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El passat 15 d'octubre, a la Casa de Cultura de Girona, es va atorgar 
el premi Mosca de Sant Narcís a la colla castellera Marrecs de Salt, 
en el seu 25è aniversari, dins l'acte de lliurament de les Mosques de 
la Informació, organitzades per la Demarcació de Girona del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya.

El 23 d'octubre, el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya 
Josep Maria Argimon va presentar el plànol on s'ubicarà el Campus 
de Salut de la Regió Sanitària amb la corresponent distribució dels 
edificis principals que inclou el nou Hospital Trueta. L'entorn del nou 
Trueta i del Parc Hospitalari Martí Julià s'hi integrarà una branca 
bàsica per elevar la dimensió del Campus. Aquesta és la universitària 
amb la instal·lació davant el Sta. Caterina de les facultats de la 
Universitat de Girona vinculades a l'àmbit sanitari.

Ha entrat en funcionament a Salt la xarxa pública de wifi gratuït a 
cinc punts del municipi: plaça Llibertat, plaça Catalunya, Parc Monar, 
Era de Cal Cigarro i plaça de la Massana. Cada punt de connexió 
oferirà una velocitat mínima de descàrrega de 30 Mbps, que es 
repartirà entre els usuaris que s'hi connectin al mateix temps.

Instal·lació de 15 d'avisadors acústics als semàfors de Salt, als 24 ja 
existents, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat a les persones invidents. 
Situats al passeig dels Països Catalans amb carrer Abat Oliva, carrer 
Doctor Castany i carrer Doctor Ferran. També carrer Major amb carrer 
Cervantes. Ja s'ha planificat incorporar-ne de nous cada any.

S'ha posat en marxa un segon avisador de velocitat que, de forma 
coordinada amb el que ja estava en funcionament, se situen en els 
carrers i avingudes amb una major problemàtica. Amb aquesta 
itinerància es persegueix conscienciar i un efecte dissuasiu per reduir 
la velocitat als carrers de la ciutat.
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L’anomenada Ecoansietat comporta una sensació d’impotència de no 
poder ajudar en quasi res per a canviar les coses i una desesperació, 

producte de la passivitat de les autoritats davant el canvi climàtic. Per 
això, l’activista sueca adolescent Greta Thunberg demana als polítics que 
actuïn. Ella va patir una gran depressió pensant en aquestes qüestions 
i ara ha passat a l’acció. Cal redoblar els esforços per aplicar polítiques 
que permetin pal·liar els riscos. A la dècada dels 80-90 del segle passat, 
triomfava en el món mediambiental la frase de “pensa globalment i actua 
localment”, aquesta idea ens orienta cap a on hem de dirigir els esforços 
personals. Hi ha d’haver canvis de conducta, es parla d’idees i d’accions 
per gestionar i acceptar les noves realitats. Una recomanació de l’analista 
Duncan Geere parla d’accions concretes que podem prendre com a indi-
vidus per a combatre l’escalfament global i conscienciar-nos del desastre 
que s’acosta. 

- Pensar en el canvi climàtic quan decidim què mengem, com viatgem i 
què comprem
- Parlar del canvi climàtic amb els amics, familiars i col·legues
- Exigir accions als polítics i empresaris

Hi ha científics que ens asseguren que accions individuals poden tenir 
un impacte positiu en el planeta. La cooperació i els treballs comunitaris 
en cada localitat potenciarien els nostres esforços individuals fent petits 
passos  per minimitzar l’impacte de l’escalfament global de la Terra. Deia 
el periodista i escriptor Uruguaià  Eduardo Galeano: “Molta gent petita, en 
llocs petits, fent coses petites poden canviar el món”.
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Per tu, Manel

MANEL, COL.LABORADOR INCANSABLE
La revista La Farga sempre ha tirat endavant per la dedicació de gent que vo-

luntàriament hi ha esmerçat hores i esforç, les seves pàgines estan obertes a la col-
laboració de tots els saltencs.
Així és com a l’any 2009 va arribar en Manel de la mà de l’Anna Clarà, de seguida es va 
integrar al Consell de Redacció i va acabar essent la mà dreta d’en Ramón Torramade, 
que coordinava la revista en aquell moment, sobretot arran de la seva malaltia. Quan 
malauradament en Ramon ens va deixar el 2010 en Manel va agafar les regnes de la 
coordinació i amb molt d’entusiasme va promoure tota una sèrie d’innovacions. Bàsi-
cament en la informatització de la compaginació, la digitalització de tots els números 
publicats i també en la millora de la gestió. Es va augmentar el numero de pàgines de 
la revista i es va fer donació a l’Arxiu Municipal de tot el que hi havia d’ analògic.
Des del primer moment amb tossuderia, paciència i bon humor ha coordinat la revista i 
amb ell hem viscut moments complicats: quan amb la crisi les dificultats econòmiques 
ens van portar a sortir bimensualment, amb el Covid tot i les dificultats vam aconseguir 
sortir puntualment, també va gestionar el canvi d’editors i ja som una associació pròpia.
També hi ha els bons moments com el FargaArt del 2013, amb la col·laboració de molts 
artistes, la celebració dels 40 anys de La Farga i algun que altre reconeixement.
Però sobretot vull destacar la seva categoria humana per ser tan afable, divertit i tan 
bon company.
Gràcies per la teva bona feina!!

Carme Torrent

Company Manel:
Amb en Manel, company i amic, ja ens coneixíem de petits, érem criatures. Després ens vàrem fer grans i per 

diversos motius la vida ens va portar per camins diferents, durant uns anys vàrem perdre el contacte.
Temps més tard, un bon dia, he de dir que era bo perquè em 
vaig retrobar amb un amic d’infància, en Manel. L’historia va 
sorgir arrel que em varen proposar col·laborar a la revista la 
Farga, i així va ser com ens vàrem retrobar. Des del primer 
moment vàrem connectar. Ser membre del consell de redacció 
de la Farga, no és tan fàcil com sembla, hi ha un treball de 
rerefons que no es veu, però que comporta molta feina, i en 
Manel n’era el coordinador. A poc a poc, em va començar a 
ensenyar el funcionament complexa de la revista. En Manel 
era un home de tarannà agradable i divertit, sempre en tenia 
alguna per dir, amb les idees clares, no perdíem el temps amb 
banalitats. M’agradava aprendre i a ell li agradava ensenyar, 

així que les estones que passàvem junts eren profitoses. Era un gran conversador, enraonàvem de diferents 
temes, tant de la nostra infància com de la joventut, també compartíem algunes de les nostres aficions com són 
la cuina; aprofitàvem per passar-nos receptes culinàries, ja que era un excel·lent cuiner.
Quan ens connectàvem per temes de la revista sempre em rebia amb bon humor, amanit amb aquell to irònic tant 
característic d’ell. Era una persona alegre i positiva i ho va ser fins l’últim dia. Manel trobaré a faltar les nostres 
converses i sobretot el nostre “pal de paller” de la revista.
Gràcies mestre per tot el que m’has ensenyat. Compartir tants i bons moments amb tu va ser un honor.

Benet Boada

Amb la revista acabada i a punt d’anar a impremta, així has marxat, tot i lligat i preparat!
Ja fa uns anys...que després de molt pensar qui ens podia ajudar amb la revisat la Farga, vaig pensar en tu, 

la teva empenta, dedicació al poble de Salt i amb grans dots d’informàtica. Recordo com vaig entrar a casa teva, 
convidat per la Paquita i et vaig dir que necessitàvem ajuda, en Ramon Torramade necessitava suport, algú amb 
temps i estima per el poble, tan o més que ell. Qui millor que tu? En un tres i no res vas saber com funcionava la 
revista i vas digitalitzar-la, actualitzar-la i vas donar una empenta a la revista fent-la encara més atractiva i actual.
Només podem donar-te les gràcies per tot els moments que hem passat junts. Trobades, reunions, exposicions, 
idees, els teus acudits i bromes... tot això serà un llegat que mantindrem tots junts al teu honor.
A reveure Manel, et trobarem molt a faltar.

Anna Clarà
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Comprimits de bon tarannà, per prescripció ma-
neliana

-Agnès, com tens l’entrevista?
-Ei Manel, “estoy en ello...”, he tingut dues feines per en-
tregar una ahir i l’altra demà i no trobo hores, però avui
ja entrego això últim i m’hi poso “a tope”!!
- Fes el que puguis
Aquests van ser els últims missatges que ens vam en-
viar amb en Manel, just el dia abans que ens deixés. Al 
rebre la notícia, no m’ho podia creure... Encara en l’últi-
ma revista que has coordinat, em vas haver de reclamar 
l’entrevista!
Ai Agnès, ets un cas, em dic a mi mateixa... però tu Manel sempre amb tanta paciència i bon tarannà.
Son molts els records que conservaré de tu Manel, però sobretot em quedo amb això, amb el teu caràcter tan 
envejable.
Com has portat amb tant bon humor els problemes de salut que, per desgràcia, feia anys que t’acompanyaven; 
amb una ironia capaç de fer-nos treure un somriure, tot i la situació complicada. No t’hem sentit queixar-te’n mai, 
has estat una persona molt forta i valenta, una fortalesa que dissimulaves amb el teu somriure tranquil, amb el 
teu bon saber fer a l’hora de tractar amb la gent. Recordo com, davant d’una discussió o malentès, donaves 
tranquil·lament els teus raonaments ben argumentats i, si no es desenredava la cosa, t’havia sentit dir més d’una 
vegada: “el metge m’ha dit que, si vull fer anys, no em convé enfadar-me, així que no discutirem pas”... certament 
admirable. Aquesta era la teva actitud, escoltar tothom, buscar solucions i seguir endavant.
Quin buit que ens deixes Manel! El millor homenatge serà el d’intentar seguir la teva fórmula, dur sempre a sobre 
la recepta dels teus comprimits de bon tarannà.

Agnès Cabezas

PER EN MANEL
Benvolgut Manel! Recordo quan vas entrar al Consell de Redacció de la Farga 

i em deies que ja ens coneixíem de l’època en que vaig viure al veïnat i jo patia, 
doncs per molt que m’esforçava no em venia a la ment cap imatge prèvia de tu.
Qui m’havia de dir que uns anys després et convertiries, tant per mi com pels com-
panys de Redacció, en una persona entranyable. Has estat un gran company de 
voluntariat: ferm, amable, eficient, amb molta capacitat de treball i dotat d’aquell 
enginyós toc d’ironia que tant ens ha fet riure i reflexionar.
Sense fer gaire remor et vas convertir en el nostre pal de paller, quan generosa-
ment vas acceptar el repte de coordinar la gestió de la revista, després de la pèrdua 
de l’enyorat Ramon Torramadè. La teva manera de fer va potenciar que la nostra 
energia i voluntat de servei es canalitzes amb entusiasme per tal de de mantenir 
la Revista La Farga com a senyal d’identitat, portaveu i memòria escrita de la Vil·la 
de Salt.
I ara que ja no hi ets! no puc deixar de pensar en aquest emotiu fragment d’un po-
ema escocès, escrit en record d’una persona estimada, i que diu més o menys així:

“Pots plorar perquè ha marxat o pots somriure perquè ha viscut.
Pots tancar els ulls i pregar perquè torni o pots fer allò que li hauria agradat:

Somriure, Estimar i Gaudir del Regal de la Vida”
I nosaltres intentarem avançar, somriure i guardar la teva empremta en el calaix 

dels bells records, però et confesso Manel que ens serà molt difícil no enyorar-te, ni plorar la teva absència. 
Descansa en Pau.

Carme Garriga i Verdaguer

En Manel ens ha deixat, ha sigut un cop molt fort per a tots nosaltres, sobretot per a mi, 
doncs era el meu mestre, envers els escrits del teatre i altres fets, els quals sempre 

m’aconsellava.
Et recordaré sempre amb tot l’afecte que et mereixes, eres una gran persona.
La Farga ha perdut el seu director però espero que des d’alla dalt ens recolzis i ens costa 
molt admetre que ens has deixat, des d’aquí res serà igual i ens constarà molt superar-ho.

De tot Cor de part d’en Pitu Pla
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AMIC MANEL
Jo era administrador de la Farga, volia deixar-ho i ho vaig dir en Ramón. 

Un bon dia em diu que ja coneix algú. Era en Manel Oliveras. Jo no el coneixia, 
però em va caure bé de seguida. Era una persona molt treballadora i animosa, 
tot era possible amb ell, el més difícil ho feia fàcil.
Li van tocar moments molt difícils de la revista, anys sense subvencions, el 
trencament amb el casal i altres, però tot ho ha anat superant, envoltat d’un bon 
equip que crec tenen moltes ganes de continuar i seguir lluitant. No has tingut 
sort amb la malaltia i aquesta se t´ha endut massa aviat. Eres jove i et queda-
ven moltes coses per fer. Et recordaré sempre com el primer dia que ens varen 
presentar. Molta sort allà on siguis amic Manel.

Rafel Sala

En Manel, el nostre estimat company, ens ha deixat. Des d’aquí li volem retre l’homenatge merescut a qui ha 
estat Coordinador i ànima de La Farga durant una colla d’anys.

Va prendre el relleu del recordat Ramon Torramadé i, des de llavors, s’hi ha dedicat de ple per tal de tirar endavant 
la revista de Salt i la seva gent. N’ha estat un gran gestor, fins i tot en moments de molta incertesa en els quals 
en perillava la seva continuïtat. Ell ha sabut trobar el camí i el suport perquè no es perdés el llegat rebut.
En Manel era bona gent, de tracte fàcil, conciliador i també divertit. El seu humor, un pèl sarcàstic, t’arrencava 
sempre un somriure. Les nostres reunions o el xat del grup, ja no seran el mateix sense el seu acudit graciós o 
la frase enginyosa escaient.

Li treia punta a tot allò que li interessava i, com no, a la seva malaltia que 
va encarar amb coratge i dignitat, però també amb fina ironia, marca de la 
casa.
Perquè ell, ens deia, no estava hospitalitzat, hi passava un cap de setmana 
o li feien la ITV; no el medicaven, es prenia un gin tònic o el vermut del 
migdia, al seu lloc. Possiblement per oblidar que no hi havia volta de full.
Així t’hem conegut i així et recordarem, Manel.
Aquest darrer número de la revista encara té la teva empremta. Hi has tre-
ballat i n’has donat el vistiplau. Els següents, encara que ens faltis, també 
seran el resultat de la teva inestimable tasca.
Potser no ets massa lluny i t’arribi l’escalf de les nostres paraules i la força 
de la nostra abraçada. Descansa en pau.

Pilar Velázquez

MANEL, SIMPLEMENT
M- Amb la M de MEMÒRIA recordarem sempre en Manel. Els mils de minuts que hem estat al seu costat 

han estat MEMORABLES. No em vull deixar l’altra M de la seva vida, la M de MERITXELL, la seva estimada filla.
A- Amb la A em ve a la ment tot el que ha significat per ell el món dels ANIMALS. ANIMALISTA incansable i 
AMOR incondicional pels peluts de quatre potes. Recordo que un dia em va dir: “Són molt més fiables i nobles 
els animals que moltes persones”. Cert, Manel, ben cert. Els seus animals de companyia també notaran la seva 
absència, perquè els manyacs fets amb tendresa i amb el cor no enganyen. Ells tenen una sensibilitat molt espe-
cial, i això, en Manel, ho sabia molt bé.
N- Amb la N de NOBLESA, sens dubte era una persona NOBLE. La Noblesa i la seriositat l’amagava rere la 
ironia, i de les preocupacions en feia acudits; traient importància a coses importants (sobretot referents a la seva 
malaltia). Evitava els planys, esborrava el que era negatiu per seguir vivint en pau. Treia forces d’allà on ja no en 
quedaven per treballar, col·laborar i seguir lluitant.
E- Amb la E d’ EFICAÇIA. Era una persona EFICAÇ i resolutiva. Quan deia les coses no les havíem de llegir 
entre línies, sense embuts manifestava el que havia de dir i amb la veritat per davant. Aquests dies, el consell 
de redacció de la Revista la Farga hem recordat amb emoció tantes experiències viscudes al seu costat! Les 
estones que varem passar junts ens han convertit en “la petita família de la Farga”. Ens mancarà tant la seva 
companyia i el seu saber fer!
L- Amb la L de LECTORS. A vosaltres LECTORS-LECTORES us diem que intentarem seguir amb la revista, per-
què l’anima d’en Manel segur que hi serà present en cada plana, en cada article, en cada text. Era una persona 
molt meticulosa, molt exigent, sobretot amb ell mateix. Li agradaven les coses ben fetes, i la Revista la Farga era 
la segona “nineta dels seus ulls”. Aquesta li va donar vida fins l’últim matí de la seva existència. Unes hores abans 
que ens deixés, encara ens feia recomanacions via WhatsApp, ens convocava a una reunió perquè la revista, 
la seva revista, la nostra, la de tots els que l’estimem, sortís a l’hora, ben feta, implacable com ha estat sempre. 
Com ell volia que fos. Gràcies Manel per tot i per tant. FINS SEMPRE.

Júlia Pujolràs
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etat. És cert que la guerra es va acabar, però també 
és cert que en certa manera continua. Després del 
dictador, ens van donar una democràcia de fireta, una 
democràcia “amagada” en forma de regal (on dins la 
capsa hi ha un feixisme ben arrelat, i així seguim).
La Pietat m’explicava que durant la guerra va conèixer i 
va estar al costat de la Pasionaria  i d’en  Carrillo. Tenia 
documents i fotos que ho demostraven. Tota la vida va 
ser comunista i també es definia com una antisocial, 
sempre va anar amb la cara ben alta i el pensament 
lliure. 
Casa seva, de mica en mica, es va convertir en casa 
meva, crec que ens estimàvem.  Quan vàrem tenir el 
nostre primer aparell de televisió, de vegades venia a 
casa nostra a veure algun reportatge o pel·lícula i jo 
m’ho passava molt bé, perquè m’envoltava dels éssers 
que m’ensenyaven a ser millor persona. La mare em 
deia que la Pietat era molt bona dona,  que podíem 
comptar amb ella per qualsevol cosa, i també deia que 
era una dona revolucionaria, inquieta i inconformista. 
Sempre va ser molt legal amb el seu convenciment po-
lític.
 Cap als anys 70 es va començar a edificar de forma 
massiva, es van construir pisos a tort i a dret, també al 
voltant de casa seva, això la va disgustar tant que va fer 
una carta de protesta i la va enviar a les autoritats go-
vernants que hi havia en aquells moments, queixant-se 
de la mala gestió del poble i de la poca consideració 
envers els veïns, ja que la construcció veïna li  tapava 
el sol i li robava la solitud. 
La Pietat va morir abans que en Franco, va ser una 
pena -diu la Montse- perquè si ella hagués viscut la 
mort del dictador, ben segur que aquest fet li haguera 
allargat la vida.
Seguiré escoltant els teus records, Montse, i seguiré 
transmetent per escrit els teus pensaments que ens 
transporten en altres temps, en un Salt autèntic, enyo-
rat i amb ànima de poble. 

Júlia Pujolràs Casadevall. 

La Montse Planas  és veïna meva. Un dia, parlant, em 
va començar a explicar històries del Salt d’abans, de 
quan ella era una nena. Ho vaig trobar entranyable i li 
vaig preguntar què li semblaria si en féssim un recull 
per escriure a la revista la Farga. I aquí ens teniu, po-
sant fil a l’agulla. Són vivències nostàlgiques, senzilles 
i on moltes persones s’hi sentiran identificades. 

Nosaltres érem mainada de carrer -em deia la Montse-, 
tot el dia voltàvem. A casa ens donaven total llibertat 
perquè sabien que no faríem malifetes.  A l’estiu, quan 
no teníem escola i els pares treballaven, nosaltres ens 
ajuntàvem en grup  i anàvem d’un lloc a l’altre; que si 
a voltar carrers, que si riu amunt i riu avall... Mentre els 
més grans nedaven, els més petits jugàvem a la vora 
del Ter-nosaltres l’anomenàvem el “Te”-,  érem bons 
minyons! No ens passava mai pel cap fer mal, ni aixafar 
coses, ni trencar res... com a molt llançàvem alguna 
pedra a les aigües del Ter o en algun camp ple d’her-
bes, ple de cuques innombrables. Intentàvem seguir 
les normes que ens inculcaven els pares. Les nostres 
distraccions eren córrer, jugar, inventar nous jocs, etc. 
Una altra de les nostres aficions era observar les pa-
relles; recordo que hi havia uns camps de maduixes 
on anàvem d’amagat a espiar els “novius”; sense fer 
soroll, apreníem a ser discretes i apreníem de la vida. 
Quan els meus pares decidiren canviar de barri i venir 
a viure a Salt (prèviament vivíem al veïnat), al nostre 
“nou carrer” només hi havia dues cases: la meva i una 
altra (actualment la meva, és la més antiga). 
Un xic més avall de casa hi vivia la Pietat, la recordo 
bé perquè era una dona molt especial. La Pietat vivia 
sola en una espècia de gruta, on havies de baixar sota 
el sòl per unes escales fetes de la mateixa terra, sem-
blava un búnquer. Ella anava cobrint les parets amb 
caixes que li donaven  a la botiga de “Can Tiranius”, 
aprofitava la fusta i tot allò que semblava inservible, ho 
reciclava i anava donant forma a la que seria la seva 
llar.  Més tard, es va poder fabricar una casa petita de 
rajoles amb un jardinet al davant.  Quan els meus pares 
em deixaven, jo anava a fer-li companyia, m’agradava 
molt estar amb ella, era un pou de saviesa. M’explicava 
relats de la seva vida, que per mi eren “aventures”, i la 
meva ment de nena s’anava omplint de coneixements. 
La Pietat era una dona amb molt de caràcter, havia vis-
cut una guerra que la va fer prou forta per sobreviure’n 
i per fer-se a ella mateixa. Quan m’explicava coses dels 
temps de combat jo em quedava embadalida escol-
tant-la. Sempre acabava les seves històries dient que 
no es volia morir sense haver vist una altra guerra. I jo, 
des de la meva innocència deia:
“Pietat, vostè és dolenta, això no ho ha de dir, perquè 
les guerres són cruels”. I ella em mirava i contestava en 
veu fluixa, com si parlés per ella mateixa:  “No, no soc 
dolenta, saps per què ho dic? Perquè aquesta guerra 
està mal acabada. Quan siguis gran ho entendràs.”
 I ara que soc gran sí que ho entenc, reconec que la 
guerra va estar mal acabada. Quanta raó tenia, la Pi-

converses a mitja tarda La Pietat
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Salt a debatEl Salt de la meva infantesa

Temps era temps Salt era un poble gran, amb dues 
fàbriques que marcaven el ritme del poble, amb la 

gent que per relleus anaven a treballar, amb les sirenes 
que sonaven a cada canvi- nosaltres en dèiem el “tut”- 
i les botigues que hi havia gairebé a tots els carrers, 
abans que existissin les grans superfícies.
Hi havia moltes famílies que feien de pagesos, amb 
bestiar, carro i cavall, pallers a la sortida del poble i al 
fons de tot el Ter, frontera natural amb Sant Gregori, on 
anàvem els estius la mainada a banyar-nos, travessant 
les hortes que hi havia a tot el terme.
En aquella època hi havien tres  escoles, les Dominiques, 
les Nacionals, avui el col·legi de la Farga, i cals Hermanos 
de la Salle. Les Dominiques també era coneguda com a 
ca les Hermanes, així en dèiem llavors, i en el meu record 
hi ha  l’hermana Maria, que era la cuinera, l’hermana An-
tònia, que va quedar-se al poble fins al final, l’hermana 
Asunción, la Lourdes, la Concepción,  la madre Nieves, 
i posteriorment l’hermana M. Jesús i la madre Pilar. Te-
níem un pati ampli, amb una pèrgola al fons i al final ens 
van fer una pista de bàsquet, on venien a jugar també els 
nens que més tard fundarien el CB Salt.
Les botigues eren un dels puntals del poble. A la plaça 
de la Vila hi havia Can Padrosa, on feien uns cigrons 
que mai més n’he menjat de tan bons, amb un taulell 
de marbre i un penjoll de plàtans que feia molt goig. 
També hi havia can Maspí  i ca l’Anita Ramis, que feia 
mercats i venia parament de la llar.
 Ja en el carrer Sant Josep, ara carrer Llarg, hi havia 
ca l’Espardanyer, cal Carboner, tres fleques: cal Ros 
flequer, can Pau i can Parramon, dues carnisseries: ca 
l’Àngel i can Xicobonic, vàries botigues o ultramarinos, 
can Casiano, ca l’Adroguer vell, cal Cigarro, ca la Sile-
ta, can Maret i can Toni. En aquest carrer també hi ha-
via la perruqueria d’en Júlio i la Coloma, l’entrada prin-
cipal era la barberia, després hi havia un passadís i al 
darrera la perruqueria de les dones. Aquí va aprendre 
l’ofici el seu nebot, en Josep Fortià, que més tard seria 
un referent a Girona. Més avall hi havia Can Pipes, la 

bodega del senyor Jaume i la senyora Carmen, ara-
gonesos que es van establir a Salt i van tenir el primer 
telèfon públic del poble; can Pepet de la Rosa, que era 
la botiga de can Paulí; la granja de can Mis i la merceria 
de can Moré. Davant les Dominiques hi havia l’estanc 
dels Pons i la rectoria que ocupava Mossèn Sebastià i 
la Salud, la seva majordoma.
Al carrer Major hi havia una altra fleca, can Caula, el 
bar d’en Pep, el bar Flor, can Tiranius on feien embo-
tits i també tenien comestibles, la barberia de can Rau,  
de l’Emili Peraferrer, ca la Cotillaire, de la Ma. Gràcia 
Bosch, can Massana, mobles Juncà, ca la Corona, la 
farmàcia Piferrer,  can Ministral,  el bar la Bodega,  el 
cine Núria, l’hostal del Pi i cal cisteller.
Anàvem a buscar la llet amb cantines a can Bancells, a 
ca la Trini o a la baixada on la Mercè, la tia dels Cases, 
em va explicar com es feia el recuit. En el meu record 
una de les mesures era el Petit, que devia ser un quart 
de litre. Quan arribàvem a casa s’havia de bullir i ens 
menjàvem el tel que quedava amb pa i sucre. Les ne-
veres eren de trossos de gel, que no recordo si ens el 
portava o l’anàvem a buscar a Can Creus, la fàbrica de 
“les gracioses”.

Era temps de processons, especialment 
lluïda la de Corpus, amb estores de flors i 
amb els nens i nenes que havien fet la co-
munió al mig. Per la Puríssima fèiem fana-
lets de paper amb una espelma al mig que 
enceníem a la processó. També fèiem el 
rosari de l’Aurora i la Santa Missió, on ve-
nia Mossèn Jordi Carreras, a qui tothom 
venerava pel seu altruisme. Es deia que 
una vegada va veure un pobre al carrer 
i li va donar les sabates i la roba d’abric 
que duia.
El patró era i és Sant Cugat o Sant Cu-
cufate, se celebra el mateix dia de Sant 
Jaume. Quan arribava la festa tothom es 
mudava per anar a l’Ofici Major i les ca-
ses es preparaven per acollir convidats i 
celebrar-ho amb un gran àpat, on el rostit 
i els canelons eren gairebé de culte. Ha-
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Parlant del volcà de la Palma 

vent dinat, hi havia concerts i ball a l’envelat, així com a 
la nit havent sopat. Al poble teníem tres empreses que 
muntaven envelats, en Barris, en Crous i en Fàbregas-
Ventura, que tenien treball de sobres en totes les festes 
majors dels entorns. Més tard, el Veïnat va fer la seva 
Festa en les mateixes dates i recordo haver anat a veu-
re el Duo Dinámico a la pista que hi havia al costat de 
l’antic Ajuntament. 
Teníem gegants majestuosos, en Grau i l’Eulàlia,  i cap-
grossos que sortien en diades assenyalades. En aquell 
temps em feien una certa basarda, eren tan grans que 
jo em sentia molt petita...
Aquests són a grans trets els meus record  d’un  poble 
i d’una època que no tornarà, evocada amb enyor so-
bretot pels qui ja no hi són.

col.laboració
Montse Canadell, del grup Salt a debat.

Tots estem veient i no sabem quant de temps du-
rarà, les impactants imatges del vulcanisme actiu 

de l’illa de la Palma. Explosions, cendres, colades de 
lava avançant lentament i engolint vivendes, boscos i 
camps, i tot el dolor que suposa per als habitants de 
l’illa. I ells ho saben. Viuen en una illa amb gran risc 
volcànic. No és la primera vegada ni serà l’última. Es-
tan datades històricament i han après a conviure-hi i a 
transformar en riques zones agrícoles el fèrtil sol d’ori-
gen volcànic.  Però perdre-ho tot i recomençar de nou, 
no ha de ser gens fàcil. Tota la nostra solidaritat amb 
ells.
Però al mateix temps,  contemplant les diferents 
imatges i notícies sobre aquesta erupció volcànica 
se’ns desperten una barreja de sensacions, reflexions 
i preguntes. Quanta  contradicció entre la bellesa dels 
llums i colors d’una erupció i el seu poder de destrucció, 
quants mites de la història de la humanitat han sorgit de 
l’observació de les grans forces de la Natura, que petits 
ens sentim els humans i com demanem respostes a la 
Ciència!

Però pel nostre Planeta, un dels molts de l’Univers, 
els cicles volcànics formen part de la seva història 
des del seu origen. El nombre de volcans actius es 
poden comptar per centenars, molts són submarins i 
la majoria tenen intensitats superiors a la de la Palma. 
Però la curiositat humana ha volgut, des de sempre, 
interpretar aquests fets i buscar-ne les seves causes.

 Superades les èpoques en què el vulcanisme (com 
les tempestes i altres fenòmens naturals) s’havien 
considerat càstigs dels déus o la manifestació del 
seu poder, la Ciència i els científics apliquen les lleis 
fisicoquímiques i geològiques per  conèixer cada 
vegada una mica més les causes d’aquests fenòmens. 
Queda molt camí per fer encara, i cada nova erupció 
és una oportunitat per aprendre’n una mica més. I 
segur que els científics n’aprendran, però tots nosaltres 

potser també.

I amb la nostàlgia de ser professora jubilada de l’Espriu, 
i no poder parlar-ne a classe,  intentaré explicar de 
manera senzilla alguna cosa sobre vulcanisme i 
aquesta erupció. 

Les Canàries són illes volcàniques

Això vol dir senzillament que aquestes illes no són 
altra cosa que la part emergida sobre el nivell del 
mar d’un o més volcans submarins. L’illa de la Palma 
té uns 2 milions d’anys d’antiguitat, que és l’edat de 
les roques superficials dels grans volcans més antics. 
Però l’activitat volcànica va començar abans i ha 
continuat amb períodes de menys o més intensitat fins 
a l’actualitat, canviant la morfologia de l’illa. L’erupció 
del Teneguía l’any 1971 va augmentar el seu perímetre 
de costa. 

 Què és un volcà?

A la majoria de llibres de text podem veure el dibuix 
clàssic d’un volcà format pel seu con amb el cràter i 
una xemeneia o conducte  de sortida que comunica 
amb la cambra magmàtica. I el vulcanisme es 
defineix com la sortida a l’exterior de materials fosos 
de l’interior de la Terra.

Però tot plegat no és tan senzill. Per començar, 
quan diem l’interior de la Terra no hem de pensar 
que procedeixen del seu Nucli. Recordem que el 
radi terrestre té  6.370 Km i la majoria de Cambres 
Magmàtiques que originen els volcans estan situades 
a una mitjana de 10 Km de profunditat. I que la 
formació dels volcans és el resultat d’un llarg procés 
que inclou la formació del MAGMA i el seu moviment 
fins que es produeix l’ERUPCIÓ VOLCÀNICA  o la 
seva sortida en forma de LAVA. 

Aquestes laves són materials de composició variada, 
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fosos, incandescents de 900 a 1.200 graus de 
temperatura, i tenen un % variable de gasos. Poden 
sortir per un sol punt o boca, o per una fissura i moltes 
boques. Els cons volcànics o volcans  es formen  per 
acumulació d’aquests materials  al voltant de cada 
punt de sortida. Hi ha alguns volcans pels quals poden 
tornar a sortir noves laves fins i tot molts anys després,  
i diem que aquell volcà ha entrat en erupció. Són els 
grans volcans.

Quan una lava té molts gasos l’erupció és explosiva, 
molts dels gasos s’expulsen a l’aire i  alguns o molts 
fragments o gotes de la lava se solidifiquen abans 
d’arribar a terra, en diem piroclastes i són les cendres, 
gredes o bombes segons la seva mida. I els cons 
volcànics que s’originen  reben el nom d’estrombolians,  
semblants al Stromboli de Sicília o als de la Garrotxa i 
acostumen a ser més petits. 

L’erupció actual de La Palma es realitza per una fissura 
principal o falla d’uns quants Km de longitud amb  
petites falles col·laterals i per això es formen moltes 
boques amb gran despreniment de gasos i llançament 
de cendres que poden arribar a grans altures, originen  
nous petits volcans i també poden arribar més lluny. 
I la lava que continua sortint en estat fos, calenta, 
incandescent i  encara rica en gasos es va desplaçant 
segons els pendents del relleu a diferents velocitats 
formant diversitat de colades. Si la costa és propera, 
pot formar deltes en arribar al mar amb la formació de 
grans quantitats de vapor d’aigua i nous gasos per la 
reacció amb l’aigua salada. Però també poden refredar-
se abans.

Què és el Magma i les Cambres magmàtiques?
 El Magma és el nom que es dona al conjunt de 
materials que a profunditats variables des de la 
superfície terrestre (de pocs Km fins a desenes de  Km) 
estan molt calents  i a molta pressió i que en sortir a la 
superfície li donem al nom de lava. Aquest Magma està 
format per materials sòlids, fosos o líquids i un % molt 
elevat de gasos. Tota aquesta barreja de materials es 
troben  en un espai concret al qual es dona el nom de 
Cambra Magmàtica. 
Però per entendre com es forma aquest magma, com 
evoluciona i el seu moviment hem de recordar algunes 
nocions de fisicoquímica. Totes les roques estan 
formades per una varietat de minerals. I cada mineral 

té una temperatura pròpia de fusió, que vol dir que en 
augmentar la temperatura pot passar de sòlid a líquid 
fos, o de líquid a gas, o de sòlid a gas i això suposa 
un augment de volum. Però hem de tenir en compte 
que normalment quan parlem de la temperatura de 
fusió estem pensant en materials que estan a la 
superfície terrestre i per tant a una pressió i condicions 
“normals”. Però la Física ens ha ensenyat que aquesta  
temperatura característica del canvi d’estat és diferent 
quan els materials estan sotmesos a altes pressions. 
Com també influeix si els materials estan en ambient 
sec o humit.
Podem posar un exemple senzill: el “gas butà” dins de 
la bombona està en estat líquid perquè està a molta 
pressió. De manera semblant la majoria dels materials 
de la cambra magmàtica poden estar sòlids encara 
que la temperatura sigui molt elevada, ja que la pressió 
també és alta degut a que el pes dels materials que té 
a sobre és molt gran, mentre que altres poden estar 
fosos o en forma de gas. Els gasos tenen tendència 
a expansionar-se per poc que disminueixi la pressió i 
intenten escapar-se provocant un moviment ascendent 
que és molt lent. I en aquest moviment  poden arrossegar 
tota la massa de magma que va variant la seva proporció 
de sòlids, líquids i gasos a l’anar pujant  i augmentar el 
seu volum i provocar fins i tot una certa elevació de la 
superfície terrestre en aquest punt.  Actualment aquest 
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“bombament” 
es pot mesurar 
i els científics 
ho interpreten 
com un avís 
de possible 
e r u p c i ó , 
com també 
l ’ e m a n a c i ó 
d’alguns gasos 
i els molts 
petits sismes 
provocats per 
les fractures i 
falles que es 
p r o d u e i x e n 
per la pressió 
d ’ a q u e s t 
moviment. 
Podem també 
fer un símil 
casolà del 
moviment del 
magma. En 

una ampolla de cava  hi ha líquid i el gas carbònic 
resultat de la fermentació. Aquest gas està a pressió 
dins l’ampolla. I en destapar-la el gas surt. Però 
sabem que segons la temperatura o els moviments 
que fem a l’ampolla, la pressió del gas és més forta i 
surt arrossegant més o menys quantitat del líquid i de 
vegades de manera violenta.
Però tornem a la Geologia. L’Escorça terrestre dels 
continents i fons dels oceans està formada per Plaques, 
que són com peces d’un puzle, però que tenen 
moviment separant-se o xocant  entre elles degut a que 
algunes creixen per l’aportació de materials magmàtics 
de més profunditat a les seves vores i les altres s’hi 
han d’adaptar formant les serralades de muntanyes i 
retornant part del seu material al Mantell. Les fractures 
o falles associades a aquests moviments són zones 
de descompressió que permeten (de manera semblant 
a quan obrim la vàlvula de la bombona de butà) que 
els materials sòlids i calents, el MAGMA que ja estava 
ascendint lentament augmenti la quantitat de materials 
fosos i gasos i pugui sortir de manera més ràpida. I 
de vegades de manera explosiva. El MAGMA s’ha 
transformat en LAVA.

Quin és l’origen de les altes temperatures dels 
Magmes?
És prou conegut que a mesura que augmenta la 
profunditat de la Terra la temperatura és més elevada, 
però això no implica la necessitat de la presència de 
FOC al nucli terrestre...(de fet, els estudis sobre la seva 
composició i estat indiquen que el nucli més intern és 
sòlid recobert d’un nucli extern amb comportament de 
fluid). I per sobre d’aquest Nucli tot està format per 
roques sòlides. 
Actualment es considera que són diverses les fonts de 
la calor interna de la Terra.
Una part pot ser encara procedent de la calor produïda 
pel seu  refredament des del seu origen, però una 
font molt important és la calor que es desprèn de les 
reaccions naturals de desintegració radioactiva que 
tenen molts elements presents a les roques. I per últim, 
de manera local, molts moviments tectònics de fricció, 
xoc, compressió i descompressió poden també generar 
calor.
I així es comencen a formar els Magmes en 
zones concretes i de profunditat variable i es van 
desencadenant tots els processos que hem explicat 
fins a produir-se les erupcions volcàniques en aquelles 
zones actives tectònicament o relacionades amb els 
anomenats Punts calents del Mantell o Escorça. 

Es poden preveure les erupcions volcàniques?
Després de seguir en directe l’erupció de La Palma 
potser mirarem amb més “respecte” el comportament 
del nostre Planeta i els diferents senyals que ens 
envia. Els científics estan aprenent cada dia més a 
llegir aquestes  dades que  indiquen fases prèvies a 
una erupció. Però la previsió exacta a un lloc i temps 
concret no és possible, tot i que es té bon coneixement 
de quines zones en són més propícies. Però els 
processos interns de la Terra tenen la seva pròpia 
dinàmica i no depenen de l’home.
Quant al vulcanisme d’Olot,  tenim quasi la certesa 
absoluta  que no es reactivarà, però el que hem vist 
aquest dies ens pot ajudar a imaginar aquest  paisatge  
en plena  activitat volcànica, la formació dels seus 
volcans i com eren aquelles colades de lava que van 
omplir la vall del Fluvià, i que després de refredar-se  
han quedat formant el bonic cingle de Castellfollit de 
la Roca.  

Montse Manén, geòloga.
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El costat bo de les persones

És ben cert, i tots en tenim experiència, que veure 
el costat bo i positiu de les persones que apreciem 

o que hi tenim bona relació no costa gaire, ja hi estem 
ben disposats. Un bon exemple d’això són les pare-
lles que s’estimen; es valoren mútuament les qualitats 
i, allò que per altres persones serien defectes, per ells 
són característiques pròpies, maneres de ser, que de 
cap manera enfosqueixen la persona, sinó que li donen 
una gràcia especial.
Ara bé, en la relació no tot són flors i violes. Hi ha perso-
nes que, sigui perquè estem en negatiu amb elles o per 
la seva manera de ser, ens costa molt relacionar-nos-hi 
i veure-hi el costat positiu. Qualsevol cosa que diuen 
o que fan sempre ens sembla que amaguen segones 
intencions o interessos que no són nets del tot.
La realitat és que no veiem a tothom igual, potser per-
què no els mirem amb els mateixos ulls. Hi ha persones 
que ens cauen bé i altres que ens cauen malament. I, 
amb aquestes últimes, el més fàcil és atribuir-los tota la 
responsabilitat d’una relació difícil i negativa.
Quan un no vol, dos no es barallen. No és bo projectar 
els nostres defectes en els altres. Això sempre ens por-
tarà problemes i malestar. Les persones amb les que hi 
tenim un tracte difícil, a més de defectes segur que te-
nen també alguna qualitat. Doncs, aquestes qualitats, 
per petites que semblin, són les que hem de valorar i 
això ens ajuda a trencar prejudicis i barreres afectives.
En aquest sentit, podríem comparar la persona, nosal-
tres inclosos, amb una xinxeta. La xinxeta es clava pel 
costat que punxa i es prem pel costat suau i arrodonit. 
Amb el tracte amb les persones hem de fer igual. No 
ens entossudim a prémer pel costat que punxa perquè 
ens farem mal, i la culpa no serà de la xinxeta sinó nos-
tra, perquè ho fem al revés de com ho hauríem de fer.
Tots tenim qualitats i defectes, aspectes positius i ne-
gatius, moments i temporades bones i dolentes. Val la 
pena tractar-nos a nosaltres mateixos i als altres pel 
costat suau i arrodonit, mai pel costat que punxa.
Ara que, amb motiu de les festes de Nadal, acostumem 
a tenir una sensibilitat més afinada, un excel·lent regal 
que ens podríem fer a nosaltres mateixos i als altres, 

seria intentar mirar sempre el costat bo de les perso-
nes. Aquestes frases, plenes de contingut humanitza-
dor, ens poden ajudar a pensar-hi:
-Mira sempre el costat bo i positiu de les persones i de 
les coses.
- No et deixis arrossegar per la tristesa i la desconfi-
ança.
- Experimenta i comunica el goig i la pau del teu cor 
amb joia i serenor.
- Exerceix amb agraïment la teva capacitat de fer més 
fàcil la vida dels altres.
- Sense deixar de tenir criteri, estalvia’t les queixes i 
crítiques destructives.
- No t’intoxiquis, ni ho facis als altres, fent-los pagar els 
teus mals i sofriments.
- Treballa a gust, amb fraternitat i amb esperit de ser-
vei, pel bé comú.
- Saluda, accepta, acull i valora els altres tal com són.
- No escatimis mai a ningú un somriure sincer.
- Tingues la certesa que com més alegria donis més 
en tindràs.

Fèlix Mussoll.
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El foscant de la tardor

Veig caure el sol, entre algunes muntanyes cone-
gudes, a l’horitzó d’una tarda qualsevol de tardor. 

Passejo sense fixar-me per on passo  a fi i efecte  de 
contemplar l’espectacle enigmàtic del capvespre. Les 
muntanyes de la llunyania semblen borroses, però les 
reconec pel seu perfil sempre igual, immòbil. He as-
cendit a moltes d’elles, d’altres em són desconegudes 
i, potser, mai les coneixeré perquè cal deixar marge al 
misteri. La llum del ranvespre il·lumina amb el que li 
queda de força una petita vall que en realitat deu ser 
enorme, però que a mi, en la distància, em sembla 
que forma part d’un diorama. Aviat els arbres del camí 
m’impedeixen veure l’horitzó i tracto de percebre el cre-
puscle en l’olor de la natura enfosquida que hiverna ja 
fa dies. També la llum que minva i ho ennegreix tot o 
en el tacte de l’aire fresc que té gust d’humitat rància. 
El vent envesteix els pollancres, els salzes i les alzines 
que deixen caure les últimes glans de la temporada. El 
camí és ple de tardor: fulles seques de tons ocres, mar-
ró i roig; glans esberlades; trossets de rames seques i 
algun escarabat mort.
Deixo el camí pla i davallo cap a l’aigua. No cerco el 
riu sinó un petit canal quasi invisible. Són potser set o 
vuit metres de llargada per tres o quatre d’amplada cre-
ats per la mà de l’home, però que el pas del temps ha 
“naturalitzat” o tornat a l’estat salvatge. Els antics murs 
de pedra s’amaguen avergonyits sota l’heure, la molsa 
i els líquens. Dissimulen el seu passat i, a canvi, em 
regalen la bellesa de la decadència, la melangia de les 
ruïnes i l’esperit romàntic. No tinc traça per pintar-los i 
tan sols puc resseguir-los amb la mirada i intentar per-
cebre la seva ànima endurida. L’aigua, aprofitant-se 
de dos arcs de punt rodó, segueix el seu curs sense 
aturar-se ni fer cas dels murs. Veig la part trista de 
l’existència: construir murs amb dos forats gegants és 
quelcom inútil, una broma del destí. Però allà es que-
den, impertèrrits, sense fer res o, més ben dit, embellint 
l’obaga i el camí. És un racó trist on mai no hi toca la 
llum del sol i per això me l’estimo tant, perquè la claror li 

restaria bellesa i esplendor. Sobre l’aigua, intramurs, hi 
suren fulles mortes, glans i figues seques. El corrent se 
les endu i topen amb el mur de l’est on s’acumulen i, val 
a dir, que donen un xic de color a una làmina d’aigua 
gris com el mercuri. 
Podria estar-me hores mirant bocabadat el senzill i 
bonic espectacle, però el camí ha de seguir. Deixant 
l’obaga enrere, la planura s’eixampla i les restes de la 
sega ofereixen un espectacle trist. Els rostolls morts 
i secs voldrien enlairar-se, sobreviure, però el tall ha 
estat profund. Se’m fa estrany veure la mort i que em 
sembli bella, ordenada. La terra és humida i la foscor 
la fa més intensa i olorosa. S’endormisca amb la tardor 
i dormirà al llarg de l’hivern. Li cantaria una cançó de 
bressol si la terra em pogués sentir, tot i que potser la 
despertaria del seu son. És millor seguir caminant i així 
poder oblidar-me de pensar. Amb cada pas, la meva 
ment també vol adormir-se i deixo de creure, d’entorto-
lligar-me amb mals records, experiències i sentiments 
que se’n van a mesura que em vaig fonent amb l’en-
torn. A vegades, caminar és meditar. En ocasions, la 
tardor és reflexió.
El riu apareix de cop i volta en un tombant. M’hi apropo 
i el sento patir. El riu té set, està assedegat d’aigua i 
ningú no el vol escoltar. Hi ha tan poca aigua que els 
còdols deformen el seu curs i es fa difícil contemplar-lo 
amb amor. Sento una llàstima sincera i miro de fer-li ar-
ribar el meu afecte. Tanco els ulls i escolto la resposta 
que guarda per a mi. Malgrat tot, sempre cal continuar 
-em diu. La seva poca aigua segueix direcció al mar i 
jo emprenc la ruta sota els arbres tot i que les ràfegues 
de vent són més fortes i constants.
Aprecio aquests moments de soledat, quan la Natura 
es desferma i jo, indefens, intento seguir endavant. Em 
quedaria aquí per sempre més, al costat d’aquest vell 
plataner i veure com passen els anys amb tranquil·litat. 
No em podrien néixer arrels dels peus, formar-se bran-
ques dels braços i els dits de les mans? No es podria 
endurir la meva pell com l’escorça del noguer? Ballaria 

amb el ventijol del matí, m’alimen-
taria del sol del migdia i beuria de 
l’aigua del riu. Els ocells farien 
nius en les meves branques més 
fortes i els cabirols rondarien prop 
de mi. Potser també eriçons i co-
nills, però res d’això es farà rea-
litat perquè la fantasia ha volgut 
jugar amb mi. La imaginació és 
una eina poderosa, indomable, 
que es fica per tots els racons, 
per més petits que siguin. I, pre-
cisament, ha estat ella la que ha 
escrit aquesta insignificant histò-
ria mentre el cel és vermell i ta-
ronja, a estones ocre, al foscant 
de la tardor.

Robert Fàbregas
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El missatge del rètol que veig sobre la gran porta 
que dona entrada al recinte no convida a entrar-hi. 

Cosa normal, a tothom li costa fer el primer pas per 
entrar en la que pot ser una de les seves darreres des-
tinacions. Busco el lloc. No em costa trobar-lo al mig 
d’aquest quadriculat, arrenglerat i escrupolós ordre. 
Més em costa, amb les mans tremoloses, agafar el 
mòbil del meu pare i marcar el meu número de telèfon. 

“Bzzzzz” “Sé molt bé que des d’aquest bar...” - 
Malgrat la barrera que ens separa, la primera 
vibració del mòbil i el so metal·litzat de l’estrofa 
de la cançó “Boig per tu” de Sau que provenen 
de la concavitat que tinc al davant em provoquen 
esglai...
“Bzzzzz” “...jo no puc arribar on ets tu,”  - Tot el meu 
cos comença a arronsar-se mentre el meu cervell 
intenta sobreposar-se a l’angoixant sensació que 
m’envaeix...
“Bzzzzz” “però dins la meva copa veig...” - Noto 
com l’estómac se’m va encongint i recargolant 
provocant-me un gran nus que m’oprimeix cada 
vegada més, alhora que em vaig quedant sense 
respiració i començo a ofegar-me...
  “Bzzzzz” “reflexada la teva llum, me la beuré.” - 
El pànic comença a aflorar pels meus ulls que no 
poden deixar de mirar, fixament, el lloc d’origen de 
les melodioses paraules encapsulades...
“Bzzzzz” “Servil i acabat, boig per tu.”  - Una suor 
freda m’està amarant tot el cos delatant la por que 
sento. Tots els porus de la meva pell brollen por, 
molta por... 

Només d’entrar la vaig veure, estava recolzada en 
una paret del costat de la barra amb una beguda a 
la mà. Era la noia més maca que havia vist mai, la 
seva bellesa omplia tota l’estança... i estava sola. 
M’hi vaig acostar i, a cau d’orella per culpa de l’alt 
volum de la música, li vaig preguntar el seu nom. 
Va ser llavors, mentre em xiuxiuejava el seu nom, 
que va començar a sonar “Boig per tu”, la vella 
cançó dels Sau. Ella em va fer un gran somriure 
i, agafant-me per la cintura, em va arrossegar fins 

a la petita 
pista de ball. 
Volia que 
b a l l é s s i m 
a g a f a t s 
a q u e l l a 
cançó lenta 
tal com es 
feia a les 
discoteques 
dels anys 
v u i t a n t a 
i noranta 
del segle 
passat. I 

vam ballar, ballar 
i ballar. Crec que 
va passar una 
hora, o dues, o 
tres, no ho sé del 
cert. Allà, perdut 
entre la seva 
suau cabellera, 
mentre parlàvem 
a cau d’orella d’un 
munt de coses, 
vaig perdre 
totalment la noció 
del temps, fins 
i tot, juraria que 
tota l’estona vam 
estar ballant, els dos sols, aquella mateixa cançó 
d’amor del grup amb nom de pantà.  Fins que em 
va dir que se li havia fet tard i va preguntar-me si 
la podia portar a casa.

I tant que la volia dur fins a casa! Així, de passada, 
sabria on vivia. Casualment, portava els dos 
cascos dins la maleta de la moto. En un tres i no 
res estàvem els dos a cavall de la Suzuki enfilant 
la carretera Barcelona. Ella em va passar els 
braços per la cintura i me la va estrènyer fortament 
mentre, a través del casc i el soroll del motor, 
em va comentar que les motos li feien por. Crec 
que mai havia estat tan feliç com aquells minuts, 
conduint sobre dues rodes tan ben acompanyat; 
em va donar la sensació que estava somiant. Va 
ser llavors quan va passar... La meva companya 
de cavalcadura va fer un xisclet de por horrorós 
que em va fer tornar a la realitat. Un cotxe ens 
venia de cara a tota velocitat pel nostre carril. Va 
ser gràcies al seu crit que vaig poder reaccionar a 
temps i esquivar aquelles dues llums abans que 
ens engolissin. 

Al cap de vint minuts ens estàvem acomiadant 
amb un intens petó davant la porta de casa seva. 
Vaig consultar l’hora al mòbil i ella, divertida, em 
va preguntar per què portava un rellotge tan gran 
i tan estrany a la butxaca, mentre, entre rialles, 
me’l prenia de les mans i s’afanyava a entrar a 
casa seva tot mostrant-me’l, juganera, dins la 
seva mà a tall de trofeu. Vaig pensar que volia que 
la seguís. Vaig tocar el timbre, però em va obrir 
la porta un home d’uns seixanta anys, malgirbat 
i amb cara de son. Quan li vaig preguntar per la 
noia que acabava d’entrar per la porta va posar 
cara rara i em va dir que allà no hi vivia cap noia, 
ja que ell era l’únic ocupant de la casa des que 
l’havia comprat trenta anys enrere. Atordit, vaig 
pujar a la moto i vaig prémer a fons l’accelerador. 

Només arribar a casa vaig engegar l’ordinador 

“Boig per tu”
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model econòmic, però també un avís per abaixar el ritme.
Editat curosament per Mar Valldeoriola al voltant d’en-
trevistes i converses amb l’Arcadi, no deixa a ningú in-
diferent i prova de transmetre el missatge clar de com 
un sistema millor, més pensat i solidari és possible.
Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945 – Sant Cugat, 2021) 
va ser un reconegut activista i defensor dels moviments 
socials, professor d’economia a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i expert en comerç internacional d’ar-
mes i finançament de la guerra, no va militar mai a cap 
partit polític, però sí que va prendre partit en la lluita 
contra el sistema que desequilibra la justícia social.
Arcadi Oliveres ens va deixar a principis d’abril. Però 
queden les seves paraules i activitats que han esde-
vingut un referent per al moviment per la pau, els drets 
humans i la justícia global.
De la quinzena de llibres publicats per Arcadi Oliveres 
destaquen: Contra la fam i la guerra, Un altre món, El 
meu camí cap a la utopia, Aturem la crisi i Diguem prou!

Carme Torrent

Recomanació de llibre

cultura

i vaig teclejar el nom de la noia en el buscador. 
No em va costar gaire de trobar, una foto d’ella 
encapçalava una notícia de portada d’un número 
endarrerit de la premsa local. Em vaig quedar amb 
les paraules “moto” i “accident”, i “1990”, la data 
de  l’exemplar. Al costat mateix d’aquella notícia, 
n’hi havia una altra que anunciava l’estrena de 
l’esperada nova cançó del llavors popular grup 
Sau. Trobar el seu parador actual va ser un xic 
més complicat però...

... ara, assegut a terra, espantant i amarat de suor, 
sense creure’m el que estic vivint, no puc deixar 
de mirar la noia de la fotografia que tinc al davant 
mentre torno a marcar el meu número de telèfon 
mòbil. I, altra vegada, des de l’altre costat de la 
blanca i freda peça de marbre que ens separa 
torno a escoltar el familiar “Bzzzzz” seguit de 
l’estrofa de la cançó “Boig per tu” de Sau.

Text: Jaume Prat i Pons
I·lustracions: Quim Paredes i Baulida

Títol: PARAULES D’ARCADI. Què hem après del 
món i com podem actuar.

Autor: Arcadi Oliveres
Editorial: Angle, Edició El Fil d’Ariadna
Any 2021

Aquest llibre és un 
assaig on queda 
reflectit el pensa-
ment de l’Arcadi 
al llarg de tota la 
seva trajectòria vi-
tal. Són 170 pàgi-
nes fàcils de llegir, 
on no hi sobre ni 
hi falta una parau-
la . Cada capítol 
aborda un tema: 
capitalisme, lliber-
tat, canvi climàtic, 
monarquia, pandè-

mia...per citar-ne alguns, des d’un punt de vista molt 
crític.
La seva  lectura  ens porta a seguir-nos fent pregun-
tes i reflexionar sobre aquests temes en  profunditat. 
¿Quins canvis calen? ¿què podem fer per lluitar dià-
riament contra un sistema que ens oprimeix llibertats i 
economia?
Per aconseguir petits canvis hem d’entendre el món i 
la nostra societat i actuar des del nostre lloc,  per això 
ens cal una voluntat col·lectiva davant bancs, estats i 
oligopolis que tenen tot el poder i  que mouen els fils 
del dia a dia des de les ombres. Som nosaltres que de-
cidim què comprem i on ho comprem, cal tenir present 
quins valors defensem davant d’aquest capitalisme tan 
ferotge.
L’autor considerava que la crisi de la COVID-19 és un 
advertiment del planeta per tal de començar a canviar el 
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Miquel Martín guanya el premi Setè Cel 2021

Miquel Martín, amb la seva novel·la La drecera 
(Editorial Periscopi), és la guanyadora del pre-

mi Setè Cel 2021. El guardó es va lliurar el 19 de 
novembre a la biblioteca Iu Bohigas de la Factoria 
Cultural Coma Cros de Salt.

Miquel Martín, nascut a Begur el 1969, és llicenciat 
en Filosofia i es va donar a conèixer dins l’àmbit li-
terari després de guanyar el premi Joan Fuster per 
a autors joves. Posteriorment va escriure el recull de 
contes, Hi ha amors que maten, al qual han seguit 
diverses novel·les, llibres de llegendes, articles lite-
raris i diversos assajos sobre literatura. Col·labora a 
diversos mitjans de comunicació i imparteix tallers 
d’escriptura.
Les tres obres finalistes eren La drecera de Miquel 
Martín, Ignot de Manuel Baixaulí i La casa de foc de 
Francesc Serés i durant aquesta edició del guardó, 
a banda del club lector de Salt, hi ha participat el de 
Santa Coloma de Farners.
La drecera, a través del seu narrador, ens parla d’una 
història d’un jove que viu en un petit poble de l’Empor-
dà amb els seus pares que fan de masovers al xalet 
d’una família benestant. Fascinat, observa la vida dels 
senyors i els seus fills, que habiten un món inaccessi-
ble i cada vegada més contradictori per a ell.

Amb el pas dels dies i les estacions, replegarà la 
seva mirada sobre l’entorn que el veu créixer i que 
sembla perillar cada cop més, amenaçat per un nou 
model de vida. La novel·la descriu un paisatge físic i 
humà desaparegut, víctima de la pressió urbanística, 
i reivindica, amb un llenguatge ric i molt lligat al terri-
tori, les arrels d’un poble situat entre la terra i el mar 
i ens ofereix, amb una delicadesa fora del comú, un 
relat exquisit i subtil sobre el trànsit a la vida adulta.
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Quin Nadal

La mare feia poc que havia mort a causa de la pan-
dèmia. Per això, volia recordar-la en aquestes dates 

nadalenques. Vaig decidir que convocaria la família i que 
muntaria l’arbre com ella ho feia, en el rebedor de casa. 
Nosaltres, normalment, no ens sentíem atrets per Na-
dal, encara que ens agradava reunir-nos en el magnífic 
dinar nadalenc que ens preparava la meva mare. Ella 
ens deia que érem uns descreguts i que si no ho volíem 
celebrar com la tradició cristiana, almenys ho féssim per 
unir les persones de la família al voltant de la taula. Per 
tant, era com evocar la seva presència.
Ella se’n cuidava de tot el que era necessari, quan era 
viva. Anava a comprar, encara que fos la cinquantena 
vegada, quan se’n recordava d’un detall que li faltava 
per qualsevol de nosaltres o pel dinar. Era un cul inquiet.
Vaig anar a comprar un arbre de mentida, que seria l’ex-
cusa per posar-lo els anys següents si la idea prospe-
rava. Però els llums i les boles no calien, les tenia d’he-
rència seva. Els meus fills, ja no tan petits, m’ajudaren 
a muntar-lo. Vàrem agafar una conca vella per base i 
perquè no es tombés. El vàrem adornar amb totes les 
boles, semblava que les branques patien sobrepès de 
tan carregat. A dalt de tot hi vàrem posar una bola espe-
cial, era transparent, amb neu de coco a dins i una estre-
lla de vidre rosa a sobre la neu. La meva mare sempre la 
posava també a dalt, que ho dominés tot.
El dia de Nadal va ser d’un gran trasbals. Ens vàrem 
repartir la feina. Jo a fer el dinar, els altres a posar els 
regals del tió al costat de l’arbre o a parar taula. Tots 
ens preguntàvem com s’ho devia fer la mare, ja que ho 
trobàvem tot preparat. Tot el que fèiem ens recordava a 
ella i aleshores vàrem valorar la seva feinada. Passada 
una estona, van arribar els meus germans, els cunyats 
i els nebots, en total n’érem disset. Estaríem una mica 
apretadets. Ells també portaven regals, que van afegir 
al munt del tió. Feia un goig l’arbre amb els obsequis a 
sota...
En arribar el moment, vaig servir l’escudella de colzes 
com mana la tradició. Aleshores, el meu cunyat Nèstor 
va dir unes paraules inquietants que a tots ens van sor-
prendre:
- Caram!, com ens entabanava la bruixa de la sogra!
Seguit d’un cabreig en silenci de tots mirant cap a en 
Nèstor. De sobte es va apagar el llum, però continuava 
lluint l’estrella rosa de la bola de l’arbre de Nadal. Tots 
vàrem quedar esglaiats mirant la llumeta que lluïa sense 
corrent elèctric.
L’estrella es va moure i es va anar acostant a la tau-

petits contes
la lentament. Va recórrer sobre els plats fins a arribar a 
davant d’en Néstor. Aleshores es va sentir una delicada 
veu que va dir.
- Aixeca’t de la cadira i fes-me lloc per a mi. Tu, seu a 
terra a menjar com un animal que ets. 
Tots estàvem espantats, En Nèstor es va aixecar hor-
roritzat agafant el plat. Es va asseure a terra, darrere 
la cadira, mentre que l’estrella va reposar a sobre les 
estovalles en el seu lloc.
- Us agraeixo que hàgiu fet aquest acte per mi -va dir la 
veu- Jo faré que tingueu un dinar molt especial. Continu-
eu menjant que la sopa es refreda.
Uns mirant-se als altres, esperaven aturats, fins que jo 
vaig fer el cor fort i vaig agafar la cullera començant a 
menjar, al que es varen sumar la resta. El més petit va 
dir:
- Ui, la Iaia!, quin caràcter que té. Mira papa, això et pas-
sa per xerrar massa.
Vàrem esclatar a riure i fins i tot la mare ho va fer.
- Ja el tenia calat, aquest. Avui tindrà la seva recompen-
sa. Ha, ha, ha! – va dir la meva mare
- Ja heu acabat? -els hi vaig preguntar als altres.
- No t’aixequis, que recullo els plats i porto el pollastre 
farcit – va tornar a dir la meva mare.
Els plats es varen aixecar tot sols i una mà invisible els 
manipulava escurant-los. Després, levitant, se’n varen 
anar cap a la cuina i en un instant, igualment, va arribar 
el pollastre.
La por ja ens havia marxat, solament ens quedava la 
sorpresa d’un fet anormal. En Nèstor, castigat a terra, va 
trobar la sopa glaçada i els colzes eren com glaçons de 
gingebre picant. El segon plat, quan el mastegava, va 
trobar el pollastre dur com si fos un os. Al final, el va dei-
xar per impossible mentre era la rialla de tota la família.
Així va transcórrer tot el dinar, fins que van venir volant 
els torrons.
- Noia! –va dir la meva mare-, a partir de l’any vinent t’ho 
hauràs de fer tota sola. Jo he vingut a acomiadar-me, 
ja que no ho vaig poder fer des de la residència. Us es-
timo a tots, incloent aquest taral·lirot d’en Nèstor. Avui 
aprendràs una lliçó, noi! La família és molt important. Va, 
prova aquest torró! –li va dir.
El torró era de crema cremada i en posar-se’l a la boca el 
va trobar tou i bo, però de cop va canviar a dur i amarg. 
Canviant la cara el va escopir.
- Ha, ha, ha! –va riure la iaia- Va, ara de debò! Menja que 
el trobaràs bo.
Ell va tornar a fer una altra mossegada i el va trobar per-
fecte, fent cara de satisfacció.
- Ho veus home com les coses s’han de fer amb bona 
voluntat. Bé nois, me’n vaig, Us desitjo una llarga i bona 
vida. Estimeu-vos! 
Lentament, es va tornar a aixecar l’estrella rosa i lluint 
amb intermitència se’n va anar cap a la bola de dalt de 
l’arbre. Mentre tots li deien:
- Adéu-siau, iaia!
- Adéu-siau, sogre...
- Adéu-siau, mare!                       

Xavier Cassany
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pessics d’artEstrelles dobles

“L’hivern és el silenci: és el poble en silenci, és el silenci de les cases i el de les cambres 
i el de la gent que mira, darrera els vidres, com la neu unifica els horitzons 

i ho torna tot colpidorament pròxim i assequible” 

Començo aquest article en un dia fred i  plujós de novembre. Durant el cap de setmana ha bufat un vent rabi-
ós que s’ha endut massa d’hora el bell fullam de tardor: tenyit d’ocres i tons rogencs que em recorden el color 
d’aquelles dolces llesques de pa amb mel que em preparaven de petita. 
S’acosta l’hivern, és temps de silenci i recolliment (ens ho anuncia el poeta Miquel Martí i Pol en el fragment del 
poema que podeu llegir a la capçalera), de lectures, reflexions, molta vida familiar i també de practicar petites 
aficions i destreses.
Així doncs us proposo un petit exercici de retallat, plegat i pintat per confeccionar unes boniques estrelles de dues 
peces encaixades que us seran molt útils per decorar l’avet de Nadal, diferents espais i racons de la llar i també 
per donar un toc de color i creativitat als vostres àpats de festes, segur que curulls de bons aliments i persones 
estimades.

El material que necessitareu és senzill i assequible: tisores, ceres toves (tipus Manleys)i cartolina de poc 
gramatge o papers decorats de scrapbook, tant per fer la base com la part més volumètrica de les estrelles.  
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i ecologia

I el procés d’elaboració és del tot intuïtiu si observeu amb atenció les imatges i seguiu les recomanacions que 
us formulo de forma detallada. 
Fixeu-vos que la base i la part superior de l’estrella poden ser del mateix color, però sempre s’obté un contrast 
cromàtic més estètic si és combina una base llisa amb una altra amb un disseny ja decorat o pintat de forma 
artesanal amb ceres, temperes, aquarel·les o retoladors.

1- Es retallen dos quadrats de paper decorat o de cartolina de la mateixa mida, sempre en funció de si es vol 
construir una estrella gran o petita.
2- Es plega cada quadrat primer per les línies mitjanes i a continuació  per les diagonals.
3- Es tornen a plegar, marcant fort amb les ungles o una regla, les línies diagonals dels dos quadrats i així anem 
aconseguint una forma volumètrica en forma de triangle doble.
4- S’aplana una de les parts (la que volem utilitzar com a base) i en el punt central de la línia diagonal que es 
visualitza en cada petit quadrat, hi realitzem un petit tall amb les tisores (observeu atentament la imatge per no 
tallar erròniament).
5- I ara ja només ens cal situar, a la part inferior, el quadrat que volem que serveixi de base. I tot seguit anar 
encaixant la part més vistosa de l’estrella amb l’ajuda dels talls longitudinals, que ens ajudaran a realitzar una 
bonica peça en volum sense haver d’emprar cap tipus de cola per enganxar-la.

Segur que trobareu moltes utilitats i formes de decorar a partir d’aquestes escaients i senzilles estrelles que 
poden entretenir a grans i petits durant les llargues tardes d’hivern. Que passeu unes bones festes de Nadal 
amb salut, creativitat i esperem que amb bona companyia de familiars i amics per compensar les tristes 
i pandèmiques festes del dissortat any 2020!

Carme Garriga Verdaguer
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solidaritatII – Els primers projectes: drets humans  
i serveis bàsics

Després del primer contacte amb 
el territori i amb les persones, 

establert a partir del primer viatge a 
Jaén, vam comprovar que ens ager-
manàvem amb una zona amb una 

manera de viure i unes condicions molt diferents de les 
que estem acostumats quotidianament a la nostra ter-
ra. També ens va sorprendre el seu optimisme, la seva 
solidaritat i el seu sentit ple de la paraula compartir que 
emergia d’aquella realitat, tan xocant per nosaltres. 
Amb l’equip de Jaén-Perú portem a terme debats, anà-
lisi i visites per conèixer la situació de molts dels pobles 
que envolten la ciutat “Ceja de Selva” de Jaén-Perú. I 
així de seguida comencem a donar sentit a la paraula 
cooperar: d’aquí cap allà i d’allà cap aquí. 
Cooperar no és només aportar fons econòmics (im-
prescindibles) per recolzar algunes de les greus man-
cances sanitàries, escolars, de subsistència, de vio-
lència, d’administració de la justícia... sinó que també  
comporta estrènyer els llaços i vivències entre les dues 
parts i entendre que és un treball conjunt, on les dues 
parts sumen, contribueixen i tenen un objectiu comú. I 
així, anar conformant un món més proper, solidari i ple 
d’humanitat a través d’un treball respectuós, centrat en 
les persones i el treball en xarxa, partint de la realitat 
del territori de Jaén-Perú. 
De manera conjunta establim les prioritats de coope-
ració per poder aconseguir fons i organitzar una distri-
bució justa i equitativa al territori. Els primers projectes 
es van centrar en la defensa dels drets humans i els 
serveis bàsics. Així, d’aquests 25 anys de treball volem 
esmentar els següents projectes, alguns dels quals se-
gueixen ben vigents:
- La xarxa de menjadors, que vol fer arribar un plat a 
taula als infants que caminen més de 4 hores per anar 
a l’escola; a les dones gestants sense recursos i a les 
persones d’edat avançada que estan soles.
- La xarxa de jutges de pau per fer possible la mediació 
i la resolució de conflictes en molts dels problemes de 
convivència en un territori molt allunyat, sovint aïllat de 
les poblacions més grans. La incorporació de dones 
jutgesses per primera vegada ha estat una gran fita.
- La xarxa de “botiquines comunales” que vol oferir una 
atenció bàsica a la població d’indrets on no hi ha cap 
servei de salut. Aportem medecines i donem suport al 
personal sanitari.

- La xarxa de “parteres” recolza el treball efectiu de do-
nes, que han après de les seves àvies i mares, per po-
der-se traslladar als domicilis allunyats i atendre les do-
nes gestants que no tenen accés a cap centre de salut.
- Subministrament de material, equipaments i recursos 
educatius adreçats a escoles rurals, molt sovint man-
cades de xarxa de llum i aigua, on les condicions per 
aprendre parteixen, només, de tenir excel·lents mes-
tres per a grups molt nombrosos.
- La formació i capacitació d’un equip regional de do-
cents (provinents de 34 escoles) en el vessant de la 
psicopedagogia que ha fet possible acostar les noves 
tendències educatives a la “Red Educativa” a partir de 
les rèpliques realitzades. 
- Recolzament a la situació pandèmica que patim. Re-
collida d’aliments i medicaments, tant farmacèutics com 
naturals. Magatzems de recollida, voluntariat per aten-
ció i trasllat a indrets on les persones, amb dificultats, 
no es poden desplaçar. 
- El programa Apadrina, que ha fet possible la capacita-
ció de joves, provinents de zones rurals i de selva,  en 
universitats de Lima i que no tenien possibilitats d’acce-
dir a carreres com: infermeria, enginyeria, magisteri... 
Gràcies a l’ajut decidit de voluntaris i famílies que han 
acompanyat i finançat el procés d’estudis, aquests jo-
ves han pogut finalitzar els seus estudis.
El treball d’aquests 25 anys també ha estat possible 
gràcies a l’ajut i recolzament que hem tingut d’institu-
cions públiques, de la Parròquia Sant Cugat, d’aporta-
cions privades i, sobretot, el que ens ajuda a continuar 
sempre endavant: les aportacions dels amics i amigues 
d’Agermanament Perú.
L’equip que viu i treballa a cadascun dels territoris és el 
que de manera molt efectiva dirigeix, administra i porta 
a terme tots els projectes que tenim engegats a la zona, 
així en garantim la continuïtat i la sostenibilitat. Per això 
diem sempre que cooperem d’aquí cap allà i d’allà cap 
aquí. 
De tots aquests projectes de cooperació i de molts 
més en trobareu els detalls, explicacions i imatges al 
nostre espai web: www.agermanamentperu.cat i si ens 
voleu fer arribar les vostres impressions, preguntes, co-
mentaris, dubtes, suggeriments ens podeu escriure a:  
agermanament.peru@gmail.com. Estarem encantats 
de compartir!

L’equip d’Agermanament Perú
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La vellesa hauria de ser una etapa per viure inten-
sament. Per estimar, per compartir, per aprendre 

i descansar. Entenem la vellesa com un tresor, com 
una etapa enormement rica en experiències, recorre-
guts vitals, preses de decisions i una infinitat d’instants. 
La vellesa no és el final de res perquè com bé diu la 
Jordina, de seixanta-set anys, “la vellesa hauria de ser 
entesa com la tardor, que és una segona primavera, 
on cada fulla és una flor”. S’ha de poder envellir amb 
dignitat, optimitzant les oportunitats del benestar físic, 
social i mental, sense oblidar-nos de les persones més 
vulnerables.
Les persones grans que viuen soles o aquelles que 
estan ingressades en residències han de sentir-se, 
també, escoltades, acompanyades i estimades. Amb 
aquest objectiu, Ser Gran amb Dignitat programa vi-
sites setmanals de persones voluntàries a persones 
grans i organitza formacions específiques al voluntariat 
sobre vellesa per oferir la millor atenció possible.
La finalitat del Ser Gran amb Dignitat és potenciar un 
envelliment actiu i de qualitat, acompanyant en els pro-
cessos i preservant els drets de les persones grans. 
L’acompanyament individualitzat, a domicili o a les re-
sidències o l’escolta telefònica per part de les persones 
voluntàries són la clau d’aquest projecte. És imprescin-
dible augmentar la participació de les persones grans 
en el seu procés de vida, seguint el model centrat en 
la persona.
El projecte Ser Gran amb Dignitat pretén generar co-
munitat i sensibilitzar-la de la importància de la seva 
implicació en el benestar de les persones grans, a tra-
vés del voluntariat, potenciant la seva autonomia i soci-
alització, tenint en compte el seu grau de dependència.
A la pràctica es pacta amb la persona gran un dia i 
una hora per establir les visites, que poden incloure 
activitats lúdiques com passejades, trobades amb al-
tres persones, tallers... o simplement una estona de 
conversa. Així és com es comencen a teixir vincles i es 
crea la xarxa de suport. Durant la pandèmia, però, les 
visites no van ser possible a causa dels confinaments 
i altres mesures de seguretat. Tot i això, s’ha procurat 
continuar el seguiment via telefònica amb l’objectiu de 

detectar i fer front a noves dificultats, com les situaci-
ons d’angoixa o l’aïllament.
A partir d’aquí, estem oberts a treballar per a totes 
aquelles persones grans que desitgin més companyia. 
Volem que la vellesa sigui una etapa meravellosa i ple-
na de sentit.
Si coneixeu persones grans que els pugui interessar 
aquest servei podeu contactar amb nosaltres. Hi ha vo-
luntariat disposat a visitar-les. Podeu trucar-nos al 640 
845 897 (Amàlia Rispau, reponsable del servei) o al 
619 536 783 (Cristina Torroella, coordinadora de Càri-
tas Salt). 

Càritas Salt – Agrupació de parròquies.

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

CARNS · ELABORATS PROPIS
CUINATS · XARCUTERIA

FORMATGES

Ser Gran amb Dignitat



22

Els Dipylidium i les Tènies són uns cucs que es com-
porten com a paràsits interns de l’intestí, presents 

a tot el món, i que afecten els gats (a més dels gossos), 
podent arribar a infestar també els humans, encara que 
això resulta bastant ocasional i difícil. Es tracta de cucs 
plans de color blanquinós, que poden fer bastants cen-
tímetres de longitud i que estan proveïts d’un cos dividit 
en segments, amb un cap dotat de ganxos i ventoses 
per adherir-se a les parets intestinals del seu hoste. 
Són cucs hermafrodites que alberguen els seus ous en 
els segments posteriors del seu cos per desprendre-
se’n, i així, alliberar-los a l’exterior al costat de la femta 
del gat.
Abans de convertir-se en cuc adult dins el gat - hoste 
definitiu -, el Dipylidium o la Tènia han de passar per 
una o dues fases larvàries dins d’altres hostes interme-
diaris, que poden ser principalment rosegadors (en el 
cas de les Tènies) o puces (en el cas dels Dipylidium), 
que hagin ingerit la femta de gats contagiats i, poques 
vegades, alguns peixos d’aigua dolça. En els casos de 
gats caçadors de rosegadors, és fàcil que les larves de-
senvolupades a l’interior del rosegador arribin al tracte 
digestiu del gat, s’hi instal·lin fins a transformar-se en 
cucs adults i ponguin ous per iniciar un nou cicle vi-
tal. Més habitual és la infestació a través de la ingesta 
d’altres paràsits externs, les puces, que actuen com a 
intermediaris. Si el gat està infestat per puces que han 
ingerit ous de Dipylidium, és molt habitual que, durant 
l’empolainament i lavabo, la nostra mascota n’ingereixi 
alguna en llepar el seu pèl i llavors les puces arribin a 
l’estómac del felí, on es descompondran i alliberaran 
les larves que s’enganxaran en el revestiment de l’in-
testí prim i iniciaran el cicle vital de la Tènia.
En general les infeccions per Tènies o Dipylidium són 
asimptomàtiques, o presenten únicament una certa pi-
cor i irritació anal per la presència de fragments de la 
Tènia al voltant de l’anus, que provocaran el llepat fre-
qüent del perineu. Només en casos d’infeccions eleva-
des (principalment de Tènies), la simptomatologia pot 

ser més severa i produir signes entre els quals poden 
existir els següents:
- Obstrucció intestinal produïda per la multiplicació dels 
cestodes durant un llarg període de temps fins a produir 
una massa de cucs que tapona l’intestí i pot ocasionar 
vòmits, restrenyiment, diarrea i dolor abdominal. Com 
a conseqüència d’això pot haver-hi una disminució de 
la gana i un rebuig de l’alimentació diària.
- Desordres metabòlics produïts per la sostracció de 
nutrients que realitza la Tènia. En conseqüència, apa-
reixeran signes de malnutrició, pèrdua de pes, pèl amb 
mal aspecte i problemes de creixement en els cadells.
Per prevenir el contagi de la Tènia és recomanable 
evitar l’alimentació amb carn o peix sense cuinar, i a 
l’exterior, evitar que la nostra mascota mengi animals 
morts o capturi rosegadors silvestres. A més, és molt 
important mantenir un hàbit higiènic adequat, evitant i 
eliminant les puces, i controlant la neteja de l’ambient 
on viu el nostre gat.
Convé desparasitar l’animal acudint al nostre veterinari 
de confiança per sol·licitar-li que ens faci un pla preven-
tiu adequat que el protegeixi enfront de paràsits interns 
i externs.

El veterinari (Boehringer Ingelheim)

Cucs en gats:  
“Dipylidiums” i “Tènies”  
en gats: lladres silenciosos

cuidem les mascotes 
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salut

Programes d’acompanyament
específic.

Equip format de professionals per
conèixer-te i assessorar-te.

Visió integrativa per a la millora
de la qualitat de vida.

Servei de comandes i reserves
per WhatsApp.

Implicació i
compromís

amb la teva
salut

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

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

Bones Festes!

No recordo què venia a comprar!
Obro la nevera i no se què vinc a buscar!

Tinc tantes coses per fer que m’atabalo i no se per 
quina començar!
US SONA?
O bé notes que perds reflexos? Has d’estudiar? Et col-
lapses davant d’un examen? Has de treballar molt i et 
sents estressat mentalment? Et costa concentrar-te? 
Et disperses?
Us volem  ajudar a conservar i millorar el cervell
*Amb el pas dels anys la memòria es va perdent, costa 
més recordar les coses noves, oblidem amb més faci-
litat… Pot ser degut a una disfunció, però també a una 
neurodegeneració lligada a l’envelliment.
En els països occidentals en els últims anys hi ha una 
verdadera pandèmia de patologia neurodegenerativa. 
Ha augmentat  un 80% la mort per malalties neuronals 
en els darrers 30 anys.
*No hi ha un sol factor de risc, les causes són moltes i 
ben conegudes nostres, que ens agrada la salut inte-
grativa i hi creiem:
Edat, genètica, tòxics, salut cardiovascular, salut 
bucodental, afectacions de dormir i emocionals, do-
lor crònic, alimentació, falta de relacions socials…
Per evitar-ho cal mantenir i millorar les funcions del cer-
vell i sobretot protegir-lo.
Hi ha productes naturals que poden ajudar i MOLT a 
preservar la memòria, la capacitat d’aprenentatge, a 
desenvolupar capacitats cognitives, a millorar la circu-
lació capil·lar al cervell…
A vegades el cervell queda col·lapsat de tant que el 
sobresaturem amb coses noves. 
*Hem de saber que nosaltres hi podem fer molt per 
aconseguir que tinguem cervell per a molts anys:
- Cuidar l’alimentació. Evitar els tòxics alimentaris i el 
menjar processat.
- Cuidar molt la salut digestiva. El sistema digestiu està 
en comunicació constant amb el cervell
- Reduir tant com sigui possible l’estrès
- Evitar l’obesitat. El sobrepès és una inflamació crònica
- Controlar el dolor i la inflamació
- Evitar un entorn tòxic: tabac, drogues, pol·lució…
- Gaudir d’unes bones relacions socials

Campanya potencialMENT

- Contacte amb la natura, llegir, passejar, no fer res, 
divagar, somiar.

Estar ben informat ens ajuda a decidir el que més ens 
convé. A la farmàcia Baleri t’informem, t’assessorem i 
t’ajudem en el que calgui.

L’equip de la Farmàcia Baleri Salt
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cinemaRespect

Quan s’intenta resumir una vida en una pel·lícula de 
dues hores,  per aconseguir que el relat sigui tan fas-

cinant com ho va ser una vida de dè-
cades, els directors i guionistes no te-
nen cap altra opció que centrar-se en 
els moments vitals més significatius i 
oferir-nos bàsicament un resum dels 
èxits i dels fracassos que acaben re-
flectint la profunditat del personatge 
retratat. 
Respect recull la vida d’un dels grans 
ídols de la comunitat negra i una de 
les grans veus del soul, Aretha Fran-
klin, i descriu l’extraordinari viatge 

d’aquesta veu icònica des dels començaments en el cor 
de l’església fins a convertir-se en una súper estrella in-
ternacional. 
Era guapa, tossuda, imprevisible i capaç d’escoltar la can-
çó una sola vegada i tocar-la al piano immediatament i a 
la perfecció. Marcada per un pare carismàtic, però molt 
controlador, per la pèrdua de la seva mare quan només 
tenia 10 anys i pels seus problemes amb l’alcohol, la de-
pressió i els abusos (va tenir dos fills als 13 i als 15 anys). 
Donar vida a una cantant amb una personalitat tan com-
plexa com la d’Aretha no és fàcil. Jennifer Hudson va ser 
escollida expressament per la mateixa Aretha Franklin per 
assumir aquest repte. Totes dues han viscut experiències 
traumàtiques i totes dues tenen veus enèrgiques impreg-
nades del millor so gòspel. És magnífica la interpretació 
de cada un dels temes que sonen al film amb una gran 
càrrega emocional.  

En aquesta pel·lícula la presència de la música hi és im-
plícita. També hi són implícits l’estètica i els colors. L’ambi-
entació de les festes, les escenes a l’església, la recreació 
dels concerts, el vestuari, el calçat i el punt just de glamour 
que el dissenyador va saber donar a la protagonista. 
El punt feble del film és que la directora està més ocupa-
da a explicar-nos la lluita d’Aretha per trobar el seu propi 
estil musical, que en altres temes que són importants, que 
podien haver contribuït a formar millor la seva personalitat 
i que es deixen de banda o passen per alt: la seva lluita 
pels drets civils i ètnics i l’alliberament femení als Estats 
Units. Són temes que es tracten tímidament i que provo-
quen una realitat confusa. Liesl Tommy es queda curta en 
la visió històrica d’una dona que va deixar un gran llegat. 
Respect és el títol que encapçala la pel·lícula, però també 
és el títol d’una cançó que Aretha va versionar i que va 
generar moltes lectures polítiques, sexuals i racials. Amb  
el temps s’ha convertit en un himne feminista i en una de 
les cançons més venerades i conegudes de la història del 
soul. 
Aretha Franklin, una vida plena de llums i d’ombres. 

Núria Heras Colomer
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jardineria
S’acosten unes dates assenyalades de trobades en 

família, festes, alegria, il·lusió  per això arriba el 
moment de preparar casa nostra.
Podem guarnir la nostra llar amb múltiples decoraci-
ons amb motius nadalencs, però mai hi poden faltar 
les plantes naturals. Heus aquí una selecció de plantes 
naturals que ens poden ajudar en la decoració i uns 
consells per cuidar-les.

Selaginella (selaginella martensii)
La Selaginella és una planta sempre verda sense flors, 
molt semblant a les falgueres.
Li encanten les zones humides i amb claror.
No li pot tocar el sol directe ni els corrents d’aire. Necessi-
ta que el substrat sempre estigui humit, però mai saturat.

Es pot decorar per donar-li un toc nadalenc.En els esta-
bliments especialitzats la trobareu ja decorada.

Ardisia  (Ardisia crenata)
És un arbust de creixement molt lent que com a màxim 
pot fer un metre i mig d’alçada. Fa unes flors blanques 
que després es converteixen en el fruit, unes boles ver-
melles en forma de baia.
Té unes fulles dures amb el contorn en forma de serra 
i són d’un verd brillant molt intens.
Necessita claror però no el sol directe. És ideal per dins 
de casa ja que la seva temperatura òptima és d’entre 

15 i 25 graus. Necessita tenir el substrat humit.
És una planta ideal per decorar. En les fotografies se’n 
poden veure dos exemples.
En els establiments especialitzats la podeu trobar amb 
decoració o sense i animar-vos a decorar-la.

Bruc (Calluna vulgaris)
És una planta compacta 
amb tiges curtes molt ple-
nes de flor.
Necessita molta claror, 
per això la posarem a 
prop de finestres, a la cui-
na o en racons molt ben 
il·luminats.
Necessita que el substrat 
estigui sempre humit. Cal 
vigilar molt bé el reg, ja 
que si el substrat queda saturat, es podrirà el bruc.
És una planta que en un posatestos bonic ja queda de-
corada.

Flor de pasqua 
o Poinsettia 
( E u p h o r b i a 
pulcherima)
Planta de fulla 
caduca típica 
de zones càli-
des. La tempe-
ratura no pot 

ser inferior a 2 graus. Tampoc tolera bé els canvis brus-
cos de temperatura. La seva temperatura ideal és al 
voltant de 18 graus.
Necessita molta cla-
ror, però no sol direc-
te.
Cal col·locar-la el més 
allunyat possible dels 
radiadors i altres fonts 
de calor. No tolera bé 
els corrents d’aire, per 
tant la col·locarem en 
una zona que quedi 
resguardada.
La flor de pasqua és 
una planta que necessita poca humitat, un got d’aigua 
un cop a la setmana serà suficient. No podem mullar 
les fulles, només el substrat.
Actualment als establiments especialitzats trobarem 
molta varietat de mides i colors de la flor de pasqua.
També podeu trobar-la amb múltiples decoracions o 
sense decorar i animar-vos a fer-ho.

Aquests i 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.

Departament de Jardineria 
i Floristeria de l’Institut  

Salvador Espriu 

Per Nadal, plantes naturals
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La nit del 5 de gener les ciutats organitzen una gran 
rebuda dels Reis de l’Orient, amb una gran desfilada 

pels carrers de la vila, acompanyats d’un gran seguici de 
patges, de carrosses, de dansaires i de grups provinents 
d’entitats i organitzacions que hi vulguin participar.
Des dels anys seixanta del segle XX, els Reis arriben per 
mar, terra i aire i són rebuts  per l’alcalde, que els dona les 
claus de la ciutat perquè puguin obrir, només durant una 
nit, les portes de totes les cases de la ciutat.
Aquesta nit els nens i nenes de tot el país esperen amb 
il·lusió les cavalcades, que es fan a totes les poblacions, i 
desitgen que ses majestats no es descuidin de passar per 
casa seva i deixar-hi els presents que els han demanat.
La festa de Reis se celebra el dia 6 de gener, data en què 
es creu que uns savis astròlegs vinguts de l’Orient van ar-
ribar a Betlem per adorar l’Infant Jesús i fer-li les ofrenes 
d’or, encens i mirra. És per això que encara avui, el com-
ponent principal de la celebració és el regal.
No és fins al segle VII que els reis comencen a ser tres 
–Melcior, Gaspar i Baltasar– i amb una procedència de-
finida: Europa, Àsia i Àfrica, els tres continents coneguts. 
Algunes interpretacions medievals també els dibuixaven 
com els tres estats de l’home: saviesa, maduresa i joven-
tut.
Durant el primer terç del segle passat la cavalcada s’orga-
nitzava amb finalitats benèfiques i va tenir èpoques millors 
i pitjors fins a la guerra de 1936-1939, quan es va inter-
rompre. El 1942 es va reprendre per iniciativa de l’Ajun-

tament de Barcelona 
i des d’aleshores no 
s’ha deixat de fer. 
Any rere any s’ha 
anat perfilant la ca-
valcada que tenim 
avui, amb unes ca-
racterístiques i uns 
personatges que la 
fan única.
L’Evangeli de Mateu 
és l’únic relat bíblic 
que recull l’arribada d’uns mags que seguien un estel per 
trobar un nen que havia de convertir-se en el Messies. 
Com que l’original de l’evangeli va ser escrit probablement 
en arameu, la traducció al grec del mot «mag» és confusa i 
pot tenir diversos significats i matisos. Per exemple, es pot 
traduir per savi, home de ciència, bruixot, matemàtic, etc.
Aquest text tampoc no esmenta quants mags o savis hi 
havia i encara menys com es deien. Només ens indica dos 
elements simbòlics remarcables. En primer lloc, que pro-
venien de l’orient, d’on surt el sol, és a dir, que portaven la 
llum. En segon lloc, que duien obsequis per honorar-lo: or, 
encens i mirra. L’or, com a ofrena a qui té el poder a la terra, 
és a dir, a un home; l’encens, com a referència a la condició 
divina; i finalment la mirra, un producte aromàtic que s’usa 
per embalsamar, i que recorda, doncs, la condició mortal 
del Messies.

tradicions catalanesLa vigília del dia de Reis
Diada: 6 de gener
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ORTOPÈDIA TÈCNICA A MIDA
C/ Llevadores 7, Salt 

Tel 972 439 935
Mòbil        619 534 323

 DAVANT
L'HOSPITAL

SANTA
CATERINA 

www.farmacianeusdomenech.com

Lloguer d'articles
d'ortopèdia 

Anàlisi del peu i
plantilles a mida 

Articles postoperatoris: calçat, walkers, genolleres... 

Ajuts pel bany 
Llits ortopèdics i grues 

Mitges de
compressió 

NOVES
INSTAL·LACIONS

200 m² 
DEDICATS A

L'ORTOPÈDIA

Calçat ortopèdic



28

LA COOPERATIVA
DEL VEÏNAT

CADA DILUNS DIA DEL JUBILAT

10% DE DESCOMPTE

RECORDA!

PERSONALITZA LA TEVA PANERA:
amb productes KM0 i artesans

tu esculls el preu (10€, 20€, 30€...)

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

Vine a buscar llenya a la botiga o
encarrega-la i te la portem a domicili!

ARRIBA EL NADALARRIBA EL NADAL

ARRIBA LA FRED!ARRIBA LA FRED!

FES LA TEVA PANERA A MIDA!
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Isaac L. Fox:  
estimació i servei a la comunitat 

veïns d’arreu
Dins del, gairebé, 40% de persones migrades a Salt 

a la recerca d’un futur millor, hi ha algú que ha vin-
gut per ajudar a fer que aquest futur sigui possible.
L’Isaac és una d’aquestes persones. Per això, es va unir 
a  l’ONG “La Font”. Un nom inspirador i ple de simbo-
lisme. Antigament, era un lloc de trobada obligada de 
tothom per anar a buscar allò que dóna vida: l’aigua. 
El seu objectiu: treballar amb comunitats d’immigrants 
per tal d’acompanyar-los en el seu procés d’adaptació i 
integració a una nova societat, amb la intenció d’empo-
derar-los, que siguin conscients de la seva pròpia vàlua, 
de tot allò que poden  aportar i unir cultures. 
Ell va néixer a  Carolina del Sud, però no hi ha viscut 
mai. Els seus pares eren cooperants a l’Índia i ell s’hi 
va estar fins als 18 anys. En aquesta edat,  dubtava si 
continuar amb la mateixa  tasca  o perseguir el somni 
americà. Va començar a estudiar Psicologia als Estats 
Units, però aviat es va adonar que no era aquest el seu 
camí i va canviar per fer Desenvolupament Comunitari. 

Allà va conèixer la 
seva dona, la  Sa-
mantha, que com-
partia els mateixos 
interessos que ell.
En acabar els es-
tudis, van treballar 
per una ONG que 
atenia joves delin-
qüents derivats pel 
jutge. El seu pro-
grama d’inserció 
era l’alternativa a 
la presó. Més tard, 
el treball en una 
altra Organització 
els va empènyer a 
fer el salt fins aquí
El 2013, van arri-
bar a  Terrassa i es 
van incorporar a la 

seu de “La Font” a on han desplegat projectes amb per-
sones vulnerables. A Salt van fer-ho el 15 de març, just 
quan es va decretar el confinament. “Va ser arribar i tan-
car-nos”, ens diu, però està molt content de l’acollida per 
part dels seus veïns i creu que la pandèmia ha creat uns 
forts lligams entre ells dels que encara en gaudeixen.
L’Isaac es mostra impressionat i agraït per l’hospitalitat i 
el tracte que rep la seva família. Viu amb la seva dona i 
tres fills petits, tots nascuts a Catalunya. La més petita, 
de només un mes, ja ho ha fet a Salt. 
Parla un castellà correctíssim i està estudiant català.
Igual que a Terrassa, el seu objectiu és clar: treballar 
amb persones nouvingudes,  acompanyar-les, vetllar 
pels seus drets i necessitats i empoderar-les en la seva  
recerca d’una vida millor
Estan presents a la comunitat mentre preparen la imple-
mentació del seu projecte. Creuen que és  molt impor-
tant la tasca de les diferents entitats del territori, especi-
alment de Càritas, amb la qual comparteixen molts dels 
seus valors i col·laboren amb ells per complementar al-
guns dels seus programes. Ell mateix imparteix classes 
d’anglès a nois d’institut i participen també en sortides a 
la muntanya  i d’altres projectes comunitaris.
Ajudar, servir, estimar, viure amb un propòsit, són les 
paraules que més sentim al llarg de la nostra trobada, 
perquè l’Isaac es confessa creient, però més que cristià, 
o adscrit a una església concreta, ell vol que se’l conegui 
com a seguidor de la vida de Jesús i de l’exemple de la 
Mare Teresa de Calcuta amb els pobres. “L’església no 
és un edifici sinó un grup de persones que estimen Déu 
i els seus veïns. L’important és servir als altres, trans-
formar el teu racó de món, donar, sense treure’n profit”.
Té esperança en un futur millor. Creu que el poble de 
Salt és capaç de fer més canvis i enfrontar-se a les desi-
gualtats,  tot i reconèixer els que ja s’han fet.
Voluntat de servei i esperança de millorar les coses. No 
pas el somni americà, sí el de l’Isaac L. Fox i la seva 
família.

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

Vine a buscar llenya a la botiga o
encarrega-la i te la portem a domicili!
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FES LA TEVA PANERA A MIDA!
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notíciesL’Ajuntament de Salt congela  
els tributs per al proper exercici 2022

L’Ajuntament de Salt congelarà l’any 2022 les orde-
nances fiscals i les taxes municipals al mateix temps 

que, entre les novetats, impulsa bonificacions per als 
propietaris que destinin immobles a residència d’estu-
diants o comunitats que apostin per la instal·lació de 
sistemes de producció elèctrica provinent del sol. Amb 
aquestes iniciatives el consistori dóna continuïtat a la 
política de l’exercici actual per continuar al costat dels 
veïns i veïnes i ajudar a superar l’impacte de la Covid. 
Entre les novetats destaca la bonificació del 50% en la 
quota íntegra de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles), du-
rant un termini màxim de cinc anys que no excedirà de 
l’exercici econòmic 2029, els immobles que es destinin 
amb la corresponent llicència a residència d’estudiants.
 D’altra banda, durant els exercicis de 2023 a 2027 i 
fins a una reducció màxima de l’IBI de 300 euros, es 
bonificarà els immobles que hagin instal·lat sistemes 
de producció d’energia elèctrica provinents del sol, 
sempre que formin part d’una comunitat energètica o 
comunitat d’energies renovables.
Segons l’alcalde de Salt, valora la congelació de les 
ordenances fiscals 2022 com “un exercici per continuar 
donant suport a la reactivació econòmica del municipi. 
L’evolució de la Covid és favorable, però el seu impacte 
i les seves conseqüències encara es perceben. A més 
a més, s’està castigant els ciutadans amb pujades com 

la del preu de la llum i per responsabilitat hem decidit 
no augmentar la càrrega impositiva a les llars salten-
ques”.
També, per al proper exercici s’amplia fins a 54.000 eu-
ros els ingressos de les unitats de famílies nombroses 
que poden accedir a una bonificació del 60% de l’IBI i 
també es prorroga la bonificació, enguany del 40%, de 
la quota íntegra de l’IBI per als immobles destinats a 
activitats culturals on s’exerceixi una activitat econòmi-
ca que hagi quedat afectada especialment per la pan-
dèmia COVID19.
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teatre

racó poètic

L’oncle Vània

El meu arbre

L’obra teatral d’Anton Txèkhov i dirigida per Oska-
ras Korsunovas es va presentar al nostre Teatre de 

Salt, amb un gran repartiment d’actors reconeguts pro-
fessionalment, com són Ivan Benet, Raquel Ferri, Anna 
Güell, Julio Manrique, Lluís Marco, Carme Sansa, Júlia 
Truyol i Gaspar Bindeman. Amb una durada de tres 
hores i descans a l’entremig.
L’Anton Txèkhov ens fa una reflexió: “L’home té el do 
de la intel·ligència i de la força creadora per multiplicar 
allò que li ha estat donat, però fins ara no ha creat res, 
només ha destruït. Cada vegada hi ha menys i menys 
boscos. Els rius s’assequen. El clima s’altera. Cada dia 
la terra es torna més pobra i més lletja.”
L’Oncle Vània és actual en el món contemporani d’una 
manera única i sorprenent: parlem de temes que fan 
reflexionar l’espectador, com és el medi ambient, 
l’emancipació de la dona, la confrontació entre el món 
tradicional i el món modern. La construcció social on 
l’amor ja no és viable. Això es reflecteix, el cas de tots 
aquests temes, en el nostre espectacle.
L’obra es defineix en una família en la que el pare, un 
home d’edat avançada (Lluís Marco) que està casat 
amb una noia jove i molt bonica, es va enamorar d’ell 
pel fet de ser un intel·lectual molt famós, però l’edat no 
perdona i els anys tampoc. A poc a poc els sentiments 
cap al seu home es van fent cada dia inferiors. Flirte-
jant amb els dos fills (Julio Manrique i Ivan Bene). Més 
d’una vegada enfrontats per aconseguir l’amor de la 
dona del seu pare (que interpreta l’actriu Raquel Ferri).
Per altra banda ens trobem amb la cunyada (Júlia 
Truyol), que està enamorada d’un dels germans des 

de fa molt de temps, però està acomplexada del fet que 
és lletja i no s’atreveix a declarar-se. Se sincera amb 
la dona del seu pare, la qual li diu que és bonica i que 
intercedirà amb el seu cunyat per explicar-li que la té 
seduïda, cosa que ell rebutja com a parella.
Tots els actors han estat formidables en la seva inter-
pretació. Sobretot m’ha impactat la professionalitat de 
Julio Manrique i Ivan Benet en el paper dels dos ger-
mans.
L’obra, a més de ser molt entretinguda, ja que les tres 
hores se’ns han fet curtes, ens ha ensenyat a valorar el 
nostre entorn, el qual, com he expressat al comença-
ment, el tenim abandonat i el pervenir dels nostres fills 
i nets és molt dubtós.
El Teatre, que estava totalment ple, ha acomiadat els 
actors amb forts aplaudiments, posant-se tothom dret 
en reconeixement de la seva gran professionalitat.

Josep M. Pla

Amic, si no tens molta pressa
fes un tomb pel meu carrer
i veuràs un altiu arbre

que amb un dit vol tocar el cel.

Les seves fulles són estrelles, té forma d’avet
i els tornassolats de la tardor, fascinen a qui s’hi apropa

quan arriba el fred.

Oh! liquidàmbar, el dur hivern t’ha despullat
i tes fulles daurades el terra han encatifat

el llevant les saltironeja
d’ací, d’allà, tot festejant

i amb llums de color et vestim de festa
perquè arriba el Nadal.

Ara que el fred em fa frisança
i em porta tants records

penso amb tu, amic, que no tens sostre
amb tu, amic, que no tens sort.

Ah! si jo pogués abraçar-te, t’ompliria de tendresa la pell
d’il·lusions aquest cor solitari

vine, junts recordarem aquell Déu fet home
que va néixer en la nuesa,

amb llit de palla i el cel per sostre
i compartirem aquest Nadal que ens ha portat:

per tu, el caliu d’una abraçada!
i per a mi, el teu somriure esberlat

quan t’he fixat la mirada!!

BON  NADAL

Dolors Vilagran i Amat



32

50è Aniversari de l’escola: 
PRIMERES ACTIVITATS

ensenyament
Durant la segona quinzena del mes 

d’octubre hem posat en marxa les 
primeres activitats per celebrar el 50è 
aniversari de l’escola. Es tracta d’acti-
vitats que intentem que siguin el màxim 
de participatives possible. 
Ens agradaria que tothom que s’hi 
senti cridat, celebri amb nosaltres 

aquests primers 50 anys d’història de l’escola.

Per molts anys!
El dia 26 a la tarda, tots els alumnes, des de P3 fins 
a 4t d’ESO, acompanyats dels seus docents, es van 
reunir al pati de l’escola per formar un 50 ben gros. Un 
cop asseguts al terra, formant els dos dígits del número 
50, van cantar una versió de la cançó “Per molts anys” 
adaptada a l’efemèride que celebrem enguany. Petits i 
grans van donar el tret de sortida a les activitats per 
celebrar que el Pompeu ja té 50 anys!

50 anys en imatges
Després del tret de sortida que va suposar la formació 
del 50 al pati de l’escola, es va activar una altra activitat. 
Demanem a tothom que tingui imatges d’aquests 
primers 50 anys de l’escola que ens en faci arribar 
una còpia digital a través del formulari que tenim 
a la pàgina web de l’escola. Amb totes les imatges 
rebudes es publicarà una pàgina web que serveixi 
d’àlbum i record d’aquests 50 anys i de l’aniversari que 
celebrem aquest curs.

50 anys, 50 paraules
La segona activitat que s’ha ac-
tivat consisteix en la publicació 
de les paraules triades per 50 
persones vinculades a l’escola. 
Cada paraula ha estat triada pel seu 
autor, en funció de la seva relació 
amb l’escola i els seus primers 50 
anys d’història. Amb el codi QR es 
pot accedir al recull de les paraules 
publicades fins el moment.

Mentrestant a les aules
L’aniversari permet als alumnes ser  
conscients de la història de l’escola 
i els seus valors i així ho treballem 
en totes les etapes. En el cas d’ESO  
s’ha  aprofundit  el que ha envoltat 
aquestes  5 dècades.  Després de 
descobrir-ne la moda, el cinema i  tv, 
alguns fets històrics, publicacions i la 
música els alumnes han utilitzat l’art 
per fer-ne una mostra.  

Tot plegat, només és el tret de sor-
tida. Seguirem programant noves 
activitats al llarg dels propers me-
sos. 
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Treballar per projectes: un gran aprenentatge  
per alumnes i professores

Des del curs passat, cada tarda els alumnes de 
Secundària de FEDAC aprenen amb aquesta 

metodologia
Taules i cadires desordenades. Xivarri a les aules. 
Aules i despatxos plens d’alumnes conversant sobre 
circuits elèctrics, l’Univers, l’art, les escultures, els gè-
neres periodístics, el teatre… Un plafó informatiu que 
es va actualitzant amb els cartells del projectes que es 
van duent a terme, moltes reunions i  una pissarra que 
setmana rere setmana el claustre actualitza en funció 
dels continguts, les tasques i el ritme de treball dels 
alumnes. 
Aquest és un petit tast de les tardes a Secundària a 
l’escola FEDAC-Salt. I és que des del curs passat, a les 
tardes es treballa per projectes. Cada dia, de 15.00 h 
a 17.00 h. els alumnes treballen de manera transversal 
i en grups cooperatius diferents projectes a partir d’un 
repte o una pregunta inicial guiats pel claustre. Imple-
mentar-ho va ser tot un repte per alumnes i professorat, 
tal com explica Núria Rigau, cap d’estudis de Secundà-
ria: “Ha suposat un canvi en la manera de treballar, dels 
alumnes i també dels professors. Estem aprenent a fer 
classes més dinàmiques, amb aprenentatges vivenci-

“Els circuits gramaticals és un projecte mani-
pulatiu on es treballa la gramàtica i el lèxic de 
diferents llengües i els circuits elèctrics”

Assessoria Gestoria

Bones Festes!

als i segons les necessitats de cada grup. Ells apre-
nen a cooperar, treballar en equip, tenir esperit crític, 
liderar, gestionar el temps, comunicar-se i resoldre els 
problemes que es van trobant al llarg del projecte de 
forma autònoma, entre moltes altres habilitats, a la ve-
gada que es treballen els continguts del currículum de 
forma més transversal.”
Alguns dels projectes que s’estan duent a terme aques-
tes primeres setmanes de curs són: “El sistema solar”, 
“Els circuits gramaticals”, el Junior Report amb el qual 
es crea la revista digital de l’escola Fedac-Salt Report, 
“Apadrina una escultura”, o un projecte que lideren i 
autogestionen els alumnes de 3r de Secundària “Cre-
em el nostre projecte”. Alguns d’aquests projectes ja 
es van realitzar l’any passat i s’han revisat mentre que 
d’altres són nous d’enguany.
“Considero que amb el projecte que vaig aprendre més 
ha estat el Junior Report”, ha assegurat Carla Milene 
Garibaldi, alumna de 4t de Secundària. De fet, aques-
ta nova metodologia està ben valorada pels mateixos 
alumnes: “Crec que en comparació amb el funciona-
ment que teníem a 1r de Secundària, aquest és molt 
més dinàmic i permet connectar diferents assignatures. 
També ens ha ajudat a poder fer la teoria de manera 

diferent”, ha conclòs Gabrielle Fante, 
alumna de 4t de Secundària. 
Per tot, la valoració que en fa el 
claustre i l’escola és positiva: “És un 
canvi i una millora que ens apropa 
més als alumnes, a les seves neces-
sitats i a desenvolupar habilitats per 
la vida”, reafirma Núria Rigau, i s’es-
pera que al llarg del curs es puguin 
tirar endavant diversos projectes te-
nint en compte el ritme d’aprenentat-
ge de cada curs. 
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Institut Salvador Sunyer

Entrega oficial de l’informe “L’accessibilitat dels itine-
raris segurs per a persones amb discapacitat motriu 

i visual” a l’Ajuntament de Salt 

El passat 14 de setembre es va lliurar a l’Ajuntament 
de Salt l’informe elaborat dins el marc del projecte de 
servei comunitari “Fent un SALT cap als CARRERS IN-
CLUSIUS: -Accessibilitat als itineraris segurs-”. L’infor-
me realitzat per l’alumnat de 3r d’ESO, del curs 2020-21, 
exposa les barreres arquitectòniques i les bones praxis 
existents en els itineraris segurs, recorreguts que unei-
xen els diferents centres escolars del municipi.

A l’acte hi varen assistir representants de les diferents 
entitats i organismes que varen participar en el projecte:
Des de l’Ajuntament de Salt: Margarita de Arquer (regi-
dora de Ciutadania i Comunitat i Acció Social i 1a tinent 
d’alcalde), Noemí Domingo (ajudant de la regidora de 
Ciutadania i Comunitat i Acció Social), Andreu Bover 
(cap de l’Àrea d’Integració i Convivència) i Anna Fusté 
(regidora de Mobilitat).
Des de la Fundació Atenea: Cristina Valenzuela (coor-
dinadora de Fundación Atenea) i Irene Iglesias (tècnica 
del Projecte Itineraris Segurs).
Des del centre educatiu Institut Salvador Sunyer i Aime-
ric: Miriam Barra, Imma Rodríguez i Anna Anglada (pro-
fessorat responsable del projecte), Hassane Tacania, 
Laia Castillo, Ayelen Blasco, Mansata Diedhiou, Kajal 
Salhan i Élian Sánchez (representants de l’alumnat).
Des de MIFAS: Rafik ed-dahbi (responsable de l’acte de 
Sensibilització)
Des de l’institut es valora molt positivament la rebuda 
oficial per part dels representants de l’Ajuntament de 
Salt, els quals es varen comprometre a tirar endavant 
algunes de les propostes de millora exposades al pro-
jecte sobre l’accessibilitat dels Itineraris Segurs per 
a persones amb discapacitat motriu i visual. 
En el discurs de benvinguda, la Sra. Margarita de Arquer 
va dedicar unes paraules a l’alumnat felicitant-los i enco-
ratjant-los a seguir treballant per millorar el territori:
“OPORTUNITAT perquè els Itineraris Segurs del projecte 
Juguem?, serveixin com a punt de partida perquè SALT 
millori en accessibilitat i en senyalització, i esdevingui un 
municipi inclusiu i lliure de barreres arquitectòniques. 

OPORTUNITAT perquè l’informe elaborat pels alumnes 
de 3r d’ESO del curs 2020- 2021 de l’Institut Salvador 
Sunyer es converteixi en un referent pels projectes 
d’àmbit comunitari que es fan a Catalunya. 
OPORTUNITAT per escoltar la vostra VEU i la manera 
com heu analitzat el nostre municipi a través d’una mira-
da crítica, constructiva i d’atenció a la diversitat. 
Així doncs, en nom de la Regidoria de Ciutadania, Co-
munitats i Acció Social de l’Ajuntament de Salt vull agra-
ir-vos de forma molt sincera la redacció d’aquest INFOR-
ME, el qual ens resultarà una eina molt útil per l’aposta 
que fem des de la nostra ÀREA en l’atenció a les neces-
sitats de les persones amb diversitat funcional”.
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Resum meteorològic setembre i octubre

el temps

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

Dies de pluja: 4
Màxim en un dia: 12,6 (mm)

Dies de pluja: 13
Màxim en un dia: 36,1 (mm)

Pluja acumulada: 17,1 (mm) 
Temperatura màxima:
17,6° el dia 3 d’octubre

Pluja acumulada: 89,7 (mm) 
Temperatura màxima:
 32,2° el dia 5 de setembre  

Temperatura mínima:
6,5° el dia 24 d’octubre

Temperatura mínima:
 11,7° el dia 21 de setembre
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Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

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

Temperatures i pluviometria

SETEMBRE- A Salt hem tingut 22,6º de temperatura 
mitjana, ha estat un mes càlid, amb una anomalia po-
sitiva de + 0,8º. Al centre de Girona  23,3ºC de mitjana 
Girona-Séquia, ha quedat a només 0,6º del rècord de 
2016, 23,9º (sèrie de Girona 1884-2021).
Hem tingut 4 nits tropicals a Salt-XOM, rècord en un se-
tembre des de l’inici de la sèrie, 2010, a Girona 8 nits tro-
picals, igual que a l’agost. 6 nits tropicals a Salt-centre.
La mitjana de les mínimes ha estat molt alta, 17,5º a 
Salt-Plaça Sant Cugat, és més alta que als mesos de 
juliol i agost, si tenim en compte la mitjana del període 
1971-2000 a Girona, 17,5º. A Salt-XOM 16,6º. Recor-
dem que vam tenir rècord de temperatura mínima eleva-
da el dia 14 a Girona, 23,2º a Girona-Fedac Sant Narcís, 
Girona-Séquia i Girona-Escola Doctor Masmitjà. Aquell 
dia la mínima fou una mica més baixa a Salt, 22,0ºC a 
Salt-Plaça Sant Cugat i 21,6º a Salt-XOM. Les tempera-
tures màximes i màximes absolutes no han estat gaire 
elevades, per efecte de l’abundant nuvolositat, 5,7 octes 
de mitjana a Salt-Plaça Sant Cugat. El mes de setembre 
va tenir una precipitació normal, 89,7 mm a Salt-Plaça 
Sant Cugat, amb una anomalia de +4,5 mm, que és fe-
ble en un clima mediterrani com el de Salt.

OCTUBRE- El mes d’octubre s’ha caracteritzat per brus-
ques fluctuacions de les temperatures, fet lògic en un 
mes de tardor, però aquests canvis tan importants de les 

temperatures han afectat més les temperatures mínimes 
per efectes de la nuvolositat o el vent que no pas en les 
temperatures màximes que han estat més constants. La 
temperatura màxima més alta, 26,9ºC, el dia 2 d’octubre, 
està molt lluny de ser rècord, el valor més alt en un octubre 
a l’observatori de Salt-Plaça Sant Cugat és de 33,5ºC el 
dia 12 d’octubre de 2011. Pel que fa a la temperatura mí-
nima absoluta, 6,5ºC, el dia 24, tampoc és un valor gaire 
baix, ben llunyà del rècord de la sèrie, -0,5ºC, temperatura 
assolida el 30 d’octubre de 2012. La temperatura mínima 
absoluta de les Deveses fou de 2,1ºC el dia 24, i també 
quedà lluny del rècord, -3,5ºC el 30 d’octubre de 2012. 4,2º 
de mínima absoluta a Salt-XOM. El mes d’octubre ha estat 
normal pel que fa a les temperatures, la mitjana, 17,4ºC, 
només és 0,4ºC inferior a la mitjana climàtica (1999-2021), 
17,8ºC a la Plaça Sant Cugat de Salt. Ha estat un mes amb 
molts dies seguits sense precipitació (entre el dia 4 i 29 
d’octubre no ha plogut una precipitació apreciable al centre 
de Salt, 25 dies consecutius) i una persona, un dia quan 
m’ha vist a l’estació meteorològica de Salt-XOM, m’ha pre-
guntat si això és normal, li he dit sí que ho és, en un clima 
mediterrani com el de Salt, on la precipitació, igual com a 
Girona, al voltant de 730 mm a l’any, es concentra en pocs 
dies, 65. Els dies de precipitació, molt escassos, per ser 
octubre, només 2 dies civils (4 i 29) de precipitació, quan la 
mitjana és de 8,4, s’han concentrat a l’inici  i finals de mes.



36



37

Elaboració:
Poseu al foc l’aigua i el sucre a bullir fins que ens quedi un almí-
var. Munteu una mica els rovells i afegiu a poc a poc l’almívar fins 
que comenci a agafar volum. 
Munteu la nata i afegiu el torró ben esmicolat, ajunteu-ho tot fins 
que quedi ben barrejat i aboqueu-ho en un motlle. Poseu-ho al 
congelador fins que quedi ben quallat.

El podeu servir amb una mica de ratafia.

Recepta de la Sra. Pilar Masferrer Salló 
 del grup de Les Cuineres de Salt

Ingredients: 
· 125 cc d’aigua
· 125 g de sucre
· 6 rovells d’ou
· 1 teula de torró de Xixona (quantitat al gust)
· 500 cl de nata per muntar

Gelat de turrógastronomia

- Amor, t'agradaria que passéssim un bon cap de setmana 
els dos?
- Sí, amor meu.
- Bé, ens veiem dilluns.

- Mama, avui és dissabte i penso sortir.
- M'estàs avisant o demanant permís?
- Ni una cosa, ni l'altra, t'estic demanant diners.

Un respectable professor de Dret li diu als seus alumnes:
Recordin nois, el més important quan s'és advocat és saber 
que alguns casos es guanyen i altres perden, però en tots 
es cobra.

- La seva dona està en les últimes.
- De la seva malaltia?
- No de les llistes d'espera.

Hi havia una velleta tractant de tocar el timbre d'una casa, 
però no arribava. En aquestes arriba un jove i li diu:
- L'ajudo a tocar el timbre?
- Sí, si us plau. 
El jove toca el timbre i li diu:
 - I ara?
I la velleta li contesta:
- Ara, a córrer!

Durant una audiència al jutjat es genera una disputa i el 
fiscal li crida a l'advocat defensor:
- Vostè és un lladre.
El defensor li contesta al fiscal:
- I vostè és un venut.
Finalment el jutge diu:
- Una vegada les parts s'han identificat correctament, 
seguim amb l'audiència...

- M'han contractat com a professor d'anglès.
- Treball estable?
- No; taula és table. Treball és work.

- Escolti, miri: no em funciona el mòdem.
- Quines llums té enceses?
- La del rebedor i la de la cuina.
- Bé; li enviem un tècnic!

- Fa tres mesos em vaig apuntar a un gimnàs i encara no he 
perdut ni un sol quilo. Pel que sembla, a més d'apuntar-s'hi, 
cal anar-hi.

- Jaumet, Qui  va ser Joana d'Arc?
- Una drogoadicta, mestra.
- D’on treus això?
- Del llibre de text, donat que va morir per heroïna.

- Aquest any els Martínez vindran a dinar per Nadal. No posis 
els coberts de plata.
- Què passa, tens por que ens els prenguin?
- No, que els reconeguin.

Arriba la mestra i diu:
- Avui farem un test ràpid sorpresa, vingui Pepet qui va 
descobrir la penicil·lina?
- Fleming senyoreta.
- Molt bé Pepet, ara el teu Jaumet ¿qui va ser el primer 
a trepitjar la Lluna?
- Jo no he estat senyoreta, li juro que jo no l'he trepitjat.

Un pagès passa davant d'una làpida que diu:
“Aquí jeu un advocat, un home honrat, un home íntegre”
El pagès se senya i diu espantat:
- Verge santíssima, van enterrar tres homes en la mateixa 
fossa!

RISOTERÀPIA
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demografia

Àngela Amer Quera, 77 anys   20/09/2021
Narcís Roca Noguer, 73 anys      22/09/2021
Dolors “Lolita” Vilalta Batlle, 92 anys  23/09/2021
Carme Arumí Mercader, 100 anys    23/09/2021
Corina Cevallos Infantes, 68 anys 24/09/2021
Pepita Morell Fàbregas, 93 anys  25/09/2021
Francisco Leal Marcello, 87 anys   30/09/2021
Maria Comas Molas, 87 anys   01/10/2021
Maria Rosa Grau Fàbregas, 94 anys   02/10/2021
Pepita Bagué Freixas, 88 anys    13/10/2021
Alfonso Miñarro Leiva, 84 anys    14/10/2021
Juliàn Gómez García, 72 anys   18/10/2021
Mario Raset Esteve, 65 anys  20/10/2021
Valentina Redondo González, 100 anys  26/10/2021
Dolores Baborés Sarrats, 91 anys  26/10/2021

Marcela Pacheco Pareja, 88 anys  27/10/2021
Josefa Arroyo Spinola, 77 anys  31/10/2021
Jarinson Efren Munera Agudelo, 39 anys  31/10/2021
Maria Tomàs Feliu, 86 anys    02/11/2021
Abel Ballesta Quirch, 87 anys  05/11/2021
Joan Bartomeu Galí, 60 anys     05/11/2021
Manuela Vizcaino Vivas, 90 anys  07/11/2021
Pere Crous Palmada, 98 anys   11/11/2021
Alonso Mañero Victorio, 88 anys 13/11/2021
Héctor Mendoza Banegas, 74 anys  13/11/2021
Nicolae Baculea, 70 anys 14/11/2021
Ton Muñoz Creus, 72 anys  18/11/2021
Maria Viñolas Parramont,85 anys 20/11/2021
Anna Tarrés Serrat,74 anys 21/11/2021
Manel Oliveras Planas,68 anys 24/11/2021
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Manuel Reyes López 
 uana Suárez Alba  17/09/2021

Alberto Retamal Garzón 
Érika Caler Ruiz 17/09/2021

Juan Muñoz Garzón 
Nassira El Miri  21/09/2021

Sergio Iglesias Pérez  
Noemí González Carrasco 22/09/2021

Antonio Regi Vila 
Indira Yahira Pomares Zacarías 24/09/2021

Antonio Vázquez Sánchez  
Marí Inés Borguetto 25/09/2021

David Palou Marques 
Inmaculada Garanger Alonso 27/09/2021

Juan Vázquez Jurado i Claudia 
Isabel Pavani Castillo 27/09/2021

Romuel Agcayab Lamuas 
Violeta Agliam Libunao 28/09/2021

Halima Aajib El Hajjami  26/08/2021
Nayara Dantas Alencar  30/08/2021
Benjamín Dantas Alencar 30/08/2021
Daoud ElHamouti Ouadi   07/09/2021
Mariam Tunkara   08/09/2021
Iyad Fadili   08/09/2021
Lucas A. Castillo Nieto 09/09/2021
Nil Romero Moreno   13/09/2021
Wiam Dkiouak  13/09/2021
Sofia Sidibay Dambeleh 14/09/2021
Saad Dahmani   16/09/2021
Burhan Ahmed Ellahi Javed 16/09/2021
Charlotte Lora Cañadas 16/09/2021
Lia Camps Piñol  17/09/2021
Omar Magiraga  18/09/2021
Achraf Belhaddane Tanaoui 18/09/2021
Selena Iris Denisa Vlad 19/09/2021
Jeanet Rafaela Ngomi Tchuante  20/09/2021
Cristian L. Martín Consuegra  21/09/2021
Siraj Badri Khannoun  21/09/2021
Emily J. Velásquez Martínez  23/09/2021
Yussuf Tunkara Ceesay  24/09/2021
Ayoub Ouissaden  27/09/2021
Ndeye Ngone Souane 27/09/2021
Victoria C. Valladares Fiallols  28/09/2021

Mourad Bouzaraoui Izmar  
Souhayla Azmar  30/09/2021

Hafid Farsi Farsi  
Hajar Gaouar 30/09/2021

Marc Núñez Bonmatí  
Paola A. Amagua Toapanta 01/10/2021

Marcos Arturo Salinas Zambrano 
Shirley maría Urbina Peñafiel 02/10/2021

Manuel A. Valladares Sandoval  
Lely Carlota Fiallos Osorio 04/10/2021

Abdelhak Dada  
Ecram Manouach Manouach 04/10/2021

Samir Benali  
Saida Maanan Ismael  05/10/2021

Atif Fauzi El Bouyahaoui  
Sadika Azzagaria 06/10/2021

Lluís Fernández Ubach 
Montserrat Vila Lozano  08/10/2021

Rayhan El Bobssi  28/09/2021
Selah Núria Fox  29/09/2021
Zaid l Founti  30/09/2021
Doussou Doukore 30/09/2021
Luca García Hueso  01/10/2021
Daniel Gabriel Iliuta    01/10/2021
Manseerat Singh Kaur  01/10/2021
Nora Ouchan  02/10/2021
Mimoun Arguig 03/10/2021
Love Summan   03/10/2021
Aissatou Barry 03/10/2021
Sulayman Darboe 05/10/2021
Tagari Diakite   06/10/2021
Corca Sata Baldeh  06/10/2021
Mohamed Modibo Sangare  11/10/2021
Gala Lara Julià  11/10/2021
Martí Puig Doménech 11/10/2021
Coraima Bout Jalikht Ferrón 13/10/2021
Soulaiman El Fraihi 15/10/2021
Yasser Chafi El Yamoun  16/10/2021
Binta Balde Kadiakhe 16/10/2021
Jeremy C. Eronini Nhamoinesu 16/10/2021
Débora J. Escoto Mendoza 17/10/2021
Hajar Hafyane  18/10/2021
Ball Sidibeh 23/10/2021

Daniel Sánchez Garzón  
Yennebba Dambale Fernández 11/10/2021

Joaquim Cassany Alemany 
 M.Dolors Font Ruiz  11/10/2021

Mahamadou Camara  
Jenabo Jaiteh Dansirah 13/10/2021

Jaime Armengol Serrat  
Alba Puigvert Verdaguer 15/10/2021

Erik Martínez Almazán 
Zoraida Carrasco Martínez  25/10/2021

José Miguel Galindo Morillas 
Ascensión Jaro Ruedas 30/10/2021

Guillermo Miñarro Mañas 
Josefa Cortés Castillo 04/11/2021

Sarabjit Singh 
Sonia Maribel López Núñez 08/11/2021

Abdennaim El Alguioui El Arguioui 
Ilham El Arguioui 11/11/2021

Fatoumata Diao 24/10/2021
William David Salinas Reyes 26/10/2021
Omar Camara  26/10/2021
Lucía Cozar Baca  27/10/2021
Haron Enqira Ouaylal 27/10/2021
Ishaq Lamkadmi Tsriouah 28/10/2021
Leo Quiñones Cayuela  28/10/2021
Tarik El Farri  29/10/2021
Asmahan Al Naasan   29/10/2021
Nour El Mokaddam El Batati 30/10/2021
Aarón Castro Arita  01/11/2021
Naya El Attar Haidour 03/11/2021
Nayla El Attar Haidour  03/11/2021
Harnoor Singh 03/11/2021
Lucía Fauria Rubio  03/11/2021
Zekiel Lee Brill 04/11/2021
Gurjaap Singh 05/11/2021
Yanay Moreno Velázquez 05/11/2021
Samay Rico Castro 07/11/2021
Ali Manneh Manneh 07/11/2021
Erik Cortés López  07/11/2021
Fatou Ceesay 08/11/2021
Malick Jallow Jawo 09/11/2021
Hamza Touray 09/11/2021
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FARMÀCIES de guàrdia: mes de desembre 

MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568 Dies: 1 - 6 - 14 - 27     

ESCATLLAR, Guilleries, 60 - 972230103 Dies: 18 - 31  

JUBERO, Major, 157 - 972233518 Dies: 2 - 8 - 15 - 28       

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies: 7 - 20      

DOMENECH, Llevadores, 7-9 - 619534323 Dies: 9 - 22 

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237 Dies: 11

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vila, 1 - 972978376 Dies: 10 - 23 

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645 Dies: 3 - 16 - 24 - 29 

ORDIS, Pg. Països Catalans, 65 - 972237704 Dies: 4 - 17 - 25 - 30    

MUÑOZ, Pg .Països Catalans, 145  -972243412 Dies: 19        

ROSA AGUER, Major, 269 - 972231249 Dies: 13 - 26     

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578 Dies: 21 

BROSSOLEY, (Espai Girones) - 972439189  Dies: 5 - 12

Verticals 
1 Objecte creat pels deus el qual va obrir Pandora.
2 Filla d’Epimeteu i de Pandora.
3 Va crear la caixa de Pandora com a venjança de Prome-
teu i els humans.
4 L’ultima cosa que queda al fons de la gerra de Pandora 
l’ultima cosa que es perd.
5 Segons la mitologia grega va ser la primera dona a la 
terra.
  
Horitzontals 
1 Poeta que al segle VII va escriure la versió més famosa 
del mite sobre la caixa de pandora.
2 Do otorgat pels deus que va causar que Pandora obrís 
la gerra que va desatar totes les desgracies i mals que hi 
ha nostre món.
3 Cosí y marit de Pirra.
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