge, entre altres coses.” 
(Souley Bah)

“L’optativa de cultura científica la vaig tri-
ar perquè m’agraden les ciències. Però no 
només per això, sinó perquè tenia molta 
curiositat d’aprendre molt sobre la nostra 
societat en general (quines són les causes 
que provoquen les malalties, com les po-
dem prevenir...). A part d’això, és una opta-
tiva en la qual aprens moltes coses noves i 

Pensem el futur? Al pompeu, fem el futur!

és molt entretinguda.  Durant el curs fem 4 temes, més 
algunes pràctiques al laboratori on ens ensenyen les 
diferents malalties en diferents bacteris. Aquests temes 
els treballem molt profundament, amb treballs i  diver-
ses activitats.” (Kadija Sillah)

“A física i química aprenem els principis fonamentals 
de la física, apliquem les matemàtiques a situacions 
reals. Fem pràctiques per demostrar la teoria i llavors 
ens posem a prova amb exercicis. Em dona una bona 
perspectiva del món de la física.” (Miquel Murias)

“A biologia investiguem els principis de la genètica i 
descobrim l’herència dels caràcters. Experimentem per 
entendre biològicament com hem arribat a ser el que 
som, i fem pràctiques de laboratori per demostrar tot el 
que hem après. M’agrada la biologia perquè cada dia 
aprenc més coses sobre el meu cos.” (Afra Vilardell)



36

teatre

eleccions

De mares i filles

El passat divendres 5 de març, es va presentar al 
nostre Teatre de Salt una comèdia de la mà d’en 

Paco Mir (Tricicle) protagonitzada per dos grans pro-
fessionals, una mare (Mont Plans) i una filla (Annabel 
Totusaus). Amb una durada d’una hora i deu minuts.
L’escena es desenvolupa en una habitació d’un hospi-
tal, després d’haver passat cinc anys sense parlar-se 
entre mare i filla. Es retroben i es retreuen aspectes 
inèdits de la vida de la mare en la seva joventut i, so-
bretot, de la seva família.
“De mares i filles” pretén arribar al fons dels nostres 
cors, amb una barreja de riures i llàgrimes en since-
rar-se la mare amb fets del seu passat, els quals dei-
xa totalment descol·locada la seva filla, perquè, a més 
d’explicar-li les teranyines del seu passat, diu que el 
motiu que ha fet que es poguessin retrobar amb la seva 
filla és per dir-li que ha passat de tot, però no obstant 
confessa que l’aprecia i l’estima. També confessa que 
el seu pare no és el verdader pare, sinó un gran artista 
molt conegut que va conèixer quan portaven una vida 
desenfrenada a París.
En totes les explicacions que li dóna a la seva filla, és 
el fil que ens fa gaudir d’aquesta comèdia, perquè les 
converses entre mare i filla són molt amenes i ens pro-

voquen als espectadors uns somriures provocats per 
les intimitats d’una mare que va viure una vida molt in-
tensa.
La interpretació d’aquestes dues actrius ha estat excel-
lent, i així ho ha qualificat el públic, amb forts aplau-
diments i posats dempeus en agraïment d’una hora i 
quart en la que ens ho han fet passar molt divertit.

Josep Pla
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Una anècdota de la història de Salt,  
basada molta de la seva part en fets reals. (2a part) 

el got
EL GOT (2a part) - Una anècdota de la història de
Salt, basada molta de la seva part en fets reals. 

(.....continua) En les quatre hores no ens va sortir bé 
cap pràctica, només vam embrutar el material i la 
taula. Malgrat no estar per la feina, el que recordo 
d’aquell matí de pràctiques és que en Toni, un dels 
“empollons” de la classe, va posar tantes ganes al fer 
un experiment de química amb àcid sulfúric que li 
esclatà un tub d’assaig ple d’aquest líquid, foradant el 
jersei de la Maria, veïna seva de seient, qui s’acalorà i 
ventà una sonora bufetada al pobre noi, quedant 
immobilitzat amb la mà marcada a la cara.
La Montse no va venir a classe en tot el matí. A
l’acabar les classes vam trucar a casa seva 
interessant-nos per la seva salut i la seva mare ens va 
dir que es trobava millor després d’un cap de setmana 
molt neguitosa i que, segurament, l’endemà ja vindria.
A les tres vaig arribar-me al “gratacels” on en Pep 
vivia a l’onzena planta. L'ascensor no funcionava, com 
quasi sempre. Pujant per les escales vaig trobar-me
en Manel i en Xevi asseguts al replà del vuitè pis amb 
la cara ben vermella, esbufegant i renegant. Junts 
vam fer l'esforç final. Al pis d'en Pep ens vam haver 
de descalçar a l’entrar, ja que el terra era de moqueta
i la seva mare no volia que li embrutessin més del 
compte; el primer que et trobaves a l’entrar era un 
gran armari atapeït d’espardenyes “d’estar per casa” 
de totes les talles i colors. Estàvem sols, la seva mare 
no arribaria fins a les sis, per tant teníem quasi tres 
hores al davant. En Xevi portava una cartolina amb 
les paraules clau, totes les lletres de l'abecedari i els 
números del zero al nou escrits en retolador i un 
cercle al mig per posar-hi el got, tal com ho havia vist 
en una fotografia, i així poder observar millor el 
moment en què aquest es comencés a moure. En 
Manel es va treure de la butxaca el got que li havien 
deixat a l'institut i que amb les presses no havia 
tornat.
- Hem d'anar molt amb compte, he llegit que és 
perillós fer aquest tipus de pràctiques de qualsevol 
manera -vaig dir-los en un to seriós.
- Recordeu que la primera pregunta ha de ser sempre 
si l'esperit és benigne o maligne -va recalcar en 
Manel.
- En compte quines preguntes fem. N'he fet una llista 
per a poder provar que això dels esperits és un conte 
xinès i que és el nostre subconscient el que mou el 
got i ens diu allò que nosaltres volem que ens digui - 
va ressaltar en Xevi, potser el més assenyat dels tres.
- Som-hi!, comencem i deixeu-vos de collonades, que 
el temps passa volant i no vull que els meus pares 
sàpiguen que dins de casa seva invoquem esperits. El 
meu pare em mata! -digué en Pep manant-nos la 
pressa i fent tota mena de gestos amb les mans.

Vam abaixar les persianes de la petita habitació 
utilitzada com a despatx, encenguérem una espelma 
per la cosa de l’ambientació, situàrem el got capgirat 
dins el cercle dibuixat al centre de la cartolina i, amb 
els dits índexs posats a sobre d’ell, ens concentràrem. 
Va ser tot molt ràpid, no havien passat ni cinc minuts 
quan el got es començà a moure.
- Ets aquí, esperit?, si ets aquí, manifesta’t!, ves cap a
l’"HOLA"! -va dir en Manel en un to fantasmagòric per 
espantar els altres, cosa que va aconseguir 
plenament.
El got va anar ràpidament fins al requadre amb la 
paraula “Hola”.
- Ets benigne? -continuà en Xevi. 
El got va anar cap al "SÍ".
Aleshores jo vaig voler córrer una mica més i vaig 
preguntar una cosa que, suposadament, no sabíem 
cap dels presents:
- Quin any va néixer en Hitler?
- Però què dimonis preguntes? Estàs sonat? -va 
replicar-me en Pep.
- Si volem demostrar que el got es mou gràcies a les 
nostres ments i cap de nosaltres sap la resposta a la 
pregunta el got no podrà contestar i demostrarem que 
això dels esperits són collonades -vaig contestar-li.
Davant la nostra incredibilitat el got va anar cap a la 
zona dels números i, un per un, va indicar-nos una 
data: “1898”. En Pep va anar corrents a buscar una 
enciclopèdia.
- Aquí diu 1889. S'ha equivocat de poc.
- Ho veieu, ara ja sabem que el got contesta només 
allò que nosaltres sabem. Segur que és la nostra 
força mental -vaig dir en to intel·lectual.
- No ho sé. Igual s’ha fet un “caputxí” amb els 
números o pot ser que el pobre esperit no la sàpiga 
aquesta -comentà en Manel.

Continuàrem fent-li preguntes seguint la llista que en 
Xevi havia fet, eren coses trivials, però només 
encertava les que nosaltres ja en coneixíem la 
resposta, això anava abonant cada cop més la teoria 
de la força mental vers la dels esperits. Com que 
estàvem quasi convençuts que eren les nostres ments
qui movien el got vaig voler anar un xic més lluny i 
vaig fer una sèrie de preguntes que en els fascicles 
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del Doctor Jiménez del Oso es recomanava
explícitament que no es fessin mai: preguntes
personals a l'esperit que suposadament hi havia dins
del got. A continuació transcriuré literalment, les
preguntes i les respostes que el got, lletra a lletra (el 
got s’anava situant davant de cada una de les lletres a 
gran velocitat fins a completar les paraules o les
frases), ens va anar donant. Mai me les he pogut
treure del cap.
- P/ Com et dius?
- R/ “Maria”
- P/ Ets morta?
- R/ “Sí” 
- P/ Quants anys tenies quan vas morir?
- R/ “14”
- P/ De què vas morir?
- R/ “Vaig caure” 
- P/ On vas caure?
- R/ “En un camp” 
- P/ Un camp de Salt?
- R/ “Sí” 
- P/ On ets ara?
- R/ “En el camp on vaig caure” 
- P/ Què hi ha en aquest camp on estàs? 
- R/ “Un institut” 

Aquesta última resposta ens va deixar glaçats i més
quan, els quatre, vam notar una fredor a l'esquena, 
com si una ràfega d'aire fred hagués passat per dins
l’habitació, cosa impossible estant en un pis 
completament tancat, però va ser real, ja que, fins i 
tot, es va apagar l’espelma deixant-nos,
momentàniament, a les fosques. Ens vam espantar
molt. Bé, la veritat és que ens vam acollonir. Vam
haver de buscar l’encenedor a les palpentes per
encendre l’espelma, teníem la sensació que ja no
estàvem sols a l’habitació. De cop, un altre espant. Es
va sentir fresa de claus a la porta d'entrada, era la 
mare d'en Pep, per tant ja eren les sis.
Havien passat tres hores? Impossible! Els nostres
rellotges s’havien aturat a un quart de quatre! En Pep, 
ràpidament, va capgirar el got, va apagar l'espelma,
amagà els estris dins l’armari encastat i obrí el llum.
Per la seva part, en Manel aixecà la persiana. Els
quatre quedàrem com estaquirots en veure que ja era
quasi fosc, per tant eren realment les sis de la tarda.

Els nostres rellotges havien estat quasi tres hores 
aturats, malgrat que ara tornaven a funcionar amb 
normalitat. Alguna cosa estranya i inexplicable havia 
passat, no era gens normal que quatre rellotges 
s'aturessin i tornessin a funcionar al mateix temps. No 
ens ho acabàvem de creure, però estàvem segurs 
que havíem estat testimonis d'un fet paranormal. La 
mare d'en Pep ens preguntà estranyada què fèiem. 
Nosaltres donàrem l’excusa d’una vaga, cosa bastant 
normal en aquella època el fer vagues estudiantils per 
qualsevol motiu -la qüestió era saltar-se classes- i que 
havíem aprofitat la tarda per fer un treball pendent de 
català. Encara amb la por al cos vam marxar cadascú
a casa seva. Per sort la baixada la vam poder fer per 
l'ascensor. El tres restàrem muts, només ens vam dir 
un simple “adéu”. Amb les presses no vam seguir la 
pauta d'acomiadar-nos de l'esperit abans de capgirar 
el got a la seva posició normal tal com recomanaven 
els llibres d’espiritisme.
L’endemà al matí, cap de nosaltres quatre va arribar 
abans d'hora per fer el nostre partit diari de tennis-
esborrador. Allò que ens havia dit el got, l'esperit o el 
que fos ens havia causat un fort impacte i a cap de 
nosaltres li va fer il·lusió anar a l'institut abans d'hora. 
La Montse va venir a classe i ens va comentar que no 
volia parlar mai més sobre el tema dels esperits ni res 
que s'hi semblés, només volia oblidar. Naturalment, 
no li vam comentar res de la nostra segona 
experiència. Curiosament, qui no va venir a primera 
hora va ser en Pep.
Vam fer una hora de Física amb en Serral, un 
professor baixet amb complex d'inferioritat que 
sempre es pensava que tothom se’n reia d’ell, que em 
va fer fora de classe per dir-li que s’havia equivocat 
fent els càlculs d’un problema de resistències a la 
pissarra. A segona hora vam fer matemàtiques amb 
en Barcelona, que, a banda de tenir un cap molt gran i 
que em tenia mania perquè sempre li deixava en 
blanc les preguntes de teoria dels exàmens, ens va 
explicar la resolució de gràfiques de tres dimensions 
que cap alumne va entendre, ni ell tampoc. 
En Pep va arribar just abans de començar la classe 
de "mates", feia mala cara i portava un tall al front, 
com que en Barcelona començava molt puntual no va 
tenir temps de comentar-nos res. A l'esbarjo, tot 
prenen una cola al bar, ens va explicar que amb les 
presses havia guardat el got de la sessió en un armari 
de la cuina i que, al matí, a l’obrir-lo per agafar una 
tassa li van caure pel damunt tots els plats, gots i 
tasses de l'armari trencant-se tots menys el got 
utilitzat per fer espiritisme. La seva mare el va 
esbroncar fortament i li va fer netejar tot el merder, per 
això s’havia perdut la primera hora. Això ja era massa 
fort!
A la sortida de l’institut en Pep va treure’s el got de la 
sessió de la jaqueta i va intentar esmicolar-lo contra el 
quitrà amb totes les seves forces una vegada rere 
l’altra, però no ho va aconseguir. Desesperadament, 
en Manel, en Xevi i jo vam tirar-li, repetides vegades, 
una gran pedra al damunt, però tampoc vam tenir èxit, 
cada vegada el got sortia rebotat com si fos de goma 
–fent honor a la seva marca, “Duralex” –fins que va
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anar a parar al mig d’uns matolls. Ens va costar molt
trobar-lo, però finalment el vam localitzar.
- Hem de fer alguna cosa, això està sortint de mare! -
va cridar en Xevi molt nerviós.
- Què voleu fer?, sembla cosa de bruixes tot això.
- Tinc una idea, una mica macabre, però ja que hem
arribat fins aquí! Per què no fem una sessió a la nit
dins l'institut - va deixar anar en Manel com aquell que
no vol. 
- Estàs sonat? A l’institut? A la nit? -li replicà en Pep
mentre li clavava la mirada.
- No us penseu -vaig dir-los - potser en Manel té raó.
Jo també tinc ganes d'esbrinar més coses sobre
l’esperit, la tal Maria, que ens va sortir a casa teva i 
que ens va dir que encara era a l'institut. Vosaltres,
no?
- Jo ho deixaria estar, pot ser perillós - instà en Xevi,
ja un xic més calmat.
- Ben mirat és una mica fort això d'anar a l'institut de
nit a fer una sessió d'espiritisme. Si ens enganxen ens 
expulsaran a tots.
- I els nostres pares ens mataran. El meu, segur! –va
dir en Manel.
Al cap d’una estona més de debat, malgrat tenir clar
que era una idea esbojarrada, vam acabar organitzant
la sessió pel dijous a la nit. Amb l'excusa d'anar a un
sopar de classe i llavors de “farra” podríem sortir de nit
sense que els nostres pares sospitessin res. L'entrada
a l'institut estava assegurada per la finestra per on
entràvem cada dia al matí, només que aquesta
vegada seria de nit. El dimecres i el dijous van ser 
molt feixucs, no s’acabaven mai més, només
pensàvem a fer la definitiva sessió d’espiritisme 
nocturna a l’institut. Com a les pel·lícules!
Els quatre vam arribar a l'institut a l'hora convinguda.
Eren les onze de la nit i no es veia una ànima. Vam
entrar, com de costum, per la finestra, vam encendre
una espelma i vam acabar d’abaixar completament
totes les persianes. En Pep va obrir la porta de la
classe i va donar una ullada pel passadís, tot estava
tranquil i no s’escoltava res, fins i tot no semblava el 
nostre institut, on sempre hi havia força xivarri. Vam
anar amb compte de no fer cap soroll, ja que el bidell
vivia en una casa adossada al mateix edifici, però com 
que era a l'altra punta, a tocar del gimnàs, era força
improbable que ens pogués escoltar. 
- Què?, comencem? -va dir en Xevi mentre parava 
una cartolina sobre la taula del professor i situava el
got capgirat al centre.
- Som-hi! -vam dir els altres alhora.
El mateix got i la mateixa cartolina del dilluns. Al cap
d'uns deu minuts d'estar concentrats amb la punta del
dit índex sobre el got, aquest començà a bellugar-se.
Primer, a poc a poc, però cada vegada amb més 
força. Una suor freda ens va baixar a tots esquena
avall.
- Ets un esperit benigne? -va preguntar en Manel.
El got va anar cap al "SÍ".
- Ets la Maria? -vaig dir jo amb impaciència. 
El got va fer un lleu moviment i va quedar-se al "SÍ". - 
Collons! -va exclamar en Pep espantat -ja és aquí!

- Ets aquí amb nosaltres?, ens pots fer un senyal o
una demostració perquè veiem que ets realment un
esperit?
El got va tornar a fer una petita sacsejada i va quedar-
se al "SÍ".
Cada cop estàvem més espantats i ens miràvem uns
als altres tot esperant algun tipus de manifestació per
part de l'esperit. De cop, vam tornar a sentir un corrent 
d’aire fred igual que al pis d’en Pep i l'espelma es
va apagar. A les fosques, la por ens va vèncer i en
Xevi aixecà ràpidament una persiana per fugir
cames ajudeu-me. En aquest moment la vam veure.
Fora, al pati, al costat de l'arbre més gran - vint-i-
cinc arbres plantats al pati, tots esquifits menys
aquell - hi havia una llum i, al seu costat... una noia! 
- La ve-ve-veieu? Ve-ve-ve-veieu aquella noia? -va dir
en Manel quequejant de por mentre es disposava a
sortir per la finestra. 

Tots vam fer que sí amb el cap, ja que no ens sortia la
veu. Al costat d’aquell arbre hi havia una noia amb
una llanterna.
Estàvem molt espantats, ens vam quedar quiets
mirant-la, però al cap d’uns vint segons la noia va 
desaparèixer. Simplement es va esfumar. Acollonits
ens vam arrencar a córrer cames ajudeu-me, cadascú
directament cap a casa seva, no ens vam dir ni adéu.
Jo no vaig gosar girar-me ni parar en tot el camí i
suposo que els altres tampoc. Vaig arribar a casa 
completament amarat de suor i em vaig posar dins el
llit, tapat cap i tot, tremolant de por. No vaig poder 
dormir en tota la nit, no em podia treure del cap la
imatge de la noia de la llanterna que havia vist, o creia 
que havia vist, al costat d'aquell arbre més gros.
Però... què hi feia una noia amb una llanterna a 
les onze tocades al pati de l'institut? O és que potser
era un...
Amb el cangueli, havia marxat corrents i m’havia
deixat altre cop la moto a l’institut. Quina nit!
El divendres al matí vaig anar a l'institut a peu, tenint
el temps just de comprovar que la moto encara hi era,
entrar per la finestra i amagar els estris de la sessió 
de la nit que, amb les preses, ens havíem deixat dins
la classe, sobre la taula del professor. Sort que me'n
vaig recordar, ja que els altres tres no hi van pensar.
Només ens vam saludar, tots fèiem mala cara de no 
haver dormit. Les dues primeres hores de classe es 
van fer molt llargues, sobretot la de francès, malgrat
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que vam fer la lectura d'un llibre que es deia "Les 
jeunes d'aujourd’hui", un relat picant i ple de paraules 
malsonants (potser les úniques que vaig aprendre en 
l’idioma veí durant tot el curs). A l'esbarjo ens vam 
reunir al bar.
- Tots vàreu veure aquella noia amb la llum, oi? -vaig 
preguntar als altres. 
Tots van fer que sí amb el cap.
- Potser era l'esperit, la tal Maria, que es manifestava 
tal com li vam demanar. He llegit que hi ha esperits 
que es materialitzen en formes humanes... -va raonar 
seriosament el Manel.
- Si és així, Manel, ahir vam veure un fantasma! -va 
concloure en Xevi.
Vam donar voltes i més voltes sobre aquest tema i no 
vam aconseguir arribar a cap conclusió. De totes 
maneres vam quedar que investigaríem si realment va 
existir una noia anomenada Maria que hagués anat a 
l'institut i que s’hagués mort a catorze anys. Però on 
podíem trobar alguna informació sense que ningú es 
pensés que ens havíem trastocat? Vam quedar que 
cadascú pensés alguna manera d'esbrinar alguna 
cosa i que el dilluns en tornaríem a parlar.
Havent dinat vaig anar a fer un tomb en moto sense 
cap destí concret, només a cremar benzina, sempre 
ho feia quan tenia algun maldecap i ara en tenia un de 
ben estrany. Sense adonar-me'n vaig acabar davant 
de l'institut. Vaig veure, a l’aparcament, l’atrotinat Seat 
127 de color vermell d'en Santi Garcia, un professor 
d’història amb el que tenia una bona amistat des de 
primer de BUP i que aquest any era sotsdirector. Això
m’obrí els ulls de com esbrinar si realment havia existit 
la tal Maria del got. 

Vaig anar al seu despatx i com aquell que no vol,
parlant d’això i d’allò, vaig preguntar-li si sabia d'algun 
cas d'algun noi/noia que li hagués passat alguna cosa 
molt grossa mentre estudiava a l'institut, com per 
exemple que s’haguera mort. En Santi es va estranyar 

molt de la meva curiositat per un tema tan inusual, 
però vaig dir-li que era per fer un treball sobre la 
història del centre (!). No recordava cap alumne mort, 
però si un cas estrany que havia passat feia uns anys. 
Va portar-me a l'arxiu aprofitant que el divendres a la 
tarda no hi havia cap secretària. En un dels molts 
arxivadors va buscar un expedient concret del qual va 
treure’n una fitxa amb dos retalls de diari enganxats 
amb un clip. Va fer-me’n una fotocòpia de cadascun.
- Ja ho tinc! -vaig pensar entusiasmat.
En mirar-me els dos retalls vaig poder veure que el 
primer estava datat el 4 de maig de 1978 i l’altre d’un
dia més tard. Me’ls vaig llegir amb molta atenció. 
També hi havia un paper adjunt amb una nota escrita
a mà on deia més coses: parlava que la noia no havia 
volgut anar a casa després d'empipar-se amb el seu
xicot (coses de l'edat!), que l’havien trobat morta de
por assegurant haver vist durant tota la nit una llum 
brillant que apareixia i desapareixia del no-res i que
els metges que l’atengueren ho diagnosticaren com 
un miratge provocat per la por i l’angoixa. La noia 
només havia estat fora de casa una nit, però com que 

els diaris tanquen la redacció a les dotze i no la van
trobar fins a la matinada, la notícia havia sortit a dues 
edicions. 
En Santi va afegir que, amb el temps, la gent hauria 
anat confonent els fets i de mica en mica s'hauria 
pogut anar formant a l'institut la llegenda urbana que 
una noia hi havia mort de manera misteriosa. Aquest 
fet l’havíem estudiat a Castellà de primer, amb la Mir, i 
fins i tot havíem fet un senzill experiment per 
comprovar que tothom posa la seva cullerada quan 
explica una cosa que ha escoltat dir d’una altra 
persona fins a canviar completament la vertadera 
notícia. Vaig assentir amb el cap amb posat derrotat. 
En Santi no va voler donar-me el nom de la noia en 
qüestió i ho vaig entendre. (continuarà....)
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Elaboració:
Poseu en remull l’arròs integral durant un parell d’hores. Passat aquest temps escor-
reu-lo i poseu-lo a bullir, amb aigua i sal, fins que comenci a quedar tou.
Netegeu les trompetes de la mort, i poseu-les a coure en una paella amb oli, fins que 
quedin ofegades. Poseu-hi una mica de sal i pebre i les reserveu.
Poseu oli en una paella i feu un sofregit amb les cebes tallades petites i els alls també 
tallats petits. Deixeu-ho coure molt suaument, fins que quedi ben rosset. 
Després hi afegiu les trompetes i el conyac i ho deixeu coure 5 minuts més. Si cal hi 
afegiu una cullerada de l’aigua de bullir l’arròs.
Després hi afegiu l’arròs i ja ho podreu servir.
Si voleu potenciar el gust, podeu afegir-hi una picada feta amb un gra d’all i força julivert 
i una mica de sal.
(Si no teniu trompetes, també ho podeu fer amb camagrocs)

Recepta de la Sra. Carme Vidal Burch del grup de Les Cuineres de Salt

Ingredients: 
· ½ kg d’arròs integral
· ½ kg de trompetes de la mort
· 2 cebes
· 4 grans d’all

Arròs amb trompetes de la mort

Temperatures i pluviometria

gastronomia

el temps

· ½ got de conyac o vi ranci
· oli
· sal

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

Dies de pluja: 4
Màxim en un dia: 18,6 (mm)

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

Pluja acumulada: 30 (mm) 
Temperatura màxima:
 20,6 el dia 29 de gener

Pluja acumulada: 35 (mm) 
Temperatura màxima:
21,9 el dia 3 de febrer

Temperatura mínima:
 -2,8 el dia 4 de gener

Temperatura mínima:
 2,8 el dia 9 de febrer
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Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

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

Ambrosio Valentín Molina, 96 anys 25/01/2021
Ramon Guillamet Coromina, 92 anys 27/01/2021
Leonor Alabau Freixas, 94 anys  29/01/2021
Pedro Cano Ortega, 85 anys 05/02/2021
Ana Ariza Jurado, 85 anys  06/02/2021
Carles Bronsoms Nadal, 91 anys 08/02/2021
Miguel Ropero Pérez, 81 anys  09/02/2021
Francesc Auguet Garriga, 95 anys 12/02/2021
Maria Teresa Bañeras Ponsatí, 78 anys 12/02/2021
Montserrat Sales Xargay, 84 anys 18/02/2021
Rosa Panosa Batista, 76 anys  19/02/2021
Alfonso Romagos Comas, 89 anys  20/02/2021
Josep Quintana Castilla, 92 anys  21/02/2021
Sebastià Fexas Casellas, 68 anys 24/02/2021
Francisco Manzanera Sánchez, 60 anys  25/02/2021

Carmen Espin Salillas, 86 anys 26/02/2021
Àngel Comalada Vidal, 89 anys  28/02/2021
Ricard Xifra Clúa, 76 anys 01/03/2021
Luis Moreno Comerma, 71 anys  02/03/2021
Maria Casademont Martí, 93 anys 03/03/2021
Pablo Coronado Gordon, 79 anys  06/03/2021
Antònia Romeu Gelada, 88 anys   07/03/2021
Manuela Villarejo Villar, 82 anys   08/03/2021
Dolors Mirandes Grabolosa, 67 anys 09/03/2021
Fernando Castañal Miranda, 90 anys 11/03/2021
Juan Hinojosa Ruiz, 86 anys    12/03/2021
Xavier Reyner Bosacoma, 84 anys 14/03/2021
Joan Trias Pou, 86 anys  21/03/2021
Isidre Freixas Soler, 91 anys 25/03/2021

de
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ns

Mohamed Boudhar Imoula 
Safae Ouchan 28/01/2021

Henry E.Murga Aquiles  
Wilda R. Paredes Méndez 30/01/2021

Philips Owen 
Edith Johnson 01/02/2021

Pau Becerril Hortas 05/01/2021

Gina Gómez Fajula 12/01/2021

Gabriel Isach Berezoschi 14/01/2021

Cristouriel Sah  Obono 16/01/2021

Thiago Joan Silva Calderón 16/01/2021

Corayma Santiago Molina 19/01/2021

Odosamamwen A. I. 19/01/2021

Isaac Againi 19/01/2021

Karma H. EL – Iysaouy 24/01/2021

Kawthar El Mansouri 26/01/2021

Sarayma Curbon Esteve 26/01/2021

Lara Salinas Ferreira 27/01/2021

Said Babaaly Hualit  
Ikram Mjahed 19/02/2021

Ion Bengoechea Rey 
Leyla M. Moncada Andino 19/02/2021

José María Pérez Ramos 
M.Teresa Ciurana Pérez 01/03/2021

Amber Kaur Sandhu 28/01/2021

Hajar Missaoui  29/01/2021

Marc Matas Pedraza 30/01/2021

Coaner Marcó Bonet  06/02/2021

Thiago Antonio Rosillo Haro 07/02/2021

Noor Mariami El Fachtali 10/02/2021

Djeneba Sangare 11/02/2021

Nourhan Moumen Nassiri  12/02/2021

Marc Zúniga Ruiz 18/02/2021

Mohamed Amin Ikaouassen 21/02/2021

Mohamed R. Zallali Farchich 21/02/2021

Filbert Appiah 27/02/2021

Luis Blázquez Prieto 
María Rubio Gil  08/03/2021

Hugo Mena Pérez 01/03/2021

Muhamed Kolley 03/03/2021

Amira Hayou 03/03/2021

Aniol Mazacz Teixidor  03/03/2021

Silia Er –Rahmani Jiab 06/03/2021

Khalil Ahl Horm Allah 07/03/2021

Nora El Khabbazi El K. 24/02/2021

Mohid Asif  28/02/2021
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Escacs

Sudoku

Solució

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti
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FARMÀCIES de guàrdia: mes d'abril  

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

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

JUBERO, Major, 157 - 972233518 Dies: 12 - 25           

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies: 4 - 17 - 30       

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

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

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

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

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

MUÑOZ, Pg .Països Catalans, 145  -972243412 Dies 3 - 5 - 16 - 29 

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

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

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

Juguen blanques i fan mat amb tres moviments

1. Dxf7+ Rxh6  2. Ag5+ 
Rxg5  3. Df4++




