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L'Ajuntament ha encarregat la redacció del Pla Estratègic, a la consultora MCRIT SL, per impulsar una xarxa ciclista que fomenti la mobilitat
en bicicleta per al municipi i que, al mateix temps, estigui connectada
amb l'àrea urbana gironina. Es preveu que durant el darrer trimestre
d'aquest any 2021 ja estigui enllestit el document.
Obres de reurbanització del carrer Àngel Guimerà, amb l'objectiu de
redistribuir l'espai per donar major protagonisme als vianants, a més
de la renovació total dels paviments i la millora dels serveis. L'actuació
té un pressupost de 170.431 euros i afecta el tram comprès entre el
Passeig Marquès de Camps i el carrer Esteve Vila.

L'Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit de 450.000 euros
per impulsar un nou equipament al voltant de la plaça Catalunya.
Ara es podrà posar en marxa el concurs, es determinarà superfícies
i perímetre i s'hi podran presentar les propostes que compleixin els
requisits, siguin solars o edificis.

L'Ajuntament de Salt ha adjudicat el subministrament i la instal·lació
de cinc punts d'accés a connexió wifi gratuïta. Aquest últim trimestre
de l'any s'instal·laran antenes a l'Era de Cal Cigarro, al parc Monar, a
la plaça Llibertat, al parc de la Maçana i a la plaça Catalunya. Cada
punt oferirà una velocitat mínima de descàrrega de 30 Mbps, que es
repartirà entre els usuaris que s'hi connectin. Per accedir-hi, només
caldrà registrar-se. Actuació emmarcada en el projecte europeu
WIFI4EU.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, es reuneix amb el nou director territorial
d'Interior, Jordi Martinoy, per avançar en l'ampliació de la plantilla de
a comissaria de Mossos. La trobada dona continuïtat a la petició
realitzada per Salt, Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva i
Vilablareix per reclamar l'ampliació de la plantilla a 60 agents per
cobrir una població que supera els 43.000 habitants.

Amb un pressupost de 174.883 euros, van començar els treballs
per instal·lar la nova gespa artificial del camp de futbol del Pla de
Salt, que es preveu que s'enllesteixin en sis setmanes. El contracte
també inclou el manteniment durant quatre anys i la instal·lació de
xarxes para-pilotes darrere les porteries d'escalfament.
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Comencem l’estiu cansats d’un any difícil on hem vist atropellats els nostres drets però esperançats pel relaxament de les mesures restrictives per
la COVID i el bon ritme en la vacunació de la població. Quan vàrem veure el que passava a Mallorca, Menorca i altres indrets on el jovent se saltava totes les recomanacions ens vàrem quedar astorats i preocupats. El
mes d’agost ja va ser d’escàndol, molta gent sense mascareta, botellots
al carrer, a la platja, a les segones residències i els hospitals desbordats.
Les autoritats sanitàries han mantingut uns criteris de salut coherents, el
Procicat ha vist com els jutges interferien en les seves recomanacions i
els polítics no han sabut comunicar prou bé algunes decisions..... el que
més sobte és la conducta d’alguns ciutadans que no s’han vacunat perquè estaven de vacances, a més dels negacionistes que es mantenen en
laFoto:
seva
posició tot i veure l’efectivitat de les vacunes.
TV Salt
Què passa en la nostra societat que no som capaços d’integrar els joves? Com és que una part dels ciutadans només troben la diversió en
emborratxar-se, col·locar-se i fer bretolades com a única opció? On és el
respecte per un mateix i pel bé comú? Quins valors reben aquests joves?
Estem aconseguint que visquin paral·lels a la resta de la comunitat amb
un entorn cada vegada més violent.
El problema és molt complex, però el fons sempre acaba allà mateix, tal
com diu sovint l’expresident de l’Uruguai, Sr. Mujica, un país ha de tenir
tres prioritats: primera, EDUCACIÓ; segona, EDUCACIÓ i tercera, EDUCACIÓ.
Jutges, autoritats i policia no poden resoldre el que ens correspon a cadascú de nosaltres com a individus, a la família com a transmissora de
valors i junts com a comunitat per aconseguir una bona convivència i
integració generacional. Queda el dubte de saber si d’aquesta pandèmia
en sortirem millors.

lafarga@revistalafarga.cat
www.revistalafarga.cat
ANY XLII NÚM 336 OCTUBRE DE 2021
EDITA: Associació La Farga – Revista de
Salt
lafarga@revistalafarga.cat - Tel. 649437295
COORDINACIÓ: Manel Oliveras
COORDINACIÓ DE DISSENY: Benet Boada
ADMINISTRACIÓ: Anna Clarà
PUBLICITAT: Josep M. Pla
CONSELL DE REDACCIÓ: Carme Torrent,
Agnès Cabezas, Anna Clarà, Josep M.
Pla, Manel Oliveras, Carme Garriga, Júlia
Pujolràs, Pilar Velázquez i Benet Boada.
MAQUETACIÓ: Setdedisseny
IMPRESSIÓ: Impremta Pagès
PREU: 2,00 euros

COL·LABORACIONS: Lluis Mateu, Joan
Serrat, Xavier Cassany, Núria Heras,
Josep Clarà, Maria Àngels Manén, Institut
Salvador Espriu, Escola Pompeu Fabra,
Escola FEDAC, Associació de veïns de
la Massana, Agermanament Perú, Salt a
Debat, Equip Farmacia Baleri, Càritas Salt,
Teresa Palomeras Bosch de Les Cuineres
de Salt, Gerard Taulé (Salt-XOM).
PORTADA:
Tècnica: Fotografia
Autor: Manel Xifra
CONTRAPORTADA: Lluís Mateu
CORRECCIÓ: CPNLP
DISTRIBUCIÓ: Sergi Nieto
DIPÒSIT LEGAL: GI-356/1979

3

Sense drames

entrevista
Nom: Salvador Sunyer i Bover
Nascut el 1957
Nascut a: Salt
Resident a: Girona
Professió: Director del Temporada Alta
El Temporada Alta, festival d’arts escèniques de
Salt i Girona, fa 30 anys.
Del 8 d’octubre al 13 de desembre es podran veure 106 espectacles, entre produccions i coproduccions, de teatre, dansa, circ, audiovisual i música. Amb
una programació que combinarà propostes presencials i a distància, s’hi podran veure 15 espectacles
internacionals de 14 països diferents, 26 produccions i coproduccions pròpies, 60 propostes del
país i 39 obres de creació contemporània.

El festival de teatre Temporada Alta compleix 30 anys amb una edició que recupera les produccions internacionals
i ressorgeix com animal mitològic de l’any passat, que va tenir la pandèmia com a clara antagonista. En Salvador
Sunyer, director del festival, explica que no s’ha preparat cap celebració especial, sinó que el que es podria haver
invertit en aquest aniversari s’ha destinat a la programació “perquè l’autèntica festa sigui damunt els escenaris”.
Potser per dur la contrària als temps que vivim, darrere la seva ironia habitual s’hi entreveu una intensitat que diria
que s’assembla a l’optimisme. Parlem amb ell del festival que arriba a la tercera dècada amb maduresa i afrontant
els possibles canvis d’aforaments i restriccions, sense drames.
Us imaginàveu arribar a la 30a edició? A per 30
més!
Espero que el Temporada Alta faci 30 anys més, jo soc
absolutament segur que no! La veritat és que, com que
vas fent any rere any, no hi penses en aquí 20 anys,
almenys jo no hi he pensat mai. I si alguna vegada ho
he fet, m’he equivocat.
Dius que no hi haurà una celebració específica.
No, perquè una festa només tindria sentit si es pogués
fer un acte molt ampli, per a molta gent i ara això no és
possible. Davant la situació actual, i amb menys pressupost que l’any passat, la decisió ha estat la de gastar-nos el que hauria costat aquesta celebració portant
a l’escenari el màxim de propostes i el millor possible.
En dues línies: més produccions internacionals i també
més d’aquí. La paraula festival ja comporta una festa,
per tant, no cal una data assenyalada per celebrar res.
A la roda de premsa de presentació vas citar la frase de Sheakespeare: “les restes del sopar de casament seran un bon dinar pel funeral”. Esteu ressorgint de la pandèmia...
El món artístic està patint una crisi molt forta, en altres
sectors econòmics també, però en el món cultural la
desfeta és brutal. Hi ha molta gent que directament no
se’n sortirà, que no podran recuperar les seves feines
dins l’àmbit artístic, molt més del que la gent s’imagina... Per tant, d’alguna manera les restes d’aquest funeral són el plat del festival. Això ha passat també en
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altres moments de la història, per exemple a l’època de
Shakespeare els teatres van estar molts mesos tancats
per la pesta i en el seu moment va ser una catàstrofe.
Però curiosament les “restes” d’aquella època són les
seves grans obres: Macbeth, el Rey Lear, etc.
Sabrem aprofitar aquestes ‘restes’? Haurem après
alguna cosa de tot plegat?
Segur que alguna cosa haurem après. També és veritat
que estem en un moment en què ningú sap cap a on
anem. Això no havia passat mai. No hi ha una solució
de futur, com en altres èpoques que per uns podia ser
el socialisme, per altres el liberalisme, per altres la religió... Però ara, aquí com a mínim, no sembla que hi
hagi una solució global, tothom va perdut i això crea
tensió. Sempre hi ha hagut problemes per a les persones, però ara és molt generalitzat: els joves perquè
no troben feina, els jubilats perquè no saben si tindran
pensió, el que no té feina i el que en té no sap fins quan
perquè res perdura. Al final del franquisme i la transició
era exactament el contrari, només vèiem opcions de
millorar, de construir una cosa nova. Hi havia un horitzó, per tant una energia creativa, social, política, que
era brutal. No té res a veure amb ara, ans el contrari,
ara fa la sensació que només es pot anar a pitjor, que
no és veritat. Hem de viure amb intensitat i mirar de trobar solucions en el dia a dia i no esperar ni la salvació
eterna ni la gran catàstrofe. S’ha de viure i s’ha de viure
amb ganes. El que no serveix per a res és la queixa,
del que es tracta és o de rebel·lar-se o de proposar

Entrevista a Salvador Sunyer i Bover
coses. Tothom parla del que està en contra, em sembla
magnífic, jo estic en contra de gairebé tot, però el que
costa més és construir.
Com es pot fer un festival de teatre en aquesta tessitura?
El que hem fet nosaltres és intentar fer un festival molt
potent amb totes les energies d’ara i amb el pressupost
d’aquest any. Vull dir que no serveix de res queixar-se,
amb les condicions actuals hem treballat i hem intentat fer el màxim. De moment, amb 70% d’aforament,
i adaptant-nos al que toqui. D’això en vam aprendre
l’any passat. Per això hi ha 26 produccions, mai n’hi
havia hagut tantes, espectacles de 14 països diferents,
amb una programació per a tots els gustos. Intentant
fugir, si hem pogut, del que és políticament correcte.
Ara, en el món artístic hi ha un problema greu que és
l’autocensura, dir només el que és políticament correcte i el que toca, i això en el món de l’art és ridícul. Si en
algun lloc es pot dir el que et sembla, encara que tothom en discrepi i et puguin xiular, és justament damunt
un escenari.
Però és difícil no tenir una línia. A més, amb l’extrema dreta més còmoda que mai, justament és un
bon moment perquè els artistes es posicionin...
Nosaltres tenim una línia, una mirada del món. Però una
cosa és la que tinguem nosaltres i l’altra és que, dins
el festival, hi ha d’haver totes les mirades possibles.
Jo estic absolutament d’acord que l’artista es posicioni,
el que dic és que no em puc creure que tants i tantes
artistes estiguin d’acord només amb els quatre manaments que toquen ara... Estic segur que hi ha moltes
altres mirades i la gran diferència entre l’extrema dreta i
una visió d’esquerres oberta és que justament el primer
no voldria que hi hagués tantes veus que parlessin.
Dius que s’ha programat per a tots els públics, però
sovint veiem un perfil molt concret d’espectadors.
Les entrades no són barates a preu total i si vas als
millors llocs. És a dir, un mateix espectacle al Municipal
de Girona a platea costa 36 €, però també pots trobar
una entrada a 8 € si és al primer o segon pis. De tots els
espectacles hi ha entrades a 3 € pels que tenen menys
de 25 anys, monoparentals, etc.
Què estem intentant?, que l’entrada d’una persona
que té un bon sou
sigui poc subvencionada i que ningú deixi d’anar al
teatre perquè no
pot
pagar-s’ho.
Les entrades del
Temporada Alta
cobreixen un 22%

del pressupost. Però el que és bàsic per arribar a més
públics, l’única fórmula, és que l’educació en disciplines artístiques entri en la formació reglada. Per això
vam engegar el programa “A Tempo”, que porta activitats de teatre, gratuïtes i en horari lectiu a totes les
escoles i instituts de Salt i Girona. Aquesta és la línia de
batalla que hem de seguir els que fa anys que ens dediquem a això. I et diré que hi ha poques escoles amb
l’energia i la qualitat dels professors que hi ha a Salt. Si
sabem barrejar-ho tot, la història d’aquí amb totes les
cultures que han arribat, tindrem un espai molt potent,
Salt tindrà una energia brutal d’aquí a uns anys. És un
lloc ideal perquè s’hi instal·li gent del món de la creació, insisteixo que seria ideal que als blocs de pisos del
centre s’hi fessin residències artístiques, perquè això
aportaria “ciment” entre els veïns, i donarien a Salt un
paper metropolità important. Això des del Canal s’hauria d’haver fet fa anys...
La fórmula de mecenatge que té el festival que
combina el públic i el privat s’ha ressentit amb la
pandèmia?
De moment s’ha mantingut. Els mecenes paguen un
27% del festival, que això és molt. Les grans empreses
han baixat, però les de la zona de proximitat han pujat, segurament perquè s’ho senten més seu. Portem
30 anys i moltes empreses que hi col·laboren ho viuen
com una cosa molt seva.
Passem a un altre tema candent. Feminisme. M’ha
sobtat que la majoria de diaris que parlen de la presentació del Festival es refereixen a la directora
brasilera Christiane com a ‘director’...?  
Per desconeixement de l’idioma suposo... A més la
Christiane ha vingut 5 vegades, totes al Canal de Salt.
Les arts escèniques s’han vist esquitxades per
denúncies d’abusos sexuals, el més recent tota la
polèmica de l’Institut del Teatre. Com ho viviu això
des del festival?
No conec prou bé el cas, de manera que em costa parlar-ne. Ara, en general és bo que aquests temes surtin,
pel passat i pel present, perquè això canviï. Pel que fa
a dins del Festival, a mi no em consta cap cas d’aquest
tipus. Sí que havíem programat un director que va tenir polèmica per aquest motiu després que ballarins
i ballarines ho denunciessin, en Jean Fabre, però de
moment no hi ha hagut cap condemna pel cas. Amb
30 anys, després de prop de 600 espectacles, havent
passat per aquí milers d’artistes, no sé si alguna cosa
hi pot haver hagut, però que a nosaltres ens consti, no.
Sí que tenim un protocol per les produccions en cas
que hi hagi alguna denúncia d’aquest tipus.
Has comentat que a Girona li falta un teatre més gran.
Quan dic Girona vull dir tota l’àrea metropolitana. Quan
mires els espais que tenim, és evident que a aquesta
zona hi falta un teatre que hi càpiguen 600 o 700 perso-
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nes, però sobretot que tingui un escenari ample. A Girona
hi ha una sala de petit format que és La Planeta, molt
ben gestionat amb molt pocs diners, és per felicitar-los;
després hi ha el Teatre Municipal, que és molt bonic, però
té limitacions: una boca d’escenari molt estreta, de la mateixa mida que la del teatre de Salt; i el públic de platea a
peu pla, de manera que no veus bé l’escenari. En el seu
moment es va fer a Salt un espai que cobria un buit que
hi havia, que és el Canal, un espai amb grada. El que demanaria ara per aquesta ària metropolitana, si realment
es vol apostar per ser potents en el circuit de les arts escèniques, és una nau, ben insonoritzada, amb una grada
que tingui la inclinació que es necessita i un escenari gran
perquè si no, segons quines obres no es poden fer. El
teatre contemporani necessita grans espais d’actuació,
també s’hi barregen llenguatges de la dansa, de manera
que és important que es vegi el terra de l’escenari i si no
hi ha grada, el públic no té aquesta visió. Però si no es
fa, no passa res, llavors el festival haurà de buscar un
espai adequat fora d’aquesta àrea geogràfica, sigui Barcelona, Sant Cugat o Perpinyà, per exemple. Ens hem
d’acostumar a entendre la geografia de manera diferent,
hi ha d’haver un nucli del festival, però després es pot
programar espectacles a altres llocs i no passa res. Són
les institucions locals que han de decidir si volen fomentar
que es facin més coses aquí o allà.
Un altre tema recent és la dificultat del català en
el món audiovisual. Al festival heu apostat sempre
per programar en català?
Només faltaria... De 106 espectacles n’hi ha 64 d’autoria catalana, i 60 que són en català. És bàsic que el
festival defensi l’autoria catalana. És una batalla difícil
que s’ha de fer amb molta educació i amabilitat però
força intransigentment. Ho deia Steiner, cada idioma és
una manera de veure el món. Per tant, encara que no
parlis una llengua, igualment s’ha d’intentar que aquesta es mantingui perquè ens fa més rics a tots. És un
tema elemental, però que no tothom té clar. Recordo el
pare anant al mercat i que, li parlessin amb la llengua
que li parlessin, ell sempre contestava amablement en
català, i mai no va tenir cap conflicte per això. Sempre
he pensat que aquesta és la manera d’afrontar-ho. Si
fas les coses sense agressivitat i mirant de fer entendre
que és la llengua que parlem aquí, no hi ha d’haver cap
conflicte. Al festival, com a internacional, evidentment
hi ha molts idiomes, que subtitulem en català i en anglès. Ara, fem les coses normals, com que si hi ha un
espectacle en castellà, no el subtitulem, no cal. Això del
català a mi em preocupa realment molt, estem en un
camí dolent. Sobretot perquè a les aules es parla català i al pati castellà, al revés de quan jo era petit. Ens
falta un esforç de seducció, si es pot dir així...
Si tinguéssiu un Messi del teatre, ni faria falta parlar
en català...
El fet que Messi portés aquí 20 anys i no parlés ni
una paraula en català demostra la malaltia de l’idio-
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ma. Tampoc el podríem pagar algú com
Messi, ni fa falta. La
feina que hem de fer
no és portar grans
noms sinó que surtin
d’aquí. Perquè en el
món de la creació,
cada artista és una
manera de mirar el
món i ens interessa
que puguin sortir-ne
d’aquí. No només a
nosaltres, sinó als
programadors internacionals el que els
interessa és una veu
pròpia local, això sí, connectada amb les tendències internacionals. És a dir, és bo que surtin propostes d’aquí
que aportin a l’art internacional mirades més nostres.
Les cultures, sobretot la catalana que és molt petita,
han d’estar connectades, és bo que hi hagi permeabilitat. I no estic parlant de l’entorn digital, això sempre ha
estat així. A l’època de Picasso, Miró, etc. se’n van anar
a París i van donar més visibilitat a Catalunya. Gaudí
no va marxar, però la seva obra era tan potent que no
va fer falta, però fins i tot així, ell sabia perfectament el
que es feia a fora i estava en consonància amb els artistes del moment. Hem de donar potència al món local
però connectat amb l’internacional.
Cada vegada tindrà més importància l’entorn digital?
Per mi el que ens aporta l’entorn digital és que podem
treballar en dos mons. El més proper, que és la ciutat,
el país, i després el que en podríem dir un “no-món”,
que és la gent que hi ha a tota la terra i que tenen els
nostres interessos. És a dir, que jo puc tenir més en
comú amb una persona de Buenos Aires o Nova York
a qui interessa molt el teatre contemporani, que no pas
amb una veïna de la meva escala. L’entorn digital permet connectar-se a aquests “no-mons” i aportar-hi la
meva visió local mentre visc en un món físic que és el
de la meva ciutat, poble, país...
Et veig optimista!
No ho soc gens d’optimista, soc un pessimista acèrrim... però estic tip dels que et diuen que el paradís
terrenal arribarà amb no sé què de l’ecologia, com dels
que diuen que tot serà una catàstrofe i que no quedarà
res... Són els mateixos arguments que la religió, el cel i
l’infern, tot plegat la manera de no haver de fer res aquí
i avui. Voler fer grans canvis al món és la manera de
no fer-ne cap, és tan grossa la feina! El que compta i
l’únic que podem fer tots és intentar millorar una mica
el nostre entorn.
Agnès Cabezas Horno

converses a mitja tarda
Continuació de la revista de juliol...
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LASSE DE P.5
Escrivíem frases a la pissarra: PA, OLI I SAL. PA,
OLI I ARRÒS. PA, OLI I ... va Manel, et toca a tu. En
Manel respon tot content pa, oli i... ...I... ESCAMARLANS!!! Tota la classe en ple va esclatar a riure!
-Sí -va dir ell-, la mama hi posa escamarlans a l’arròs,
és veritat, eh!
CLASSE DE P.3
Teníem una alumna amb total “devoció” per anar a
la font i a la que em despistava, ja s’havia mullat les
mànigues, la panxa, els cabells... Em tenia fastiguejada, perquè, quan la venien a buscar (i no havia tingut
temps de canviar-li la roba) la mare posava cara de
“pomes agres” i solia marxar murmurant... “Si demà estàs malalta que t’aguanti la mestra, si no, perquè no et
vigila més!”
Davant d’aquest conflicte, la vaig amenaçar.
- “Mari, si vas a la fuente, se te va a llevar la corriente.
Me oyes?”- li deia enfadada.
Cada matí i cada tarda, abans d’anar al pati, li recordava:
- Que te va a passar si vas a la fuente?
I ella em responia:
“Que se me va a llevar la corriente”. I així va ser com es
va acabar anar a la font a mullar-se. Ves a saber què
s’imaginava ella què era la “corriente”
CLASSE DE P.5
Un dia en Mohamed ve cap mi tot furiós i em diu.
- La Kali m’ha dit “moro de merda”.
Em dirigeixo cap a la Kali per investigar què havia passat i la trobo plorant a llàgrima viva.
- Per què li has dit això tan lleig a en Mohamed?
- Perquè ell m’ha dit “negra fastigosa”.
Havia de solucionar aquest conflicte abans no anés a
més. Els vaig fer seure tots dos, els vaig deixar que
pensessin una estona i els hi vaig dir que no anirien
a jugar fins que no es demanessin perdó i fessin les
paus. Una vegada solucionat el problema, varen venir
a trobar-me tots dos agafats de la mà, i em diuen:
Júlia ja et perdonem!

Currículum ocult
d’una mestra d’educació infantil

és. M’agradaria parlar amb ella per si recorda el nostre
secret. Per cert, la Siri és de família de religió musulmana, i el seu nom en àrab vol dir Secret.
CLASSE DE P.3
Per aprendre el color groc, vaig portar llimones a classe
(Els hi encantava estudiar elements que habitualment
els tenien a casa). Després d’examinar-les, de fora, de
dins, textures, gust, color, olor... i parlar-ne una bona
estona, vaig preguntar a la Mònica, ella solia estar despistada:
- Com es diu aquesta fruita?- li vaig preguntar tot ensenyant la llimona.
I em contestà tota contenta i encantada de ser la protagonista.
- UN TRINARANJUS.
CLASSE DE P.3
Algú amb malícia li preguntà a la Mar:
- A qui estimes més, al papa o a la mama?- i la nena
contestà:
- A L’ÀVIA.
CLASSE DE P.5
Una nena li pregunta a la “madre superiora”
- Tu tens “noviu”? Ella, tota cofoia, respon:
- Sí que en tinc, es diu Jesús.
Automàticament tots els alumnes es miren al nen encongit i amb cara d’enfadat que estava assegut en un
racó de la classe...
- NO, JO NOOO! -va dir ben alt en Jesús amb els ulls
plens de llàgrimes.
CLASSE DE P.4
Em diu una mare tota enriolada:
- Diu la meva nena que avui aneu a la “discoteca?”
- NOOOO. A la “discoteca” de moment no està previst...
avui anem a la LUDOTECA.
Júlia Pujolràs Casadevall

CLASSE DE P.5
Eren els dies previs a les festes de Nadal. Explicava
als meus alumnes, com si fos un conte, les preocupacions que passaren els pares del nen Jesús, cercant
un lloc pel naixement. Els infants estaven meravellats
d’escoltar la història. Cada dia em demanaven que els
hi tornés a explicar...
A les tardes, solíem fer una estona de conversa. Aquell
dia, vaig preguntar als alumnes quina feina els hi agradaria fer de grans. Varen sortir tota mena de professions: futbolistes, perruqueres, ballarines... però la que
més em va cridar l’atenció va ser la Siri, que em contestà amb uns ulls grossos i afirmatius:
- JO DE GRAN VULL SER MARE DE DÉU!
Ho vaig trobar tan tendre, que la vaig abraçar molt fort.
Algunes vegades la recordo, ara ja és gran, no sé on
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Salt a debat

E

l grup Salt a Debat està format per persones d’índole diversa, compromesos amb la cultura i les tradicions del nostre poble, provinents de tots els àmbits,
tant culturals com professionals, com poden ser ensenyament, religió, esports, transports, administració, art,
literatura i serveis a la societat.
Ens trobem periòdicament i procurem, en la mesura que
ens és possible, donar veu a les inquietuds que percebem
en la gent del poble, amb el compromís de treballar, dins les
nostres possibilitats, per canalitzar i intentar millorar aquells
aspectes que preocupen la nostra societat local.
Una de les primeres fites que hem empès és recuperar els

comunitat
noms, tradicions, feines, comerços i antigues masies que
hi havia al nostre poble, treballant per transmetre aquesta
informació a les generacions futures, per tal de no perdre
l’essència que ens ha dut fins on som ara. Els records i
la informació que hem aportat cadascun de nosaltres ha
servit per rememorar el poble de la nostra infantesa, que no
té res a veure amb la realitat actual.
El repte és ampliar aquesta recerca i proposar altres temes
d’interès, així com fer arribar les conclusions a les quals
arribem als nostres representants a l’Ajuntament, buscant
-sempre sense protagonismes- contribuir a millorar la cultura, tradicions i bona convivència entre la gent que conforma
avui el poble de Salt.

Noms de les cases de Salt

S

obre els noms, hi ha una pregunta interessant: els
noms amb què són conegudes les cases, han estat
l’origen dels cognoms de les famílies, o aquests cognoms de les famílies han passat a identificar les cases?
De fet, podem constatar que a Catalunya, una gran part
dels noms de les cases i masos tenen la seva arrel en
quatre grans grups: 1. Accidents geogràfics, 2. Cases
i masos, 3. Arbres, 4. Oficis. Aquí en tenim una petita
mostra que cadascú pot anar completant:
1.- Accidents geogràfics:
Puig, Puigdevall, Puigdemont, Puigderrajols, Pujol, Pujolràs, Pujades, Muntanya, Serra, Serrat, Serrallonga,
Coll, Collell, Congost, Roca, Quer, Plana, Pla, Plademont, Pladevall, Valls, Prats, Feixes, Vinyes, Camps,
Horta, Bac, Solei, Soler, Font, Gual, Riera, Rius, Torrents, Rambla, Ribes, Ribera, Llac, Estany, Gorg, Basses, Salines, Carbó, Tarrés, Arenys, Sorrall, etc.

2.- Cases i masos:
Casademont, Casadevall, Casadellà, Casasses, Casavell, Casabò, Casellas, Casas, Casals, Mas, Masdevall,
Masdemont, Masnou, Masó, Masover, Torres, Castells,
Cabanes, Bordes, Pallissa, Eres, Sitges, Cortal, Clos,
Vila, Vilanova, Vilavella, Vilagran, etc.
3.- Arbres:
Roure, Pi, Alzina, Faig, Vern, Aranyó, Sureda, Oliveres,
Castanyer, Noguer, Garrofer, Freixes, Morera, Pineda, Oliva, Pruna, Bosch, Busquets, Boix, Romaguera,
Bruc, Farigola, Romaní, Espígol, Pruna, Cirera, Mora,
Pinya, etc.
4.- Oficis:
Ferrer, Fuster, Oller, Carnisser, Flequer, Pagès, Pastor, Baster, Sastre, Cassador, Escribà, Carreter, Batlle,
Agutzil, Carboner, Esparter, Teixidor, Moliner, Pastor,
Sabater, Mariner, Caballer, Adroher, Peroler, Cisteller,
Escolà, Capellà, Bisbe, Campaner, Fideuer, Baster,
Llaurador, Taverner, Torner, Pintor, etc.
Aportació de Fèlix Mussoll
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Cal Coronaire o Can Sunyer

D

e fet, podem constatar que a Catalunya, una gran
part Aquesta fou la casa d’un dels alcaldes més
estimats de la nostra vila. El seu pare es deia Jaume
i feia de dentista, per això antigament la gent del poble en deia cal Coronaire, motiu que es va anar perdent pel carisma d’en Salvador, professor de català de
molts saltencs al llarg de dècades, fundador i secretari
dels premis Prudenci Bertrana, batlle de Salt de 1983 a
1991 i diputat al Parlament als anys 80.
Els seus descendents són també gent compromesa
amb la llengua, el teatre i la cultura del nostre país.

L

a família Mut és esmentada en documents del segle XIII. El gener de 1230, Grau, vescomte de Cabrera, féu definició i absolució en favor de Pere Mut de
Salt. L’any 1245 ja s’esmenta el Mas de Pere Mut de
Salt en un testament del bisbe Guillem de Cabanelles.
L’any 1305, Pere Mut i Berenguer Llorenç són esmentats a la primera visita pastoral que es conserva de

Can Mut
Salt. L’any 1357 s’esmenta un plet entre els canonges
de la Seu gironina i Pere Mut, entre altres, perquè feien
un rec que perjudicava el molí de l’església.
En una de les pedres de la cantonada sud-oest de l’església de sant Cugat s’hi pot llegir la paraula Mut col·
locada a l’inrevés

Can Peixet o el Molí d’en Peixet

L

’antic molí estava situat al carrer Llarg, cantonada
amb la plaça del Teatre, on anaven els pagesos de
Salt a portar-hi el blat i el blat de moro per convertir-lo
en farina.
Era propietat de la família Parés, d’en Pau i posteriorment del seu fill Pere. El mot Peixet venia de l’Emília,
esposa d’en Pau, ja que els seus pares tenien un molí
a Vilanna que era conegut com a can Peixet. En casar-se amb en Pau, van fer un molí més gros i més
modern a la nostra Vila, però el mot Peixet va quedar
per sempre, avui encara la gent gran de Salt coneix la
casa com a Can Peixet.

9

Ratafia de la Massana, primer taller d’elaboració

L

’Associació de Veïns de la Massana va organitzar,
el passat mes de juny, el seu primer taller d’elaboració de ratafia. L’experiència va ser molt positiva i per
això la volem compartir amb tots vosaltres a través de
la revista La Farga.
La ratafia és una beguda molt arrelada a les comarques gironines. Pobles molt a prop de Salt, com Santa
Coloma i Besalú, fan fires i tallers entorn d’aquesta beguda tan tradicional del nostre país.
No cal sortir de Salt…, ni del barri; podem donar fe que

molts veïns de La Massana en fan, n’han fet alguna vegada o coneixen algú molt proper que en fa. També és
molt satisfactori saber que, encara avui, se segueixen
les receptes que han passat de generació en generació. Ha sigut molt agradable per l’Associació saber que
tenim tants ratafiaires al nostre barri!
També és sabut que hi ha moltes maneres de fer ratafia; hi ha mil receptes i centenars de trucs per fer-la
més dolça, més pujada de to, més aromàtica… El fet
és que la ratafia és una beguda que al ser tan fàcil de
preparar, la pots elaborar al teu gust i, si vols, la pots fer
diferent cada any. Si tens les herbes necessàries, és un
producte molt personalitzable!
La ratafia és un licor dolç que s’elabora a partir de la
maceració de diversos fruits, herbes i espècies sobre
una base de, en el nostre cas, anissette. És una beguda que ara es pren a les sobretaules, però és interessant també conèixer que, en el seu origen, va ser més
aviat una beguda medicinal.
Motivats per tot el significat que envolta la ratafia, l’Associació de Veïns es va animar a organitzar un taller
per elaborar-la, que va ser possible gràcies a la immillorable col·laboració de tres dels nostres veïns més ratafiaires: l’Àngel, la Pilar i en Jaume. Així, durant el mes
de juny, quan tradicionalment es prepara la ratafia, es
va organitzar l’activitat que es va dividir en dues sessions; el primer diumenge es va dedicar a recollir les
herbes endinsant-nos a les hortes, el Pla dels Socs i les
Deveses de Salt. En Jaume i la Pilar, els nostres mestres, ens van ajudar a reconèixer les flors i herbes que
necessitàvem i mentrestant ens anaven explicant curiositats i altres receptes on podíem fer-les servir també.
El segon diumenge es va fer pròpiament el taller. Amb
les flors, herbes i les nous verdes que vàrem recollir el
primer diumenge es va anar seguint una recepta típica.
S’hi van afegir també algunes espècies i altres herbes
que no es van trobar i que ens van facilitar els nostres
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mestres. Finalment es va poder posar l’anissette i ja
només quedava remenar i esperar 40 dies.
L’Associació va facilitar als participants un pack per a
poder elaborar un litre de ratafia que consistia en un
envàs de vidre, les espècies necessàries, l’anissette i
una ampolla decorativa amb una etiqueta molt especial
de la primera collita.
Anar a recollir les herbes i dedicar dues horetes per
preparar la ratafia ha sigut una molt bona experiència.
Conèixer que al nostre entorn creixen tantes plantes
interessants ens fa ser més conscients
del perquè hi ha coses que perduren de fa
tants anys i que són molt pròximes.
L’Àngel, la Pilar i en Jaume ens ho van
demostrar. També cal un agraïment a la
Consol, que va ser la nostra ratafiaire més
veterana i ens va ajudar a endolcir encara
més l’últim diumenge davant de casa seva.
Durant el taller vàrem saber d’altres llocs
on també podem trobar més herbes, hem
après a fer un producte de proximitat, hem
fet cultura i ens quedarà un litre de ratafia
feta per nosaltres mateixos per poder-la gaudir amb la
nostra família.
Aquesta edició va estar marcada per la pandèmia de la
COVID. Encara que les condicions no eren massa desfavorables al juny, les places eren limitades tot seguint
les recomanacions que ens varen donar. Esperem que
la segona edició del taller es pugui obrir a més participants i poder ajudar a mantenir aquesta tradició que té
la cultura catalana.

col.laboració

Rebels amb corbata

H

a començat un nou curs a les universitats catalanes. Mirant imatges del curs passat amb professors i alumnes portant la mascareta com una mena
d’icona o distintiu igualitari, he recordat els temps en
què jo hi anava, a la universitat, cap a la dècada dels
50. Estudiava a l’antic edifici de la plaça Universitat de
Barcelona que era aleshores l’única universitat que hi
havia a tota Catalunya i Balears. Doncs bé, és que també aleshores els nois i professors –de noies n’hi havia
poques i de professora no en vaig tenir cap- havíem
de portar tots un mateix distintiu igualitari: la corbata..
Es veu que la corbata, acompanyada naturalment
d’americana i camisa clara, era un distintiu molt important, una mena d’icona social, perquè a mi una vegada
em van expulsar d’un examen per no portar-ne. Era un
dia de juny i feia una calor horrorosa. Jo anava amb
americana però amb una camisa de coll obert i sense
corbata. L’examen el vigilava un professor que parlava
com si declamés i que en els seus discursos intercalava constantment l’adverbi “realmente”.
Quan em va veure sense corbata es va exaltar i amb
la seva veu declamatòria va dir: “Realmente eso no se
puede tolerar. Hemos de velar por el respeto i el prestigio de la universidad. Si usted no tiene 25 pesetas
para comprarse una corbata, yo se las doy y vaya a los
almacenes de ahí enfrente a comprarse una. No puede
usted presentarse asi“.
Vaig sortir avergonyit. Per sort em vaig trobar a la porta
un company que em va deixar la seva corbata i vaig
tornar a entrar. Aleshores em va prendre el pel: “¿Ya
está usted de vuelta? Realmente es admirable como
saben espabilarse cuando se les exige”.
La corbata es mantenia també en les manifestacions
estudiantils contra la dictadura franquista. Fins i tot la
portaven els líders més exaltats parlant pel micro.
Recordo que, quan al 1956 els tancs russos van entrar
a Budapest reprimint amb violència un intent de rebel·
lió democràtica, a la Universitat es van fer manifestacions a favor dels hongaresos. Sortíem pels carrers
cridant “llibertat i democràcia”, provocant els “grisos”
fins que aquests feien una “carga”, de vegades fins i tot

amb cavalls. Hi havia corredisses per refugiar-nos dins
de la Universitat. La cosa era divertida perquè sabíem
que els “grisos” no hi entrarien. Des de dintre els cridàvem: “russos, russos”. La festa s’acabava tancant la
Universitat uns quants dies..
Però al curs següent la cosa ja va ser més seriosa. S’estava gestant clandestinament la formació d’un sindicat
lliure i democràtic que substituís el pseudo-sindicat SEU,
que era una organització falangista.. El febrer del 57 es
va convocar amb “octavillas” els estudiants a una “assemblea constituent” el dia 27. Per fer-la es va “ocupar”
el Paranimf de la Universitat. Va ser la famosa “Tancada
del Paranimf”. Hi vaig assistir. Estava ja molt ple i em
vaig haver de quedar prop de la porta. Hi havia molta
animació però des d’on era vaig sentir una veu de fora
que cridava “està entrant la policia”. Vaig tenir temps de
sortir corrent refugiant-me a la biblioteca i agafant un
llibre per fer veure que estudiava si entraven els “grisos”.
Vaig tenir sort. La majoria van quedar tancats al Paranimf durant moltes hores. Després els van deixar
sortir d’un en un prenent-los-hi el DNI per fitxar-los. Hi
va haver represàlies: 22 detinguts i 718 expedientats
amb pèrdues de curs. La Universitat va restar tancada
durant un o dos mesos. Així tractava Franco qualsevol
intent democràtic.
Sé que els anys següents les assemblees i tancades
de la Universitat van ser freqüents però jo ja havia acabat la carrera.
“Realment” l’ambient de les universitats actuals ha millorat molt, sobretot en el tracte i cordialitat entre professors i alumnes i amb el nombre molt gran d’estudiantes i professores.. Confiem que també s’hagi enfortit
l’esperit de defensa de la democràcia enfront d’aquest
Estat pseudo-democràtic que des de més de 300 anys
vol fer desaparèixer la nostra nació i la nostra llengua.
La brutal repressió de l’1 d’Octubre del 2017 i les posteriors represàlies que encara duren són semblants a
les que feia el Caudillo.
Joan Serrat
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Sílvia

L

a mare i la filla emprenien cada dia el mateix camí
fins al Pont del rec, mentre tocaven les sis de la
tarda al rellotge del poble. La mare estava preocupada
perquè la Silvia, que tenia cinc anys, estava molt primeta perquè menjava poquet. Les veïnes, que sempre tenen remeis, li havien comentat a la mare que havia de
fer una cura perquè la nena estava enaiguada. - Tots
amb les mans quietes -va dir en Jaume.
- Vols dir? Què he de fer?
- Noia. Hi ha un sistema que empraven les nostres àvies,
amb els menuts de la casa que no creixien i estaven flacs,
com la teva nena. Sempre està enganxada a les teves faldilles. No et deixa fer la feina i no vol anar amb ningú més.
Realment aquesta nena està enaiguada!
- No m’espantis! Explica’m, si us plau, el remei.
- Has d’agafar la nena cada dia i has d’anar fins al Pont
del rec. La nena ha de recollir i tirar una pedra a l’aigua el
primer dia. El segon dia, dues pedres. El tercer dia, tres, i
així fins al novè dia que en tirarà nou. A partir d’aquell dia,
cada vegada en reculareu una, així el desè dia seran vuit.
L’onzè, set. Fins que al dissetè dia, que en serà una, finalitzareu la pràctica i la nena estarà curada.
- Vols dir? –va exclamar la mare.
- Ja en pots estar ben segura. La meva germana se’n va
curar –la mare va obrir els ulls d’admiració-. Mira com està
ara! Quan era petita estava ben denerida. Sempre li donaven oli de fetge de bacallà i no aconseguien res.
- Bé! Ja ho provaré. No em costarà ni un cèntim aquest remei.
Quan va arribar el seu home, la mare de la Sílvia li ho va
comentar. El pare se’n va fer un fart de riure, però va dir-li
que ho fes per estar bé amb els veïns i que així passejarien
una estona cada dia.
L’endemà van sortir a passeig cap al pont que era proper a
casa seva. La mare va fer recollir una pedra a la Sílvia. Quan
van arribar a la reixa que protegia de caure a l’aigua, la mare
li va ordenar que la tirés, però la nena no la va voler tirar.
- Com és això? –li va preguntar la mare. A tots els nens els
hi agrada tirar pedres a l’aigua.
- Potser tocaré un peix i li faré mal –va contestar la Sílvia.
- Va! No diguis ximpleries! Tira-la!
- No!
- Tira-la aquí, ben a prop de la paret, que quan venen els
humans, els peixos marxen lluny perquè no els pesquin
–va dir la mare.
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petits contes
La Sílvia li va semblar bé i la va deixar anar arran de paret.
L’aigua del canal sortia fosca i turbulenta, plena de remolins en sortir a pressió de les turbines del molí. De tant en
tant, un pescador aprofitava, quan l’aigua estava tèrbola,
per pescar assegut a sobre la barana del pont i tirava la canya per pescar anguiles. Al sisè dia van coincidir i en veure
que la nena anava a tirar les pedres a l’aigua, la va renyar
perquè li espantaria els peixos. La mare enfadada el va
escridassar i la nena plorant angoixada les va tirar encara
més a prop. El pescador empipat va marxar.
L’endemà el pescador hi va tornar a la mateixa hora i es
va trobar que altra vegada tiraven les pedres. Encara més
enrabiat va tornar cap a casa seva, fins que el novè dia,
veient que eren moltes pedres les que tiraven va trencar la
canya i va dir que no hi tornaria més.
Elles van continuar cada dia, encara que plogués, a tirar
les pedres amb constància i seguint les indicacions. Quan
va arribar l’últim dia, sols n’anava a tirar una. A la Silvia,
li sabia greu que s’acabés, ja que cada vegada hi anava
més il·lusionada i després, contenta, berenava. En deixar
anar l’última pedra va treure el cap una anguila especial.
Era més gran que les altres i la pell era diferent, la tenia de
color verd clar i tenia una ratlla vermella al llarg de tot el cos
fins a la cua. L’anguila es va enfilar fins a la reixa i li va dir:
- Gràcies de part dels peixos del canal, perquè ens has tret
un pes de sobre, ja que cada dia havíem d’amagar els nostres fills perquè no es deixessin enganyar pel cuc del pescador. Alhora has tingut cura de no fer-nos mal. Per tant,
volem que ens vinguis a veure cada dia quan sigui hora de
berenar, que et mengis un bon pa amb tomata i l’últim bocí
ens el tiris a l’aigua per jugar amb nosaltres a veure quin
dels nostres fills l’agafa. D’acord?
- Sí –va assentir la Sílvia, meravellada que un peix li parlés.
A partir d’aquell dia, la Silvia quan tornava de col·legi anava
a berenar al Pont del rec i, quan li quedava l’últim bocí, els
peixos treien el cap, esperant que el tirés. En tirar-lo, tots
el perseguien a veure qui l’agafava primer. S’aglutinaven
fent-li petites mossegades i l’empenyien en totes direccions mentre flotava. Quan es menjaven l’últim trosset ella
marxava molt feliç.
En fer-se gran, altres nens la van substituir quan estaven
enaiguats i es van curar.
Xavier Cassany

cultura
U

n grup d’ancians d’una residència, avui, conduïts
per una terapeuta, han exercitat la memòria amb el
joc que explico tot seguit: per material, només han fet
falta uns quants daus de mida mitjana, cada un d’ells
amb sis dibuixos, que la sort, després de fer-los ballar
entre les mans, en deixava aturat només un, i a la vista, una de les seves cares, amb el dibuix corresponent.
Ha començat l’Antònia a fer ballar els
daus i un cop deturats, el dibuix que
ha quedat a la vista és una casa. I
a ella, li ha pertocat començar un
conte fent-hi sortir la paraula “casa”
(primer requisit segons les bases del
joc). L’escoltem:
“-Hi havia una vegada una família
que vivia molt feliç a “casa” seva en
un poble de Catalunya”. Tot seguit,
li ha tocat barrejar els daus a la seva
veïna, la Mercè, i el dibuix de la cara
que ha quedat al descobert era un
“foc”. I el conte, l’ha continuat així,
tot reprenent el començament, per tal d’exercitar la memòria:
- “Hi havia una vegada una família que vivia molt feliç
a “casa” seva , però va tenir la mala sort que, un dia
d’una gran tempestat, hi va caure un llamp i va calar-hi
“foc”. Tot seguit, li ha tocat a en Joan barrejar els daus,
i el dibuix que el grup de residents ha vist es el d’un
“gat”. I en Joan ha continuat inventant, tot repetint:
- “Hi havia una vegada una família que vivia molt feliç a “casa” seva al seu poble, però va tenir la mala
sort que un dia de tempesta un llamp hi va calar “foc”;
tota la família va poder fugir cames ajudeu-me, però el
“gat” no va poder escapar-se”. En Joan ha passat els
daus a la seva veïna de la dreta i el dibuix que hi ha
aparegut és el d’una flor. (A veure com podrà seguir el
conte, s’ha preguntat la terapeuta, i fer-hi sortir una flor)
Doncs l’Amàlia, que alguns residents la tenen per mig
retardada, mireu com se n’ha sortit de bé:

Un joc i un conte
“Hi havia una vegada una família que vivia molt feliç
a “casa” seva, en un poble de Catalunya, però va tenir
la mala sort que un dia de tempesta s’hi va calar “foc”:
tota la família va fugir, però el “gat” no va poder escapar-se. Quan el foc s’apagà la família va tornar-hi, patint per la sort del “gat” Efectivament, el van trobar ben
mort i amb el pèl socarrimat: van plorar una estona i el
van enterrar. Però cada any li posaven sobre la seva tomba la “flor” més
bonica que trobaven a la rodalia.”
L’ Emília ha fet ballar els daus i ha
quedat a la vista el dibuix d’un tren. I
ella ha reprès el conte, tot repetint-lo
(té força memòria) com segueix:
“Hi havia una vegada una família que
vivia molt feliç a “casa” seva, en un
poble de Catalunya, però va tenir la
mala sort que un dia, que es va desencadenar una forta tempestat, un
llamp hi va calar “foc”; i tots els seus
estadants van haver de fugir, cames
ajudeu-me, però el “gat” que dormia al soterrani va
quedar atrapat perquè el sostre li va caure a sobre i va
morir asfixiat i cremat (abans de morir, el pèl li quedà
del tot socarrimat). Quan els bombers apagaren el foc,
la família va anar a veure quins estris s’havien salvat
de la crema i a veure si el gat s’havia pogut escapar, i,
en trobar-lo mort, i ben mort, ploraren una mica i el van
enterrar amb tota solemnitat en un indret proper. I cada
any portaven a la seva tomba, coincidint amb el dia
que el van enterrar, la “flor” més bonica que trobaven
per la contrada. I després se’n tornaven, agafant el
“tren” allà on havien fixat la seva nova residència, per
cert, ben allunyada del poble on havien viscut sempre i on van patir la desgràcia de l’incendi.
I la terapeuta ha donat per acabat el conte inventat pels
residents.
Maria Àngels Manén i Folch
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Recomanació de llibre

T

ítol: PATRIA
Autor: FERNANDO ARAMBURU
Editorial: COLUMNA EDICIONS, S.A.
Traductora: Núria Parés Sellarés
Aquesta novel·la va tenir un gran èxit el 2019 quan es
va publicar. Tant els llibreters com els crítics i els lectors en general en van fer una valoració molt positiva.
L’obra recorre trenta anys del conflicte basc des que
l’ETA deixa les armes el 2011 i es remunta fins als anys
vuitanta.
La història cavalca entre dues famílies d’un petit poble prop de Sant Sebastià que estaven molt unides i
la política les separa de manera cruel. Una de les famílies vinguda de fora, però totalment euskalduna que
està ben arrelada, comparteix la vida del poble i el pare
aconsegueix ser un empresari amb èxit. I l’altra família
té un fill etarra actiu dins la banda.
El que més frapa d’aquesta narració és el dolor que
durant tants i tants anys van patir moltes famílies, unes
per ser les víctimes innocents, d’altres per patir tortures i presó. Totes per la manca de llibertat provocada
per la violència.
Fets objectius l’autor els transmet a través de la vida
dels personatges que entre enfrontaments i rancúnies
van explicant com han viscut aquest conflicte al llarg de
tres dècades, sobretot destacar el paper de les dones.
Aramburu no fa una novel·la de guanyadors i perdedors, sinó que plasma l’immens dolor de tot un país que
finalment va poder instaurar la pau.
Fernando Aramburu ha rebut el Premio Nacional de
Narrativa, el Premio Nacional de la Crítica, el Premio
Euskadi de Literatura, el Premio Francisco Umbral, el
Premio Dulce Chacón, el Premio San Clemente Abanca, el Premio Strega Europeo, el Premio Internazionale
Giuseppe Tomasi di Lampedusa i el Premio per la Cultura Mediterranea.
Aquest estiu ha publicat Els falciots.
Carme Torrent
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cinema
U

Hijos del sol

ns vailets busquen un tresor en el soterrani d’una
escola.

Aquesta podria ser la sinopsi d’un conte infantil... però
no. És el plantejament d’una pel·lícula amb una forta
càrrega de denúncia social. Amb un fons negre i unes
lletres blanques, Majid Majidi ens revela un missatge
important i decebedor: hi ha més de 152 milions de
nens i nenes en tot el món lluitant per sobreviure en
situacions precàries i inhumanes i en condicions d’explotació. El director els hi dedica aquesta pel·lícula.
La història comença en un centre comercial a on els quatre vailets protagonistes roben una roda d’un cotxe de
luxe que revendran per poder menjar. Aquesta escena
marca el ritme àgil i ràpid de la primera part i és el punt
de partida del relat que gira al voltant d’Ali i els seus tres
amics i ens presenta les bases que són el motor de la
trama: ambient social, infància, superació i resiliència.
En una hora i mitja, el director aconsegueix desenvolupar
diverses històries paral·leles a través de les quals denuncia la situació de desigualtat a la ciutat de Teheran.
En un país a on els nens estan condemnats a treballar,
els quatre protagonistes aconsegueixen entrar en una
escola que té per objectiu educar alumnes de famílies
problemàtiques i que podria representar el camí adequat per oferir-los una vida econòmicament estable. A
la pel·lícula, l’Escola del Sol és una institució caritativa
que intenta educar-los i ajudar-los en assumptes
socials i sanitaris i els hi donen menjar un cop al
dia. Però ells tenen assumptes més importants i
més urgents que no els permet aprofitar aquesta
oportunitat.
Majidi escull expressament aquest espai i el carrega de significat. El Centre és l’excusa perfecta per
parlar-nos de la immigració afgana, de problemes
d’addicció a les drogues i del poc reconeixement
que tenen els professors que dediquen els seus esforços a oferir-los una educació.
A la segona part, el ritme s’alenteix però la intensitat augmenta. Les escenes angoixants del túnel
laberíntic i del dipòsit d’aigua estan molt ben filmades i representen l’asfíxia i les dificultats d’aquests
menors per donar sortida a les seves desgràcies.
La fotografia es mereix un excel·lent i sintonitza perfectament amb una senzilla banda sonora que acompanya les escenes més destacables, com la seqüència
del metro amb l’habitual tràn-sit de persones o quan
Ali i els seus amics s’escapen enmig d’un laberint de
passadissos i ter-rats pels carrers de Teheran. Espais
amb limitacions que van fer el rodatge molt complicat.
Els personatges commouen. Un abnegat i idealista professor, la nena afgana que ven quincalla en el metro,
el nen que ha après matemàtiques col·locant rajoles a
l’obra, el que vol arribar a ser una figura del futbol, la
mare del protagonista reclosa en un manicomi i finalment Ali, que busca un tresor al final del túnel que tam-

poc li comprarà la vida que es mereix. Les seves interpretacions són tan naturals i sinceres que no semblen
dirigits. No són actors ni actrius pro-fessionals. Són personatges reals. Nens i nenes del carrer. Majidi va haver
de guanyar-se la seva confiança i crear complicitats per
treure a la superfície tot el seu potencial. Són, sens dubte, els que aporten sinceritat, magnetisme i talent al film.
La pel·lícula és un conte d’aprenentatge a través de
la mirada infantil. És la història d’uns nens forçats a
delinquir per aconseguir sobreviure en un món on, en
realitat, no importen a ningú.
Núria Heras Colomer
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El saltenc Pitu Comadevall es retira del futbol

esport

A

l llarg de 32 anys fent rodar la pilota, en Pitu Comadevall, Capità del Llagostera, penja les botes a 37 anys,
amb 232 partits durant nou temporades i 38 gols, però continuarà lligat al Llagostera i amb una nova etapa
com a director institucional i coordinador del futbol 7. El jugador va acomiadar-se en el Municipal de Llagostera
davant l’afició, amics i familiars, on va fer públic el seu agraïment a tots.

CARNS · ELABORATS PROPIS
CUINATS · XARCUTERIA
FORMATGES
972 299 815
Carrer Major, 76 · 17190 Salt, Girona
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salut

Toxines i detoxificació

P

er gaudir d’una bona salut és molt important cuidar
el nostre cos. Per tenir-ne cura hem de controlar
molts factors: alimentació, estrès, contaminació ambiental, alcohol, tabac, medicaments, malalties…
L’acumulació dels tòxics a què estem exposats durant
tota la nostra vida a través del menjar, l’aire i el nostre
entorn provoca una càrrega que ens pot donar molts
problemes de salut.
El nostre cos està preparat per eliminar o neutralitzar
les toxines, però a vegades la seva acumulació fa que
costi de fer-ho i que apareguin símptomes diversos,
o bé que es dipositin en el teixit adipós o en òrgans
específics com el fetge o els ronyons.
Les toxines poden ser exògenes, és a dir, les que ens arriben de l’exterior, o endògenes, produïdes pel nostre cos.
És important aprofundir una mica en quines són aquestes
toxines perquè a vegades no som conscients de la gran
quantitat de tòxics que podem acumular durant el dia.
Toxines exògenes: entren a l’organisme pel sistema
respiratori i digestiu i a través de la pell: tabac, alcohol, colorants, edulcorants alimentaris, aromatitzants,
conservants, pols, fum, gasos, metalls pesants, components de la pintura, laques, coles, productes de neteja, fàrmacs…
Toxines endògenes: són productes intermediaris o residus de processos que hi ha contínuament en el nostre
cos i que per algun motiu no s’eliminen correctament.
A més, l’estrès i la malnutrició, ens fan encara més vulnerables a l’acció de les toxines.
El nostre cos ens pot avisar de moltes maneres quan
tenim una sobrecàrrega tòxica: mal de cap o d’esquena, cansament, males digestions…són símptomes
clars, però també són molt freqüents altres manifestacions com asma, al·lèrgies, insomni, estrenyiment, infeccions freqüents, obesitat, retenció de líquids, pèrdua
de memòria, acne, èczemes…
En qualsevol cas s’haurien de fer, com a mínim, dues
detoxificacions a l’any, a la primavera i a la tardor, per
ajudar l’organisme. També pot ser convenient de fer-ne
més sovint per motius concrets com períodes de més
estrès, viure en llocs especialment contaminats, pren-

Carrer Pla de Salt, 15
A 5 minuts a peu de l’Espai Gironès
farmacia@farmaciabalerisalt.com

dre medicaments…
Hi ha molts productes al
mercat per poder fer una
bona detoxificació. No
tots són iguals, n’hi ha de
més o menys complets,
més llargs o més curts,
més forts i menys… però
un bon detoxificant hauria
d’actuar sobre els sistemes limfàtic, renal i hepàtic i també a la pell, un dels
òrgans més exposats a la contaminació.
Gràcies a la sinergia d’extractes de plantes com el
desmodium, el rave, la carxofa, la repalassa, l’arítjol i
l’ungla de gat entre d’altres, s’afavoreix la neteja i la
depuració de l’organisme.
Quan prenem un detoxificant notarem que està actuant
correctament si augmenta el número de vegades que
anem a orinar i la quantitat d’orina que evacuem, ens
pot fer també mal de cap o ens sortiran grans si l’acumulació de toxines és elevada. Però també notarem més
vitalitat, més lluminositat a la pell, eliminació de líquids…
Podem ajudar a no embrutir i netejar el nostre cos amb
unes mesures bàsiques:
Menja el més sa i ecològic possible, amb una dieta
equilibrada i amb les dosis recomanades de vitamines
i minerals.
No t’exposis a tòxics innecessaris.
Fes exercici físic 3-4 cops per setmana (els músculs
augmenten la teva capacitat genètica per lluitar contra
els tòxics i, si no els utilitzes, no et protegiran, al contrari, s’atrofiaran. A més la sudoració ajuda a eliminar
els tòxics via pell)
Dorm 7-8 hores diàries, amb un son de qualitat
Redueix l’estrès amb tot el que tinguis a l’abast: mindfullness, ioga, caminar, meditació, esport…
Estar ben informat ens ajuda a decidir el que més ens
convingui. A la farmàcia Baleri t’informem, t’assessorem i t’ajudem en el que calgui.
L’equip de la Farmàcia Baleri Salt

Implicació i
compromís
amb la teva
salut
972 44 10 01

690 06 07 21

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

@farmaciasalt

farmaciabalerisalt.com
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Targeta en forma de molinet

A

rriben aires de tardor, amb lleugera baixada de les
temperatures, i ben carregats d’aromes, sensacions i colors... que de mica en mica tenyiran d’ocres
el nostre paisatge. És l’època d’inici del curs escolar,
de la tornada al món laboral després de les enyorades
vacances d’estiu, i d’animar-se a portar a terme nous
projectes o antics somnis.
Per aquesta raó us proposo la realització d’una original
targeta plegada en forma de molinet com a símbol generador d’energies positives, noves idees i altres dinàmiques plaents en l’àmbit personal o laboral.

18

pessics d’art

Serveix per felicitar qualsevol moment especial i compta amb l’avantatge que es pot obrir el molinet i guardar
en el seu interior: una targeta escrita amb text o poema,
un bitllet com a obsequi o bé un munt de confeti acolorit
que voleia de sobte i quan menys ho esperes.
El material bàsic és un quadrat de paper de 20x20cm
decorat o de colors diferents a cada cara, són ideals
els papers de scrapbook o d’origami amb originals dissenys, però també és interessant utilitzar papers d’embolicar de dues cares, ja que resulten més econòmics i
permeten fer targetes més grans.

i ecologia

El procediment a seguir per realitzar aquesta creació
és senzill i entenedor si aneu observant les fotografies
i seguint les indicacions que us detallo a continuació:

•

•

•

•
•
•

•

Es doblega un paper de color o decorat a dues cares per les línies mitjanes i per les línies diagonals
procurant que es marquin molt bé els plecs.
Es pleguen les quatre puntes del suport cap a l’interior fins al punt central, on convergeixen totes les
línies.
Es continuen plegant les puntes però ara girant-les
cap amunt i fent-les coincidir amb els marges superiors.
Es tornen a girar les quatre puntes plegant-les sobre
les línies inferiors obtingudes en el pas anterior, així
aconseguim un disseny que recorda a un marc per a
fotografies.
Es despleguen i aixequen cap amunt les quatre
parts que donen forma al marc, aconseguint una
figura com la que podem observar en la vuitena
imatge.

Es tornen a plegar cada una de les parts o laterals
sobre l’interior de la figura bàsica, procurant que els
plecs coincideixin amb les línies mitjaneres que hem
marcat al principi.
Cal plegar cada lateral amb molt de compte i anarlos encavalcant amb ordre perquè es vagi formant
al centre la figura del molinet. El plec de l’últim lateral requereix un xic més de traça per aconseguir
tancar la targeta, tot amagant un costat a la part
interior del primer lateral.

I ja tenim acabada aquesta original targeta de felicitació que en aquest cas amagava, en el seu interior, confeti de molts colors i un petit targetó que donava dret a
un viatge de cap de setmana, com podeu observar a
la part del darrere s’hi havia escrit el text o dedicatòria.
Us animo a experimentar i anar creant variants d’aquesta targeta amb papers de diverses tonalitats, colors,
textures... i realitzar acabats o originals detalls amb retoladors permanents! Segur que us resultarà una activitat ben plaent i útil per felicitar qualsevol esdeveniment.
Carme Garriga i Verdaguer
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Els projectes educatius de Càritas Salt

A

Càritas Salt, conscients que molts infants i joves
pateixen desigualtat, portem a terme diversos projectes socioeducatius amb l’objectiu de fer un acompanyament que els permeti pal·liar les situacions de
vulnerabilitat que pateixen.

solidaritat

També van ser intensos i plens d’aprenentatges els tallers Ment sana en un cos sa: connecta’t, dedicats a
la identificació de les emocions i a establir patrons en la
ingesta d’aliments.

El SIE (Servei d’Intervenció Educativa) és un projecte que ofereix un espai de relació, treball en valors
i reforç escolar per garantir la igualtat d’oportunitats
per a tots els infants. Sabem que n’hi ha molts que no
compten amb un espai adequat per estudiar o per fer
els deures, o potser no poden rebre l’acompanyament
suficient per seguir els processos d’aprenentatge de la
mateixa manera que altres nens.
En aquest projecte atenem escolars de primària i ESO
dues tardes a la setmana, quan surten de l’escola,
durant tot el curs. Un equip format per una bona colla
de voluntaris i guiats per una tècnica professional, els
donen suport en els deures, organitzen activitats lúdiques, de treball i de relació per millorar els seus hàbits
d’estudis, així com les seves habilitats personals i socials. Es busca la participació de les famílies i es treballa
de forma coordinada amb tot l’entorn educatiu.
En el Casal d’Estiu del Servei d’Intervenció Educativa se segueix el treball del curs, posant l’accent en
la part més lúdica, però mantenint l’objectiu educatiu.
Un exemple d’això ha estat el Taller de Flojitos que
s’ha fet aquest estiu. Els flojitos són combinats sense
alcohol. El taller va consistir en un concurs d’elaborar i
tastar la combinació de diferents sucs i batuts saludables per beure en festes. Va ser una activitat molt ben
rebuda i la mainada va gaudir molt.

Ment sana en un cos sa: Connecta’t
FES MÉS és el nom del projecte que té per objectiu fer
un seguiment actiu de joves en situació de vulnerabilitat
i que es troben en l’etapa dels estudis postobligatoris
(Cicles Formatius o Batxillerat), per tal d’oferir-los les
eines i el suport necessaris per superar-la amb èxit.
Els joves que cursen aquests estudis troben més oportunitats en el mercat laboral i en millors condicions i,
d’aquesta manera, obrir la porta a trencar el cercle d’exclusió.
En concret el projecte FES MÉS els ofereix classes de
reforç acadèmic (individuals o en petits grups) impartides per voluntaris, normalment professors especialistes en la matèria; també tutories individuals amb la
tècnica professional del projecte, on poden parlar dels
estudis i de tot allò que els preocupa; quan convé també es dona suport en la tramitació de les beques per no
deixar d’estudiar per problemes econòmics. I es poden
complementar les tasques relacionades amb els estudis amb altres activitats com les excursions a la muntanya en cap de setmana que organitzen darrerament
alguns professors de llengua anglesa.
A canvi de tot això, només demana als alumnes relacions de respecte amb tothom i bona companyonia en
els grups, compromís (ganes d’estudiar, assistència i
puntualitat a les classes de reforç, avisar amb temps si
un dia no es pot venir...), solidaritat i col·laboració desinteressada, si cal, segons les habilitats i disponibilitat.

Taller de Flojitos
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Necessitat de Voluntariat pels projectes educatius:
SIE i FES MÉS.
Per portar a terme aquests dos projectes, com és fàcil
d’entendre, es necessiten persones voluntàries.
• Si t’agraden els infants, si pots donar suport en els
deures diaris que porten de l’escola, si vols participar
de les dinàmiques i jocs proposats per desenvolupar
l’atenció, la concentració, el respecte als altres..., i
tens disponibilitat de dues hores a la setmana un o
dos dies, podries col·laborar en el projecte SIE.
• Si tens coneixements de català, castellà, matemàtiques, física, química, grec, filosofia..., a nivell
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"Al nostre celler hi ha un ampolla
que ens té el cor robat"

CM

MY

CY

CMY

de Batxillerat o si tens habilitats pedagògiques per
a fer suport a l’estudi a joves nouvinguts i disponibilitat d’un parell d’hores, o més, a la setmana,
podries col·laborar amb el projecte FES MÉS.
Anima’t. Tots tenim molt per a compartir i l’exercici del voluntariat també ens aporta moltes satisfaccions. Aquest DONAR I REBRE és el que
ens fa créixer com a persones, i el que ens fa
sentir part de la comunitat i SER MÉS POBLE!!
Anima’t i contacta amb Càritas Salt: 972 242 472,
619 536 783 (podeu fer un WhatsApp si voleu),
salt@caritasgirona.cat.

2€

Cava
amb Cor

de cada ampolla
es donaran a projectes
d'infants i joves de
Càritas a Catalunya

BRUT
R E S E RVA

Josep Roca, sommelier
d’El Celler de Can Roca

K

Organitzat per:

Compra el

#CavaAmbCor

Més informació a: www.cavaambcor.cat
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I - D’on venim, l’inici: caminem plegats!

U

na mirada serena i un somriure acollidor, la Marisabel García, e.p.d., ens va rebre a l’aeroport de
Lima-Perú ara fa vint-i-cinc anys. Era un capvespre
de tardor i la Sílvia Bagaria, el Mn. Miquel Àngel Ferrés i en Jordi Casals iniciàvem aquesta aventura de
germanor i cooperació ben engrescats i amb la ment
certament oberta per conèixer i descobrir aquesta terra
llunyana, que ara teníem a davant nostre.
Sens dubte que una de les primeres impressions que
vàrem gaudir va ser l’acolliment captivador amb què
ens van obsequiar. I així començàvem a descobrir el
que al llarg de tots aquests anys hem pogut anar compartint les persones (moltes!) que hem viatjat a JaénPerú: la germanor plena del que acull a qui arriba a una
nova realitat.
El camí per arribar a la ciutat de Jaén era i és difícil,
amb trams de carretera sense asfaltar, amb esllavissades molt freqüents, pluges intenses que fan aturar
el trànsit, amb vies d’un únic sentit, travessant els Andes... i al bell mig hi trobem nuclis de població molt petits i ens sobta veure com encara no hi arriba la xarxa
elèctrica, el clavegueram, les dites comoditats del món
d’on venim...
“Bienvenidos a la Ciudad de Jaén, ceja de Selva!” Un
cartell descolorit, arran de carretera ens informa de que
per fi hi som...
Possiblement les condicions a les poblacions del voltant de Jaén han millorat, però cal ser conscients d’on
partíem per conèixer i entendre la realitat actual. El que
sí que ha millorat molt notablement és la xarxa de do-
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nes i homes, institucions i entitats que al llarg d’aquests
25 anys no solament hem anat coneixent, sinó amb
qui hem anat compartint vivències de la vida diària a
la zona.
A l’arribada, ens vàrem trobar al bell mig d’un territori vessant de verdor, rius cabalosos, amb immensitat
d’espècies vegetals i fauna de tots colors, mitjans de
transport desconeguts per nosaltres: petits vaixells
fluvials anomenats peque-peque, guaros que passen
pel cim dels immensos rius, cavalls i ases..., i sobretot,
vam quedar ben astorats per aquest prodigi de la natura que és la selva amazònica.
A tot arreu on anàvem ens obsequien amb beure, menjar, somriure... acolliment! I de tot el que els nostres ulls
van captant a poc a poc de la nova realitat, ens sorprèn
el que veiem quan sortim de la ciutat de Jaén i anem
a fer la descoberta de l’entorn: no hi ha carreteres enlloc, les cases sovint són de construccions molt fràgils,
les “postas sanitarias” molt poques, estan allunyades i
sense materials ni personal sanitari, les escoles acullen
classes molt nombroses amb pocs mestres, les construccions precàries i senzilles...
Al vespre parlem i compartim les nostres impressions.
I ens adonem de les enormes diferències entre el que
tenim i el que veiem en aquest entorn llunyà. I comencem a perfilar el possible treball de cooperació que de
manera voluntària ens engrescarà molt intensament.
Aquest intercanvi Jaén-Perú i Salt-Catalunya farà possible la participació d’un grup molt nombrós de persones, que s’ha convertit, amb el temps, amb una gran
família.

Cooperar d’allà cap aquí i d’aquí cap allà, així hem anat
avançant en el que és i ha estat aquest treball compartit al llarg d’aquests 25 anys aixoplugats a la Parròquia
Sant Cugat de Salt. Ben segur que no hauria estat possible el que hem fet sense l’ajut de la xarxa d’amics i
amigues, socis i sòcies. I la voluntat decidida de les
institucions que ens han anat donant suport econòmic
al llarg de tots aquests anys. A totes i a tots molt agraïts
també en nom de les dones i homes de la regió nordoriental del Marañón, Jaén-Perú.

niment. Us volem animar a donar un cop d’ull al nostre
espai web: www.agermanamentperu.cat i si ens voleu fer arribar les vostres impressions, preguntes, comentaris, dubtes, suggeriments ens podeu escriure a:
agermanament.peru@gmail.com. Estarem encantats
de compartir!
L’equip
d’Agermanament Perú

Volem convidar-vos a participar en les accions i activitats que anem preparant per celebrar aquest esdeve-
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cuidem les mascotes

Cucs en gats:
el cuc “ganxo” (Ancylostoma tubaeforme)

E

ls nostres mininos són animals molt independents
i curiosos, caçadors per naturalesa i molt preocupats per la seva higiene i la seva neteja diària. Els seus
instints felins els acabaran posant en situació d’indefensió i en contacte amb alguns paràsits indesitjables.
Els cucs en gats poden comportar malalties, per això
és recomanable fer tot el possible per a la seva prevenció. A Europa, alguns estudis suggereixen que fins
al 10% de la població felina domèstica està, o estarà,
infestada pel cuc ganxo i acabarà patint una infecció
parasitària intestinal.
Ancylostoma tubaeforme, conegut com cuc ganxo, és
un paràsit molt nociu i comú en el sud d’Europa. Actua com un autèntic vampir, adherint-se a l’intestí de la
nostra mascota per alimentar-se de la sang i els teixits
que li roba.
L’anquilostomiasi és la malaltia generada per aquest
nematode intestinal. Es tracta d’una malaltia de vegades greu que causa pèrdues de sang i pot posar en
perill la vida del nostre pelut. Sent una parasitosi crítica,
es diagnostica i tracta fàcilment, però és també un risc
important per als humans, ja que és una zoonosi i la
podem contraure a través del contagi per la pell o per
la ingesta directa derivada d’una mala praxi higiènica
per la nostra part. Una bona higiene preventiva serà la
millor manera d’ajudar la nostra mascota, controlant les
infeccions per ancilòstoms, desenvolupada per cucs en
gats.
El cicle de vida del cuc ganxo es resumeix de la següent manera: les larves inicien la seva vida després
d’eclosionar els ous. Aquestes larves seran infectants
en uns dies. El nostre gat pot infectar-se mitjançant ingestió directa de les mateixes, des de terra o mitjans
contaminats. No obstant això, també es produeix per
simple contacte i penetració a través de la pell. Una
situació molt específica es produeix quan una femella
infectada pot acabar transmetent el paràsit a les seves
cries mitjançant la llet amb què les alleta. A diferència
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del cas dels gossos, en els gats no s’ha establert la
possibilitat de contagi a través de la placenta durant la
gestació.
Les larves entren en el gat i en l’intestí tindrem els cucs
adults. Aquests cucs són petits, amb silueta arrodonida
i una forma característica de ganxo en la seva part anterior, on s’ubica la seva boca amb dents tallants. Són
precisament aquestes dents els que utilitza per perforar la pell i aconseguir el reg sanguini, i per fixar-se a
les parets intestinals de la nostra mascota, des d’on li
lleparan la sang. Aquests cucs produiran els ous. Així,
el gat infectat serà l’originador de el nou cicle vital que
necessita el cuc, expulsant finalment els ous dins de la
seva femta.
Els indicis i gravetat de la anquilostomiasis depenen de
la quantitat de paràsits presents en l’animal, de manera
que, si detectem qualsevol símptoma, haurem d’acudir
al nostre veterinari perquè realitzi una exploració al microscopi a la recerca del paràsit en la femta.
Els símptomes més notables i comuns d’aquesta malaltia que pot comportar els cucs en gats:
• Excrements i diarrea de color fosc per la presència de sang
• Signes d’anèmia amb pal·lidesa de les genives i
les mucosesPèrdua de pes, desnutrició i debilitament físic
• Pèl descabellat i sense brillantor
• Apatia i baix estat d’ànim
• Signes cutanis i signes respiratoris quan la malaltia avança
És molt convenient vigilar la higiene a l’entorn del gat
-amb una desinfecció regular de les zones que freqüenta i de la safata de sorra - i evitar que les mascotes ingereixin escombraries o es rebolquin en terres sospitoses d’estar contaminades amb larves, encara que molt
sovint això serà difícil d’aconseguir. No obstant això, la
millor mesura preventiva serà portar, periòdicament, el nostre pelut al
veterinari, per realitzar-li les anàlisis
i desparasitacions que ens prescrigui, garantint així la protecció de la
nostra mascota per dins i per fora
del seu organisme amb una desparasitació interna i externa.
El veterinari (Boehringer Ingelheim)

jardineria

Tasques de tardor al nostre jardí

P

el que fa al jardí…
L’estiu sol ser una època compromesa per a les
nostres plantes i el jardí en general. Molt sovint pateixen un estrès per culpa del sol, la calor i la falta d’aigua; tot això agreujat per la nostra absència durant les
vacances. Així doncs, un cop torna la rutina postvacacional toca preparar el jardí perquè les plantes i arbres
puguin enfrontar-se a la tardor en òptimes condicions.
A continuació proposem 5 tasques per aprofitar al màxim les qualitats del nostre jardí durant aquesta època:
1. Recollir periòdicament les fulles seques del
terra.
A l’estiu, per la falta d’aigua, els arbres solen anar
deixant fulles seques per evitar transpirar massa.
Per tant, ens trobarem a terra les fulles que han
anat caient a l’estiu i les que comencen a caure
de manera natural a la tardor.

2. Segar la gespa.
Durant aquesta època la gespa (que s’ha regat
a l’estiu) començarà a alentir el seu creixement.
S’hauran de realitzar segues més espaiades i a
més alçada per enfortir l’arrel de cara a l’hivern.
3. Fertilització.
Per ajudar a emmagatzemar les reserves que les
plantes necessiten a l’hivern és important una
aportació d’adob a la tardor quan encara estan
actives. És recomanable aportar-ne un amb un
equilibri més alt de fòsfor que ajudarà a enfortir
l’arrel; tant podem utilitzar-ne un d’orgànic com de
mineral.

Pel que fa a l’hort…
Aquesta època d’inici de tardor retirarem totes les espècies que ens han donat tants fruits durant l’estiu (tomàquet, albergínia, pebrots, carbassons, etc.). És important retirar els plàstics que hem pogut utilitzar per
lligar les tomaqueres per evitar que quedin a terra.

Un cop tenim tot l’espai net de plantes és important aplicar-hi un adob de fons, com pot ser un compost madur i
passar el motocultor per deixar la terra ben remenada.
Finalment podem preparar el sistema de reg -si en tenim- i plantar les espècies d’hivern com les bledes, espinacs, cols, pèsols, porros. Si volem fer el nostre propi
planter, és important començar-lo a preparar a finals
d’estiu per tenir-lo llest per plantar durant la tardor.

4. Esponjar la terra.
Juntament amb l’aportació de l’adob és interessant entrecavar les plantes per esponjar la terra i
afavorir la respiració de l’arrel que ha patit sequera durant l’estiu.

Aquests i d’altres consells del sector de la jardineria
són apresos al llarg dels dos cursos del Cicle Formatiu
de Jardineria i Floristeria amb l’objectiu d’aprendre a
instal·lar, conservar i restaurar jardins, realitzar les activitats de producció de planta i floristeria i operar i mantenir la maquinària i les instal·lacions, entre d’altres.

5. Plantació de bulbs.
És l’època ideal per plantar bulbs d’espècies que
sortiran a la primavera com per exemple tulipes,
jacints, frèssies i narcisos.

Departament de Jardineria
i Floristeria de l’Institut Salvador Espriu
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Panellets

A

tradicions catalanes

rriba la tardor, el fred, els tons càlids, els arbres
sense fulles…
La gastronomia d’aquestes dates es transforma, arriben les fruites seques, les ametlles, els pinyons, el
codony, els bolets i les castanyes.
Arriba la festa de la Castanyada, el dia de Tots Sants,
moment de recordar els nostres avantpassats, en família i amb els amics, i com en moltes de les nostres
tradicions ho celebrem al voltant d’una taula, compartint àpats i dolços.
És el moment dels panellets i els moniatos, el codony,
les castanyes i el vi dolç. Són delícies que ja formen
part de les receptes tradicionals de la gastronomia catalana com a postres típiques de Tots Sants.
A les pastisseries elaborem els panellets de manera
tradicional, amb ingredients de gran qualitat i amb molta estima.
Es presenten en safates, capsetes o bossetes. Perquè aquests dies les puguem degustar de mossada en
mossada i gaudir d’una delícia amb ametlles, pinyons,
avellanes, taronja, llimona, codony, moniato, patata,
sucre, rovell d’ou, coco, cafè, xocolata…

Els panellets són uns dolços petits, generalment rodons, fets amb una massa de sucre, rovell d’ou i ametlla, de vegades, en receptes casolanes, també porten
patata o moniato. Hi ha tantes maneres de fer panellets
com cases que en fan, però aquells més típics són els
d’ametlla i els de pinyons.
A casa nostra els panellets són la menja típica de Tots
Sants, juntament amb les castanyes i els moniatos. No
se n’ha arribat a aclarir l’origen exacte, però sembla
que són hereus d’antics cultes funeraris que consistien
a portar panets petits com a ofrena a l’església o a les
tombes dels difunts en aquesta festivitat. A més, el fet
que siguin aliments de llarga durada els lliga amb el
concepte d’eternitat i remembrança dels morts.
Elaboració
Ingredients: 600 g d’ametlla o de pinyons, 3 ous.
Per a fer la massa de massapà: 500 g d’ametlla en
pols, 500 g de sucre, 100 g de moniato cuit, 75 g de
clara d’ou.
Feu una massa fina barrejant i treballant bé tots els ingredients.
Deixeu-la reposar a la nevera un mínim de 24 hores,
embolicada en un drap humit.
Feu boles ovalades de massapà d’uns 20 g, arrebosseu-les amb ou i enganxeu-hi una ametlla tallada fina
prement-la una mica.
Pinteu els panellets amb ou.
En una llauna untada amb oli, poseu-los al forn a 230
ºC – 250 ºC uns 10 minuts, fins que s’hagin daurat.

Assessoria
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Gestoria

NOVES
INSTAL·LACIONS
200 m²
DEDICATS A
L'ORTOPÈDIA

ORTOPÈDIA TÈCNICA A MIDA
C/ Llevadores 7, Salt
Tel 972 439 935
Mòbil
619 534 323

Lloguer d'articles
d'ortopèdia

www.farmacianeusdomenech.com

DAVANT
L'HOSPITAL
SANTA
CATERINA
Mitges de
compressió
Ajuts pel bany
Llits ortopèdics i grues

Anàlisi del peu i
plantilles a mida

Calçat ortopèdic

Articles postoperatoris: calçat, walkers, genolleres...
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LA COOPERATIVA
DEL VEÏNAT

C/Major, 78 - Salt | 972 23 43 36
La botiga amb més bon rotllo de Salt!

MENÚ DE MIGDIA:
Per emportar

ESCULL 1r i 2n PLAT
+
POSTRES (FRUITA O IOGURT)
i BEGUDA

i pregunta pel menú de cap de setmana!

7'95

ARRIBA LA
LA FRED!
FRED!
ARRIBA

Encarrega la teva llenya
i te la portem a domicili!
RECORDA!
CADA DILUNS DIA DEL JUBILAT
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10% DE DESCOMPTE

€

veïns d’arreu
L

Sehajpreet Kaur.
Voluntat i esforç per aprendre la llengua

a Sehaj té 18 anys. En fa tres que va arribar a Salt
procedent del Punjab, regió del nord-est de l’Índia,
veïna amb el Pakistan. El pare ja feia temps que era
aquí i va reagrupar la família.
Parla un català molt correcte amb un dolç accent que
recorda la seva cultura d’origen.
Li agrada parlar amb la gent, sobretot amb els grans i
fer amics, encara que és selectiva i busca que
“tinguin respecte”.
El curs que acaba de començar farà 2n del cicle de
Farmàcia i Parafarmàcia. Del primer n’ha aconseguit
aprovar totes les matèries.
El procés fins a arribar aquí, però, no li ha estat gens fàcil.
Va venir l’estiu del 2018 amb la intenció de fer una
estada temporal i anar i venir de l’Índia per continuar estudiant allà i després marxar a un país de parla
anglesa. Per motius de salut, els metges li van aconsellar que es quedés aquí i va començar a l’institut.
La van adscriure a 4t d’ESO, a l’Aula d’Acollida.“No
estava preparada per estar aquí”, reconeix. El primer
contacte amb la llengua va ser un xoc per a ella, la va
trobar molt difícil.”No entenia res i tampoc estava motivada per aprendre’n. La primera setmana va ser fatal,
només vaig aprendre a dir hola, com estàs?”, ens diu.
Acusava els canvis. A l’Índia estudiava en anglès i hindú. El panjabi, la seva llengua materna, està prohibida
a les escoles. Sempre estava amb el mateix grup de
noies. Aquí es relaciona amb més gent i valora molt bé
el centre i els tutors.
Al cap de dos mesos de no millorar, els mestres l’animaven dient-li que a poc a poc aniria fent. Una companya de Brasil la va ajudar perquè es trobava en les
mateixes circumstàncies. A més volia fer més classes
a l’aula ordinària a banda d’anglès, tutoria i orientació,
però no podia si no sabia català ni castellà. Tot plegat li
va fer veure que s’havia d’esforçar més.
Recorda les dificultats en la conjugació dels verbs, els
pronoms i els accents. El seu referent, l’anglès, és molt
més simple.
Per assolir més nivell, a l’estiu va fer un curs intensiu de
català a la Coma Cros i va començar a treballar més sistemàticament, ampliant informació de què li explicaven,
practicant els verbs, i seguint un llibre sobre català bàsic. Així li va resultar més fàcil de començar a parlar-lo.
Va haver de repetir 4t per poder tenir el certificat de
l’ESO. Feia de 8 a 3 a l’institut i continuava a la Coma
Cros fins a quarts de 6. Després havia de fer deures.
Ja parlava millor i els mestres van valorar molt el canvi
que havia fet i la van animar a seguir així. El 2n trimestre va aprovar-ho tot menys biologia. Quan va arribar
la Covid, seguia una aplicació per seguir estudiant. Els
mestres li van dir que al final tindria només un 5 de
nota perquè no havia fet els tres primers cursos de Secundària. Ella necessitava un 7 o un 8 per entrar al
cicle d’auxiliar d’infermeria, com tenia previst i no volia
fer Batxillerat. Va pensar que havia perdut dos anys,
però després la van informar que a Farmàcia i Parafarmàcia havien entrat l’any anterior amb menys nota. Al
final, va tenir una qualificació de 7 a 4t i amb aquesta

nota va demanar com a primera opció el cicle abans
esmentat i la van acceptar.
La primera setmana del curs, el va trobar molt difícil i es
va plantejar deixar-ho, però llavors, a través de la Flora
Ridaura, de Càritas, va conèixer el projecte Fes +, per
ajudar els joves com ella a aconseguir que superin amb
èxit la formació postobligatòria i tinguin oportunitat d’accedir a estudis superiors o al mercat laboral en les millors
condicions. Rebia suport un dia a la setmana, no tan sols
acadèmic, també es va establir una relació de confiança
que encara dura. Aquest ajut la va empènyer a dedicar
més hores a l’estudi i els resultats dels exàmens van corroborar-ne l’esforç. Al final, va aprovar tot el curs.
Ara, retorna una mica del que ha après i ajuda per vacances a nens hindús, amb els deures o els fa classes
d’anglès i català.
Aquesta és la història del procés de superació de la
Sehaj en l’aprenentatge del català, que encara continua, està clar. Ara dona gust de sentir-la parlar i de
les ganes de fer-ho millor i “amb accent” com diu ella, i
assolir, amb el temps, el nivell C.
L’ensenyança més important, però, que n’ha tret de tot
això és:
“Que no has de dir mai que no pots. Que res és impossible si tens confiança en tu mateix. Que cal vèncer la
por i no deixar la feina per l’endemà”
Per alguna cosa el seu nom significa “fer les coses ben
fetes”.
Pilar Velàzquez
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Salt recupera el camí del Ter Petit

L

’Ajuntament de Salt ha adequat
aquest mes de juliol una nova
ruta al Parc de les Deveses amb
l’objectiu de recuperar el camí al
costat de l’antic curs del riu Ter. La
ruta, d’uns 850 metres, cobreix el
traçat que va des del Pla dels Socs
fins als Aiguamolls del Veïnat. Segons la regidora de Medi Ambient,
Anna Fusté, “amb aquests treballs
s’ha recuperat una nova zona de
passeig d’alt interès natural que estava degradada.”
És en aquest sentit que, entre les actuacions dutes a terme, s’ha construït
una passera de fusta sobre el conegut
com el Ter Petit i s’ha preparat el camí per tal que es
pugui gaudir dels nombrosos avellaners que hi ha,
una de les peculiaritats de la zona.
El nou camí del Ter Petit, que també ha estat preparat perquè hi puguin circular ciclistes així com persones amb mobilitat reduïda, s’incorpora a l’espai
natural de Salt de recuperació dels antics cursos del
Ter, el qual forma part de la xarxa de zones boscoses de ribera de la demarcació de Girona amb
basses i aiguamolls de forma intercalada.
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notícies

E

Beques d’iniciació a Tècnic Esportiu atorgades
des del programa d’Ocupació Juvenil de L’Ajuntament de Salt

l Programa de Referent d’Ocupació Juvenil de Salt
ha seleccionat aquest estiu cinc joves d’entre 16
i 29 anys i amb graduat de l’ESO, per oferir-los una
beca per la formació tècnica del CIATE, organitzada
pel Consell Comarcal del Gironès.
Per a l’atorgament de les beques s’han realitzat un total de 13 entrevistes a joves del municipi, on no només
s’ha tingut en compte la seva relació amb l’esport, sinó
que s’han prioritzat aspectes tan essencials com la voluntat de transmetre als infants els valors educatius de
la pràctica de l’esport i esdevenir,
així, referents per als més petits.

sable per a poder ser contractats dins d’aquest àmbit
esportiu.
El Programa, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació i
finançat conjuntament per la Iniciativa d’Ocupació juvenil i el Fons Social Europeu, preveu, mitjançant aquestes beques, l’acompanyament en la recerca de feina i
la possible contractació d’aquests joves per part dels
seus clubs de referència o que siguin contractats per
altres entitats el proper estiu, com a monitors/es pels
casals de titularitat esportiva del municipi.

Seguint la programació del Curs
d’Iniciació a Tècnic Esportiu, la
formació es divideix en 4 grans
blocs d’un total de 100 hores, on
es treballen continguts com el joc
i l‘esport en edat escolar, gestió
de petites entitats esportives i primers auxilis, i un cop finalitzada
aquesta etapa lectiva, s’haurà de
concloure amb un total de 150
hores pràctiques en un entorn
productiu.
Un cop finalitzat amb èxit el curs,
els joves becats podran formar
part del Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), tràmit indispen-
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EL Pompeu Fabra
celebra els primers 50 anys

Q

uan un projecte planificat arrenca i comença a
funcionar amb il·lusió, amb força, amb esperit i
amb ganes d’avançar, el més probable és que, malgrat
les dificultats i contrarietats, la constància i la fe en el
projecte facin que se superin i que s’enforteixin els objectius que el motivaren. Aquestes són les raons i els
pilars que han sostingut i sostenen els 50 anys de vida
del POMPEU FABRA.
Són 50 anys que ara de cop i volta han passat com una
exhalació. Ens venen en aquests moments un munt de
records, experiències, fets i vivències que es fa difícil de
poder-los ordenar i valorar en la mesura en què es produïren i com influïren en el decurs dels dies i anys. Certament són molts anys i molts fets els que d’alguna manera
han configurat i modelat la vida i el creixement del centre.
Hi ha uns elements essencials i imprescindibles que
han fet possible aquest creixement: són bàsicament els
professors per una banda, i els pares i mares que aposten pel projecte i hi confien, per l’altra.
En primer lloc hem de fer menció especial al professorat per la dedicació i el treball dignes de tota consideració i respecte, perquè van apostar per integrar-se
en el projecte i al mateix temps ser uns actius imprescindibles en el seu creixement. La seva tasca a través
dels anys ha estat notòria i encomiable per l’esforç i la
constant actualització pedagògica per tal d’estar al dia
dels corrents metodològics i pedagògics.
D’altra banda, el que podem considerar com un privilegi
és el fet que els pares i mares mostraren des d’un principi una confiança total en el projecte i foren, i ho són encara, un suport amb el qual sempre ens hi hem recolzat.
El seu esperit de participació, col·laboració i aportació
voluntària i personal en tots els àmbits de l’escola quan
han convingut ha estat d’un immillorable ajut perquè en
els moments en què ha estat necessari hem tingut sempre el seu suport. Saber que hi ha persones així disposades, anima a lluitar per poder aconseguir els objectius
que d’altra manera passarien al calaix de l’oblit.
El setembre de 1971 el col·legi Pompeu Fabra iniciava
una nova vida a Salt; s’omplia el buit que van deixar

ensenyament
els germans de La Salle, actualment
l’edifici ocupat per l’Ajuntament de la
població. Va ser un inici humil i senzill
carregat d’il·lusió amb ganes d’aportar
una visió renovadora de l’educació i formació dels nens i nenes de la població.
Tot plegat va ser fruit d’un convenciment
que portàvem a l’interior tant la Sta. Caterina com el que subscriu, Joan Casals. Ambdós a la
una vam tirar endavant el projecte.
El primer curs va arrencar amb 80 alumnes i amb un
aire familiar. El curs següent ja foren 160 els alumnes.
El constant creixement d’alumnes va obligar a una ampliació de l’edifici fins a 11 aules amb la qual cosa es
van poder admetre totes les sol·licituds que es presentaren. Això vol dir disposar d’una aula per a cada curs:
3 de preescolar i 8 per EGB. En aquells anys les aules
eren de 40 alumnes. En total hi havia uns 440 alumnes.
I així la plantilla estava integrada per 1 mestre per aula
i més a més el titular de música, el d’educació física i el
de llengua estrangera.
Mentre anàvem complint amb les expectatives i amb la
satisfacció de tenir les places cobertes, també havíem
de procurar que el centre disposés dels espais adequats
per a adaptar-nos a les diverses reformes educatives
i circumstàncies produïdes per la gran transformació
social que ha sofert el poble de Salt al llarg d’aquests
50 anys. Per això, en la mesura de les possibilitats, el
col·legi s’ha anat dotant progressivament de tots els recursos que han fet possible que en aquests moments
disposi de fins a 30 professionals i tots els elements necessaris per estar al dia, i així poder donar als alumnes
la formació intel·lectual i humana que necessiten.
Conscients de la importància que té una escola en el
desenvolupament de la societat on viu, al llarg de tota
la història hem vetllat perquè el centre mantingués el
caràcter obert i participatiu en la vida i esdeveniments
del poble. El Pompeu Fabra està i ha estat present en
tots els actes i manifestacions que s’han produït a la
vila. És un fet i un objectiu que reforça el caràcter ciutadà de tots i totes les
alumnes. Amb aquest
esperit se’ls orienta
perquè s’identifiquin i
puguin participar en les
activitats de les diverses entitats que actuen
a la població a les quals
hi poden tenir accés.
Volem que aquest esperit continuï i segueixi
viu amb més vigor que
mai perquè sigui un
punt de referència per a
les noves generacions.
Joan Casals i Caterina
Rispau
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A l’escola FEDAC Salt som molt més que tutors

U

n dels aspectes més destacats de la nostra escola són els projectes d’innovació; curs rere curs, el
nostre equip d’educadors busca la manera de millorar
la seva tasca docent i oferir una educació de més qualitat.
Enguany comencem a aplicar un projecte d’innovació
que hem anomenat TUto+. Amb aquesta proposta pretenem oferir als nostres alumnes el millor acompanya-

ment per ajudar-los a conèixer-se a si mateixos i per
descobrir tot el potencial que porten dins.
Arran del màster “Nuevos roles en enseñanza y aprendizaje” de la prestigiosa Universidad de Mondragón
que va realitzar una mestra del nostre centre, tot l’equip
d’educadors es va engrescar amb la proposta i vàrem
idear aquest projecte tan il·lusionant que comencem a
aplicar aquest curs 21/22. Amb una nova organització
de les tutories i una gestió més eficient dels recursos de l’escola, l’equip docent es podrà coordinar més efectivament per poder acompanyar els alumnes en el seu desenvolupament.
Cada grup d’alumnes tindrà 3 o 4 tutores que
els ajudaran com a grup, els facilitaran tasques d’autoconeixement, coordinaran el dia
a dia a l’aula i gestionaran les activitats de
tutoria. També cada alumne tindrà una tutora
de referència que serà la seva guia durant diversos cursos a l’escola i que l’acompanyarà
a nivell individualitzadament mitjançant entrevistes, objectius pactats, suport en moments
de dificultat…
Amb el projecte TUto+ els alumnes descobreixen no només com són ells com a persona,
sinó també quin és el seu talent, quin és el seu
estil d’aprenentatge i quina és la seva vocació
professional. L’objectiu final del projecte TUto+
és que l’alumne noti el suport i l’escalf d’una
persona experta que el coneix molt bé, el cuida i l’ajuda a escollir el seu propi camí.
Aquest projecte està pensat per anar més enllà de les parets de la nostra escola i necessita la col·laboració i implicació plena de les
famílies dels nostres alumnes. S’augmentaran
el nombre d’entrevistes individuals i es faran
altres accions conjuntes per poder compartir
punts de vista, créixer en el coneixement mutu
i crear vincles amb les famílies. En el projecte TUto+ la coordinació amb les famílies es fa
més necessària que mai i revertirà molt positivament en l’acompanyament que es farà dels
alumnes de FEDAC Salt.
Avui més que mai, que estem immersos en
una societat complexa i incerta, és necessari que les noies i els nois surtin ben preparats
de l’escola. Que es coneguin i s’estimin i com
a persona, que siguin conscients de les seves
capacitats i talents, que sàpiguen detectar quina és la seva vocació, que tinguin adaptabilitat
i coneguin les seves emocions i reaccions…
amb els projectes d’innovació i la proposta
TUto+ comencem a preparar els alumnes per
fer front a la societat volàtil que els tocarà viure.
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el temps

Temperatures i pluviometria

maig de 2021

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

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

juny de 2021

Dies de pluja: 15
Màxim en un dia: 28,3 (mm)

juliol de 2021

31
14,3
25,4
13,4
Ip.

Temperatura mínima:
5,7 el dia 3 de maig

Pluja acumulada: 3,3 (mm)
Temperatura màxima:
36,3 el dia 13 de juny

Temperatura mínima:
13,9 el dia 1 de juny

Dies
3
4
7
8
1
2
5
6
9
10
11
12
13
14
15
Temperatura Mínima 17,4 18,6 18,4 19,7 18,2 21,6 19,9 17,3 16,9 17,7 19,7 18,9 14,0 15,8 18,5
Temperatura Màxima 29,8 32,6 32,6 29,5 31,3 30,8 28,5 28,1 29,3 33,3 30,4 28,1 27,5 27,6 28,5
Mínima Parc Monar 15,1 15,7 15,9 17,5 15,5 19,0 17,3 14,5 15,0 14,9 16,4 19,3 12,1 12,9 17,8
Pluja/(mm)							
0,1						
Ip.
0,6
Ip.		
								
Dies
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Temperatura Mínima 19,1 17,0 18,5 19,4 20,6 21,1 20,4 19,5 20,6 18,6 19,3 19,3 20,3 19,5 19,3 17,8
Temperatura Màxima 30,7 32,3 32,3 34,0 35,1 34,2 36,1 38,0 32,2 32,0 30,7 32,7 31,0 31,6 31,1 30,4
Mínima Parc Monar 17,9 15,3 16,2 16,4 18,3 18,5 17,9 16,1 16,5 15,8 17,2 16,9 17,6 16,8 16,7 19,9
Pluja/(mm)											
Ip.				
2,6 10,0
Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 10 (mm)

agost de 2021

25
26
27
28
29
30
13,8 12,9 11,7 14,5 13,7 15,0
19,1 22,4 25,8 26,9 30,1 27,9
12,5 8,3
9,7 12,1 11,6 14,1
Ip.				
1,4 9,1

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

Pluja acumulada: 13,3 (mm)
Temperatura màxima:
38° el dia 23 de juliol

Temperatura mínima:
14° el dia 13 de juliol

Dies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Temperatura Mínima 15,6 15,8 16,4 17,8 15,1 18,8 19,0 17,7 16,7 18,0 19,7 21,7 21,2 20,9 22,3
Temperatura Màxima 25,6 27,7 29,8 25,4 28,4 29,5 30,4 28,9 29,3 30,8 34,6 36,1 37,1 36,9 36,3
Mínima Parc Monar 14,9 14,9 15,9 19,9 15,1 18,0 17,9 16,3 14,9 16,1 17,6 19,5 18,5 18,8 20,4
Pluja/(mm)
0,7 1,6		
18,1													
								
Dies
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Temperatura Mínima 22,6 18,8 17,3 17,3 17,3 19,6 20,7 21,6 20,8 18,6 17,5 18,0 17,6 18,8 18,0 19,8
Temperatura Màxima 32,4 30,6 30,6 27,7 30,5 33,1 32,3 29,9 29,4 29,5 32,1 31,2 29,8 29,7 28,3 30,6
Mínima Parc Monar 19,7 16,6 14,9 15,7 14,6 18,0 18,6 19,3 19,6 16,9 16,3 15,8 16,3 15,8 14,9 17,9
Pluja/(mm)								
0,1		
3,0						
Dies de pluja: 5
Màxim en un dia: 18,1 (mm)
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Pluja acumulada: 56,15 (mm)
Temperatura màxima:
30,1 el dia 29 de maig

10
11
12
13
14
15
14,6 9,7
7,4 10,4 12,6 10,5
19,8 23,7 21,3 18,9 25,6 23,3
8,9 5,6
9,0 12,2 9,3 11,3
2,1 13,9			0,8
Ip.		

Pluja acumulada: 23,5 (mm)
Temperatura màxima:
37,1° el dia 13 d’agost

Temperatura mínima:
15,1° el dia 5 d’agost

Resum meteorològic maig, juny, juliol i agost
MAIG - Mes lleugerament més fred i més sec que la
mitjana- a Salt-centre, però sense estridències, no ha
estat tan sec com en altres llocs de la geografia catalana, on ha estat el més sec o el 2n en 100 anys com a
Terrassa, des de 1904 que no tenien un maig tan sec. A
Sarrià de Ter ha plogut la mitjana, o fins i tot una mica
més, 0,5 mm (1992-2021).
JUNY- Ha estat el 2n mes de juny més sec de la sèrie
amb 3,3 mm a Salt-Plaça Sant Cugat, el més sec és el
juny de 2006 amb 2,7 mm. Pel que fa a la temperatura
ha estat un mes de juny càlid, amb una temperatura
mitjana de 23,7º C, la mitjana climàtica és de 22,9º C.
El juny més càlid ha estat el de 2003 amb 26,0º C de
mitjana. S’ha de remarcar l’onada de calor que ens va
afectar a final de mes i que ha fet que la màxima absoluta hagi estat força elevada. 36,3º C, però que estigui
lluny dels 43,5º C del 28 de juny de 2019, que és el
rècord del juny i de tot l’any de la sèrie de Salt-Plaça de
Sant Cugat, període 1999-2020.

JULIOL - Mes tèrmicament normal, mes pluviomètricament molt sec. Han faltat les tempestes fortes o han
estat més escasses de les habituals. Temperatura mitjana normal. Màxima absoluta de 38º a Salt, força més
baixa que a Girona-Hortes de Santa Eugènia (38,9 ºC)
o Girona-Parc del Migdia (39,7 ºC), la més alta de l’estiu el dia 23. Per sort a Salt fa menys calor tant de dia
com de nit respecte a Girona
AGOST- Mes tèrmicament normal, mes pluviomètricament molt sec. Han faltat les tempestes fortes de l’agost
que han estat fortes al Pirineu gironí, com és habitual,
i ha plogut molt més del normal al País Valencià, amb
200 mm a Sagunt en un dia o 155 mm a Benicàssim,
també ha plogut més del normal al sud de Catalunya i
Terres de Ponent. Tot i que vam tenir una onada de calor només la màxima absoluta fou de 38,4 ºC a GironaHortes de Santa Eugènia, força més elevada respecte
a Salt,37,1 ºC.
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gastronomia

Melmelada de carbassa de cabell d’angel

Ingredients:
· 2 kg de polpa de carbassa
· 1 kg i ½ de sucre
· un canó de canyella
· una llimona
Elaboració:
Agafarem les carbasses senceres i les posarem al forn a 220º i
les traurem quan comencin a quedar rosses i toves.
Una vegada fredes les tallarem i traurem la polpa, separant-ne
les granes i la posarem en una cassola al foc. Hi afegirem el sucre, la canyella i la llimona partida a trossos, i ho deixarem coure,
amb el foc bastant fort i remenant sovint, fins que quedi daurada.
Un cop cuita la podem posar amb pots de vidre. Perquè es conservi bé, tancarem els pots ben fort i els posarem en una olla
on afegirem aigua fins que cobreixi els taps, i ho deixarem bullir
10 minuts i ho deixarem refredar abans de treure els pots per
guardar-los.
Recepta de la Sra. Sra. Teresa Palomeras Bosch
del grup de Les Cuineres de Salt
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defuncions

casaments

naixements

demografia
Rayan Zeaje Benamar
Marta Stefana Pagan
Anas El Hafidy Mansouri
Jeremy S. Vásquez Mosquera
Rim Jamal
Melisa Appiah
Eyden A. Vásquez Mosquera
Salma Ouzaina Martínez
Edmond Buabeng
Miley G. Tanase Rivera
Nora Ayaou Pose
Abdou Khadir Saidy Sillah
Adam Elbagathi
Eleknia Mejía Cerro
Siraj Jaadar
Sara Lafrasni Benbouzza
Souleymane Bah
Lawo Kandeh
Berta Monguilod Alonso
Adam Oulgahzi
Mohamed I. Azzammouri
Jonathan O. Egharevba
Laia Palacios Jiménez
Mireia Palacios Jiménez
Mariama Danso
Daouda Rahim Traore
Louay El Fakrouchi
Eric Bonadona Bermúdez

14/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
24/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
26/06/2021
26/06/2021
27/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
09/07/2021
11/07/2021

Alaia V. Calderón Rodríguez
Gerard O. Effah Rodríguez
Dorca G. Servellón Mejía
Alaya M.Luque Amador
Hawah Gano
Adama Gano
Adriel Hans
Maryam Hafyane
Eloah E. de Barros Da Silva
Arnau Rius Solé
Rayan Boukzini
Ibrahim Marouane
Ahmed Benkal Cáceres
Aicha Sidibe
Mohamed Ouhou
Ainhoa L.Vilches Baysa
Adán Ribas Santiago
Jamila D. Younousse
Bárbara Silva Montaño
Guillermina Ortega Puedo
Ariadna Fernández Muñoz
Omar Zakour Bellhachmi O.
Hawa Z. Samassa Bautista
Mohamed Hussain usman
Hamza Abdessamie
Dienabou Boiro
Bayan Achbil
Nael El Boudouhi Sahaf

13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
14/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
18/07/2021
19/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
24/07/2021
24/07/2021
24/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
31/07/2021
01/08/2021
01/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
04/08/2021
08/08/2021
10/08/2021
12/08/2021

Dalia Ghanil Navarrete
Aisha Sawaneh Sawaneh
Mohamed Asboul Bouzzati
Kylian Güell Irias
Wael Rahouti Jaber
Yassin Bouraada Tellado
Jenabu Sawaneh Jawara
Ahmed Rata
Gina Marin Perramon
Tristán Martínez Bido
Marta Planagumà Llopart
Manal El Meriami
Amal Annajjar Boubes
Adam Achemlal
Hugo Millán López
MahamadouTrawally
Nouh Fayda
María López Sánchez
Megan C. Padilla Carias
Kumba Doumbouya
Haroun Bennacer Boultam
Ayla Guo Chen
Soliman Zaroual
Jhonson Igbe
Gonzalo Bosch Aterido
Fatuo Diao
Daoud El Hamouti Ouani
Doussou Sidibe

13/08/2021
14/08/2021
16/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
27/08/2021
28/08/2021
29/08/2021
29/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
01/09/2021
01/09/2021
03/09/2021
03/09/2021
04/09/2021
07/09/2021
07/09/2021
09/09/2021

17/07/2021

Albert Font Planella
Lidia Blade Vázquez

06/08/2021

18/06/2021

Juan Montejo Vidal
Katia de la Torre Febre

19/07/2021

David Martínez Sánchez
Alicia González Moreda

13/09/2021

Albert Molero Ramos
Laia Díaz León

26/06/2021

Mohamed Malki
Najat Ouassem Kerboub

22/07/2021

Luis Soler Colomer
Olga González López

16/07/2021

Miguel Delgado Justicia
Vitoria Gómez Vigara

31/07/2021

03/06/2021

Pau Badosa Alberch
Laia Cunill Moré

Ouassim El Marsse Arbaou
Meriame Dahhan Hassoun

Zakaria Ayachi Zougarh
Dina El M Garbi Aachour

Anna Costa Mercader, 92 anys
Montserrat Batchellí Grangou, 91 anys
Josep González Ribas, 80 anys
Dolors Corominas Abulí, 93 anys
Montserrat Font Llenas, 91 anys
Joan Manuel Bayo Seoane, 83 anys
Araceli Romero Porras, 64 anys
José Viniegra Barriga, 76 anys
Jesús Nogué Turon, 89 anys
Agustín Montero Esteban, 82 anys
Sidru Bras Busquets, 76 anys
Luís Sánchez Sánchez, 78 anys
Francisco Losilla Martínez, 82 anys
Dolores Soria Hernández, 81 anys
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23/06/2021
25/06/2021
03/07/2021
08/07/2021
10/07/2021
17/07/2021
19/07/2021
23/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
30/07/2021
31/07/2021
31/07/2021
02/08/2021

Josep Fàbregas Bustins, 79 anys
Joaquim “Quimet” Freixes Viella, 86 anys
Lourdes Jordà Torrent, 88 anys
Remigio Castro Barragán, 77 anys
Josep Canals Bruns, 95 anys
Antonio Bigordà Julià, 90 anys
Ramon Arcusa Guasch, 80 anys
Maria Gràcia Bosch Alsina, 93 anys
Ana de la Cueva Pedrosa, 82 anys
Luis Marruecos Nofuentes, 67 anys
Miguel Gálvez Vidal, 87 anys
Joan Vilar Boix, 91 anys
Lucio Roman Leo, 86 anys
Magdalena Garriga Viñolas, 89 anys

02/08/2021
03/08/2021
10/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
30/08/2021
03/09/2021
13/09/2021
16/09/2021

poti poti

L’acudit foll

Sudoku

Escacs

Sopa de lletres
puigmal
pedraforca
puigsacalm
matagalls

Juguen blanques i fan mat amb tres
moviments
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1.Dd8+ Rxd8 2.Ag5+
Rc7 3.Ad8++

Solució
FARMÀCIES de guàrdia: mes d'octubre

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vila, 1 - 972978376 Dies: 6 - 19

MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568 Dies: 10 - 23

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645 Dies: 25

ESCATLLAR, Guilleries, 60 - 972230103 Dies: 1 - 14 - 27

ORDIS, Pg. Països Catalans, 65 - 972237704 Dies: 13 - 26

JUBERO, Major, 157 - 972233518 Dies: 11 - 24

MUÑOZ, Pg .Països Catalans, 145 -972243412 Dies: 2 - 15 - 28

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies: 3 - 16

ROSA AGUER, Major, 269 - 972231249 Dies: 9 - 22

DOMENECH, Llevadores, 7-9 - 619534323 Dies: 5 - 18 - 31

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578 Dies: 4 - 17 - 30

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237 Dies: 7 - 12 - 20

BROSSOLEY, (Espai Girones) - 972439189 Dies: 8 - 21 - 29

r
t
j
h
p
u
a
r
d
n
a
l
a
b
d

39

12 - ARCA DE NOÉ 2021

