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L'úl m cap de setmana de febrer es van produir dos
pe ts incendis a prop del Ter i a la Bassa dels Ànecs.
Preocupa per la gran sequera que tenim.
L'Ajuntament de Salt adquireix l'ediﬁci de l'antiga
llar d'infants El petit Jardí per 385.000 euros

Salt potencia els tallers de suport a la tasca escolar i
aquest curs hi participa un miler d'alumnes

L'Espai Municipal d'Ocupació de Salt ha assessorat
un miler de persones durant l'any 2021

Salt commemora el Dia Internacional de les
Dones
Amb la lectura del manifest institucional
davant de la façana de l'Ajuntament a càrrec de
la primera tinent d'alcaldia, Margarita de Arquer,

Els Consells de Barri de Salt d'aquest any 2022
decidiran el destí de 100.000 en inversions
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UERRA, aquesta simple paraula que moltes vegades ens
sona llunyana, des d’aquest passat mes de febrer ens sona
molt a prop. Alguns en diran invasió, rescat, alliberament... Es pot
canviar la paraula però no el fet. S’inicia un conflicte per interessos,
diners i poders sense pensar en l’altra banda, la més crua i real:
famílies separades, morts, destrucció, crisis, nens orfes...
Un país amb passat comunista i imperialista està intentant recuperar el territori de l’antiga URSS, sabem realment el perquè i a quin
preu?
Podíem intuir que el president rus és dur i radical, però ningú es
podia imaginar fins on seria capaç d’arribar. De nou ha sumit el
propi país a l’aïllament i a una greu crisi interna, en un món cada
vegada més globalitzat.
No restem importància a la resta de guerres actives al món, ans
al contrari, totes les guerres són dures, però per què aquesta la
sentim més a prop?
Europa està amenaçada i ens agradi o no en formem part, per tant,
ja que el poble no pot arribar a negociar un alto el foc, com intenten
fer els polítics, almenys hem d’ajudar el poble amb els recursos
que puguem i intentar que aquest poble desplaçat de casa seva
pugui tenir la més còmoda estada a casa nostra, demostrant un
cop més que som un país d’acollida.
L’únic que volen els pobles d’arreu és PAU.
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El carnisser que estimava les plantes

entrevista

Nom: Joan Puig Valls
Nascut el 1951
Nascut a: Casa Valls, al nº103, del carrer del Carme de Girona
Resident a: Salt
Professió: carnisser jubilat, des de sempre s’ha interessat per la natura i en especial per les plantes i herbes remeieres. Té un museu
d’herbes a Cassà de la Selva, forma part del grup Flora Catalana
(secció del Pla de l’Estany) i Remeiers i remeieres de Girona.
Herbes que podem trobar a les Deveses de Salt: sajolida, farigola,
llorer, ruda, espernallac, alliums, arç blanc, onagre, rementerola,
fonoll, gram, consolda, menta aquàtica, entre altres.

A en Joan, fill de carnisser, el van posar darrere el taulell de ben jovenet perquè no “servia per estudiar el que volien
que estudiés”. Ni ell ni el seu pare no s’imaginaven que, a banda d’aprendre l’ofici i dedicar-s’hi amb èxit fins a jubilar-se, en Joan en trauria un altre coneixement ben valuós: tot el saber dels clients sobre plantes, herbes, remeis
i ungüents. De seguida va veure la importància de conservar aquesta saviesa que només es dona als comerços
on encara es despatxa i es xerra gairebé a parts iguals. Sabers populars recollits entre grams de carn picada i pits
de pollastre, que ara es conserven i es poden difondre gràcies al Museu de les Herbes que ell mateix ha creat on
hi havia els mostradors de l’antiga carnisseria a Cassà de la Selva.
De professió has estat carnisser?
Sí, he tingut una carnisseria a Cassà de la Selva durant
30 anys. El meu pare ja ho era, ell tenia tres carnisseries
a Girona: al carrer del Carme, a les Ballesteries i al carrer de la Barca. Després, per temes familiars, va tancar
aquestes botigues i quan jo tenia 16 anys vam anar a
viure a Tossa de Mar. Era el petit de casa i no servia per
estudiar –almenys el que em volien fer estudiar-, llavors
el meu pare em va fer posar darrere el mostrador. La
veritat és que la carnisseria és una feina molt maca, tot
i que al principi no m’agradava gaire perquè era molt
jove i era l’època en què només vols viure, però de mica
en mica vas agafant consciència que t’has de guanyar
la vida i aquesta és una professió molt maca. Quan em
vaig casar vam venir a viure a Salt, fa 47 anys.
Quan et comences a interessar per les plantes?
A la carnisseria venia molta gent gran i xerrant sempre
aprenies coses. Algú et deia que pel mal de genoll anava
bé tal ungüent, que pel refredat anava bé tal herba o tal
altra, i així vaig anar agafant informació i em va agradar
el tema de les herbes. Girona, quan jo era petit, es pot
dir que era un poble, al carrer del Carme algunes cases
tenien una mica
d’hort i quatre
conills. A casa jo
sempre hi havia
vist una garrafa
amb oli d’oliva
i a dins una pell
de serp, i quan et
feies un cop t’hi
fregaven aquell
oli. El pare, si estaves refredat, et
feia sucre cremat
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amb llet, vull dir que ja hi havia una cultura d’aquest tipus. De tota manera, per mi, observar i estudiar les herbes és una afició com aquell que juga a cartes, o el que
arregla cotxes vells, per dir alguna cosa. Són aquests
al·licients que ajuden a viure.
És un coneixement que s’ha transmès sobretot de
manera oral, això ha fet que hàgim perdut informació d’una generació a l’altra?
El que ha passat és que la gent no es guanyava gaire
bé la vida a pagès, per això molts decidien deixar els
pares als pobles i marxar a la fàbrica a treballar, o a fer
de viatjant, i hi ha hagut almenys dues generacions que
aquest coneixement l’hem apartat totalment de les nostres vides. I segurament molts coneixements dels nostres avis se’ls han endut a la tomba. Justament ara, amb
els grups que estic, estem fent aquesta feina de contactar amb gent gran per agafar tota aquesta informació i
mirar de recuperar els remeis que feien els nostres avis.
També s’ha de pensar que anys enrere, sovint el metge
quedava molt lluny, anar-hi era un cost, així que molta
gent començava automedicant-se a casa. Vaig tenir la
sort de conèixer la remeiera Conxita Pijoan, de Llagostera, una senyora que em va ensenyar moltes coses i que
va escriure un llibre abans de morir i de la que guardo
molts dels seus ungüents, que em van cedir la seva família quan va morir.
Aquesta informació és la que podem trobar al Museu de les Herbes que has fet a Cassà?
Quan vaig tancar la carnisseria de Cassà, vaig treure
els mostradors i vaig començar a guardar-hi herbes, fotografies, llibres i informació d’etnobotànica, ungüents,
destil·lacions. També és un espai on hi faig tallers diversos. A mi m’interessa sobretot la botànica de l’entorn
més proper, que a vegades diria que la tenim força allu-

Entrevista a en Joan Puig Valls
nyada, ens sembla que tot el que ve de fora té propietats
miraculoses, i no és així. Aquí també hi ha plantes amb
moltes propietats, ara bé, tampoc podem creure que les
herbes siguin capaces de curar malalties complexes
com ara el càncer. Això per mi ja és entrar en un altre
tipus de cures que jo personalment ho deixo en mans
dels metges i científics.
Dius que formes part de grups que recuperen aquest
coneixement?
Formo part de dos grups, Remeiers i remeieres de Girona, amb el qual tenim una programació anual i fem sortides botàniques. I també Flora Catalana, que té diverses
agrupacions per zones del territori: Maresme, Garrotxa,
Pla de l’Estany -jo formo part d’aquest grup-; amb un
botànic que ho coordina. Això és molt interessant perquè, d’aquesta manera, qualsevol herba que trobis a les
sortides i no coneguis, pot ser que algun altre company
o el botànic te’n sàpiguen dir alguna cosa. Una zona que
m’interessa molt i on vaig sovint a observar són les Deveses de Salt. Al viure aquí, per mi és al costat de casa
i hi vaig molt sovint. És molt interessant perquè cada
15 dies pots trobar-hi plantes diferents. Aquí hi ha molta
vegetació, com també a la zona de Sarrià que en diuen
‘la platja’, degut als sediments que baixen del Ter i que
porten llavors del Pirineu o Prepirineu.
Amb tant de temps que fa que observes herbes, encara en trobes de noves?
Durant la pandèmia vaig aprofitar la tranquil·litat que hi
havia per fer moltes fotos, sobretot al principi, després
quan la gent va començar a sortir va ser una mica al
contrari, fins al punt que al Pirineu hem trobat alguns camins tancats, on han posat barreres i cartells de prohibit
el pas a causa de l’excés de gent que hi anava amb el
desconfinament i que no respectaven l’entorn. I sí que
pots trobar plantes noves, per exemple, una planta com
és l’helianthemum pirenaicum, pròpia del Pirineu, ara
fa uns quants anys que s’ha afincat aquí, l’he vista per
exemple a Sant Gregori. Segurament que amb les riuades del 2020, durant el temporal Glòria, van baixar un
tipus de llavors de plantes que abans no hi eren. Altres,
en canvi, per sequedat o perquè no s’han aclimatat bé
a la zona s’han mort o les llavors han anat a un altre
lloc. Nosaltres com a mitjà de transport tenim els cotxes,

trens, avions, vaixells, etc. La natura viatja a través dels
ocells, el vent, les formigues i l’aigua. Un altre exemple
és l’onagra, que és una flor de la que se’n fa un oli, que
cada dia n’hi ha més, juliol i agost sobretot; i en canvi
anys enrere gairebé no n’hi havia. També hi ha plantes
invasores, que el que fan és que absorbeixen tots els
nutrients dels seus voltants, llavors les plantes que hi
havia de la zona es moren, per això s’haurien d’eradicar.
En general, a bastants llocs està poc protegida i cuidada
la natura.
Difondre els coneixements de les herbes remeieres
us ha provocat discrepàncies amb la farmacologia?
A mi personalment, ningú m’ha parat els peus perquè jo
no recepto, simplement informo de les teràpies ancestrals que feien servir els nostres avis. Quan les prenc,
primer m’informo, provo de prendre les herbes adequades, però si veig que no ho soluciono vaig al metge. La
paraula “curar” em costa molt pronunciar-la, en tot cas
et pot alleujar. De fet, molts medicaments de la medicina
actual venen d’aquests remeis casolans, però molt sintetitzats, que en part ja està bé perquè treuen les parts
de les plantes que poden tenir un efecte negatiu. Perquè si tu et menges una herba, la fulla, la flor, el tronc,
cada part porta diferents propietats, i dins d’aquestes,
n’hi pot haver alguna que no et vagi bé pel cos. Tu pots
fer-te una infusió d’una herba que et vagi bé pel fetge,
per exemple, però pot tenir alguna altra propietat que no
et vagi bé pels ronyons, per dir alguna cosa. Científicament, el que fan és treure aquestes propietats que no
convenen. Ara, també hi afegeixen productes químics i
això a vegades també et cura una cosa i te n’espatlla
una altra, però amb les herbes també t’hi pots trobar. Ja
des dels metges grecs, com Hipòcrates, que s’estudien
les propietats de les herbes, per això sabem quines són
verinoses, per tots aquests segles de coneixement i la
documentació que s’ha anat guardant.
Com a observador de la natura, perceps els efectes
del canvi climàtic?
Sí, però això ens afectarà sobretot a les persones. Pensa que del món, en marxarem primer nosaltres, els humans, que no pas la vegetació, perquè les plantes tenen
un sistema d’adaptació als canvis de temperatura que
nosaltres no tenim. Són molt més resistents que no pas
nosaltres. De fet, tots els productes d’horta que es consumeixen actualment són els descendents de les plantes dels marges. Si tens un enciam a l’hort i durant unes
setmanes no el regues es mor; mentre que l’enciam dels
marges s’ha mantingut durant segles. Les plantes salvatges tenen una llavor molt més potent, com també són
més fortes de gust, de fet s’ha d’anar en compte amb les
propietats que tenen perquè hi ha gent a qui li pot anar
bé i a altres que no.
Amb les herbes, com passa al mar, heu observat
presència de microplàstics?
Amb les plantes no es percep d’una manera clara. Si
hi ha sequedat les veus més tristes, si plou estan més
en harmonia, però això que preguntes s’hauria de fer
un estudi per veure si han variat les seves propietats.
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Els microplàstics queden damunt la terra i amb la pluja van filtrant, per tant suposo que, com passa amb els
peixos que ja n’hi ha que mengen plàstics, a les plantes,
a la llarga, també s’hi detectarà alguna variació. Sí que
haig de dir que a vegades m’he trobat plantes que han
nascut entre plàstics i he d’arrencar-la tota per treure el
plàstic,com si fos una simbiosi. Formo part també d’un
grup activista que ens diem la “Brigada del Salabret”,
que anem a netejar les deveses, i també de “Cassà net”,
amb els que cada dimecres recollim brossa, una bona
pila! És un tema que em preocupa molt. A l’estiu, quan
anem a la platja, mentre la família o amics es banyen, jo
amb una bossa i unes pinces vaig recollint tota la brossa
que trobo i en faig un bon sac. És molt trist que tot sovint veus els contenidors mig buits i com la gent deixa
la brossa a terra. La meva opinió és que perquè la gent
comenci a tenir consciència i recicli t’hi has de posar
dur: posar càmeres, cartells grossos, agents cívics, però
que tinguin autoritat i multes. És complicat. Diuen que el
2030 hi ha l’objectiu de reciclar el doble del que fem ara,
jo no ho veig pas clar...
Veus negatiu el futur de la humanitat? No hem après
res amb la pandèmia...
Per nosaltres sí, per les plantes no. Som fets d’una manera que no escarmentem, tot és per l’economia, interessos, segueix havent-hi guerres, la gent no s’uneix per
les coses importants... Ara, hi ha dos nivells. Per una
banda, aquesta picabaralla entre poderosos sobre qui
és més fort, qui té més poder, ara mateix amb la batalla
aquesta de les armes nuclears, que poden destruir el
món sencer! I per altra banda, la gent senzilla que no
volem saber res de tot això i que estimem la natura i
ens acabem creant el nostre petit món, on volem viure
per estar tranquils, perquè la por comporta estrès i depressió.
Quina herba hauríem de donar a en Putin –i a tants
d’altres-, perquè es calmi una mica?
Em sembla que a en Putin no hi ha cap herba que el pugui calmar! Però no seria pas nou això d’enverinar algú
amb herbes, perquè n’hi ha que et poden matar. Des
dels temps de Cleòpatra, que enverinaven a la gent amb
la cicuta, o aquí al Pirineu, que hi tenim la tora, una planta molt verinosa que les vaques ja se n’aparten quan la
veuen. Només de tocar el pol·len que fa, si després et
poses els dits a la boca, mors. Per contra, porta un component que amb molta poca dosis, va bé pel cor.
Com has viscut tots els protocols per la covid?
Ho he viscut amb incògnita, com per molta gent, la nostra generació no havíem vist mai res igual. Tot i que estic
vacunat des de petit -la mare ens vacunava per norma-,
sempre havia dit que jo era en part “antivacunes”, en
el sentit que si et posen un producte a dins, has de saber ben bé què et posen. Però és clar, amb la incògnita
d’aquest virus que és nou i davant del desconeixement
de com aniria tot plegat, jo m’he vacunat. Ara, també
m’he automedicat, diguem-ho així, amb herbes que
m’han reforçat el sistema immunològic, i a mi em sembla que m’ha anat bé. El sistema immunològic té molta
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relació amb els budells, si aquests els tens nets, segur
que el reforces.
I quines herbes van bé per això?
Per netejar els budells va molt bé prendre una infusió de
fonoll o també camamilla al matí, però compte, que la
camamilla és forta i pot provocar nàusees i vòmits. Hi ha
gent que es pren un all o una altra opció és prendre un
vaset d’aigua amb bicarbonat, perquè et regula el PH,o
simplement una mica d’aigua calenta ja pot fer aquesta
funció de neteja. Això ho ha de veure cadascú què se
li posa bé, perquè cada persona és diferent. La natura
ens ofereix moltes herbes que van bé, algunes per fer
cataplasmes per lesions d’ossos, o l’àrnica que anem a
buscar al Pirineu, que va molt bé per musculatura, les
cervicals; la farina de patata mateix és antibiòtica, el julivert porta molta vitamina C, o menjar una poma és molt
sa perquè porta fibres, pectina, antioxidants i moltes altres propietats. De fet, la ratafia va ser un invent de dos
monjos per curar la gent. En feien més de 10 classes diferents: una pel mal de panxa on hi posaven aiguardent
amb poniol; una altra per infecció del coll amb farigola,
etc. Hem arribat a un punt en què hi posem més de 70
herbes i el cos, quan ha de triar perquè serveix cadascuna, es torna boig! A banda que si hi poses herbes aromàtiques molt potents llavors predomina massa aquest
gust i tampoc es tracta d’això.
Com ho hem de fer per conservar tot aquest coneixement?
Amb el grup de Remeiers i Remeieres el que fem és
gravar cada sortida que fem i després difondre aquests
vídeos. Al Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols,
cada quatre anys, fem un congrés que també el tenim
tot documentat. I jo mateix, al Museu de les Herbes
de Cassà, hi tinc una pantalla on vaig passant aquestes imatges per fer-ne difusió. Personalment, tinc molts
apunts, fotografies, moltes carpetes amb tota aquesta
informació: unes 1.000 herbes documentades i mapes
on marco els llocs on vaig trobant les diferents espècies
. La idea seria poder fer-ne un llibre, perquè és la manera de transmetre tota aquesta informació, que vagi més
enllà dels meus fills i nets, que puguin o no conservar els
meus documents.
Agnès Cabezas Horno

converses a mitja tarda
Q

uan érem petites, al carrer Major de Salt ja hi havia alguns dels bars que avui dia encara hi són:
can Pep, el Bar Flor, l’Hostal del Pi (actualment can
Serrallonga)... a prop de l’hostal hi havia can Pascual,
que era un bar més modest que l’hostal, i també hi havia la BODEGA.
A can Pep m’hi duia el pare, i mentre ell jugava a cartes,
nosaltres, la mainada, bevíem un Cacaolat ben fred, i
que n’era de bo, amb aquell gust de xocolata! Després,
el pare ens deia “au, va, aneu a jugar que jo em quedo
una estona més a fer una partida de cartes”. Ja podeu
comptar si era una estona, d’una partida se n’anaven a
una altra i així fins que havia perdut totes les monedes.
Ell deia que tenia mala sort o que l’estafaven...
Cada bar tenia la seva clientela; mentre a can Pep hi
anaven més els hortolans, al Bar Flor s’hi veia més jovent i “gent fina”. A la senyora que servia a la barra li
agradava portar escots generosos, i ensenyava petita
part dels seus encants metre donava conversa i entretenia el personal. Mentrestant, entre beguda i beguda,
anava engreixant el calaix. No era cap gran cosa, però
en aquells temps tothom anava escàs de butxaca.
També recordo la BODEGA, un lloc entranyable; allà
ens sentíem com a casa i sempre sortíem amb olor de
tabac barrejat amb cafè i dolços.
Perquè el meu relat fos verídic vaig anar a casa de la
Carmen, l’antiga mestressa de la Bodega. Tot i tenir 90
anys, té el cap ben clar i la memòria intacta. Em va rebre amb un gran somriure, com els d’abans, com quan
regentava el seu estimat bar. Em va explicar que quan
ella i el seu marit varen agafar el negoci, ella només
tenia 19 anys i en Lluís 8 més que ella.
-Jo era una nena, venia de Sant Martí Sacalm, el poble
on vaig nàixer. Quan vàrem arribar a Salt, el meu marit es va enamorar de la bodega, i l’antic propietari, en
Miquel Ventura, li va dir que si la compràvem no ens
en penediríem. El preu era de 25.000 pessetes. Per a
nosaltres, era una fortuna. El propietari ens va donar
facilitats per poder-la adquirir, i així va ser. Vam demanar un préstec als pares, i de mica en mica el tornàrem.
La Bodega estava molt deteriorada, i tan bon punt ho
vàrem poder, la vàrem arreglar.

La Bodega de Salt

Tot primer no
hi fèiem gaires
diners, la gent
venia a comprar
tabac i vi. Més
endavant
començàrem a fer
cafès, esmorzars
i dinars, i aleshores
podíem
respirar una mica
més. Els principis
varen ser molt
durs. A les sis
del matí obria el
bar,
engegava
l’estufa de petroli
(anàvem a comprar-lo a can Terra negra) i també
engegava la cafetera. Després,
duia les nenes a
l’escola i al tornar, ja em quedava a la bodega a
treballar fins a les
set o les vuit del vespre. Tancàvem aviat, jo havia d’estar per les nenes. La nostra clientela era bàsicament de
Salt, tot i que també venien de pobles propers. Recordo que, al principi, la majoria dels clients eren homes,
però quan varen començar a venir senyores, sobretot
a l’hora de l’esmorzar, el bar s’omplia de riures i perfum de dona. Quan vaig començar a fer dinars m’ajudaven les filles, perquè tinc unes noies molt maques i
molt trempades, i sort en vàrem tenir d’elles. La nostra
cuina tenia molt d’èxit, sobretot les tapes de cargols,
calamars a la romana, ous farcits, arròs, “callos”... jo
ho feia tot molt bo! Per això sempre ho teníem ple.
Algunes vegades venia tanta gent a dinar que fins i tot
menjaven a la cuina, era tot molt de casa i molt familiar.
Durant les tardes venien els jubilats a fer la partida,
prenien cafè, cervesa, licors... La nostra bodega era
un lloc de reunió, de festa i de passar bones estones.
Hi havia famílies que no faltaven mai, van ser clients
nostres tota la vida. El meu marit, tot primer, treballava de camioner; després va ser conductor del bus de
Salt a Girona i quan vàrem poder comprar el taxi, va
fer de taxista, i tenia la parada a l’estanc de Salt. La
bodega la vam tenir més de 50 anys; formava part de
la nostra vida. Quan ens vàrem jubilar la vam vendre i
la va comprar un noi del veïnat, i no sé per quin motiu,
la va fer enderrocar i ara el terreny pertany a un banc.
Durant l’enderrocament, el meu marit s’ho mirava des
de l’altre costat del carrer, tenia els ulls plens de llàgrimes, era com la seva “tercera filla”. Quan estimes les
coses, i quan les veus desaparèixer, et quedes desolat,
buit... perquè amb l’enderroc també se n’anaren molts
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records de dies feliços, records de tota una vida. La Bodega era una més de la família, la que va veure créixer
les nenes i també la que ens va veure envellir. Quan
ens vàrem jubilar, estàvem tristos, la trobàvem a faltar,
què voleu, vàrem passar tota una vida juntes...
A la senyora de la Bodega, la Carmen, quan jo la veia
pel carrer, em donava la sensació que sortia d’un saló
de bellesa, sempre neta i polida, amb aquells davantals
tan ben planxats. No li faltaven mai paraules amables
i somriures generosos. La Carmen era coqueta, sabia
agradar, i sabia com agradar, era d’aquelles persones
que els anys la van fer sàvia. A hores d’ara, encara em
sembla veure-les a ella i a les filles caminant juntes,
saludant a tothom. A l’escola, hi vaig tenir els fills de

El carrer també és casa nostra,
mantinguem-lo net

A

mitjans del segle passat, Salt era un poble que vivia
de dues fàbriques que donaven feina a molta gent,
d’això i de la pagesia, ja que el poble estava envoltat de
camps de conreu i hortes fèrtils, amb el riu Ter que amb
petites rieres les regava.
En aquella època, parlem de 1950-1960, no hi havia servei de recollida d’escombraries, perquè tampoc no hi havia envasos. La llet s’anava a buscar a casa de la gent
que tenia vaques, l’aigua era del pou que hi havia a totes
les cases, la fruita i la verdura que es consumia era de la
temporada i la carn més cara era la de pollastre, ja que
no hi havia granges i era plat de festa, que no tenia res a
veure amb el que mengem ara.
La brossa de cada casa es gestionava, bé cremant-la o
fent el que en dèiem un femer, un sistema de compostatge precursor de l’actual.
Entre els anys 60 i 70, es va començar a urbanitzar desaforadament, la qual cosa va comportar la venda dels
camps per construir-hi pisos i la proliferació de centres
comercials, en detriment de les botigues de barri, on gairebé tot es comprava a la menuda.
Sense adonar-nos del greu problema que s’anava generant, vam entrar en aquesta dinàmica, com passava a tot
arreu, eufòria constructora i consumisme a dojo, perdent
l’essència del que havíem tingut sempre, un poble net i
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la Margarita. La Margarita era igual que la mare, no
hi havia dia que no ens alegrés el matí amb un ampli somriure; sempre va ser molt amable i respectuosa
amb totes les mestres. La seva germana, la Roser, la
filla gran, s’ha convertit amb els ulls, les mans, i part del
pensament de la seva mare.
Aquella tarda de febrer, la conversa va ser molt distreta, anècdotes, àlbums de fotos, riures i alguna llagrimeta anaven desfilant en aquella estança amb olor de
bones persones.
... Quants records ens porten a vosaltres, a la vostra
entranyable família, al vostre bar, a la vostra vella i
sempre estimada Bodega...
Gràcies per tants anys donant vida a Salt!
Júlia Pujolràs Casadevall

Salt a debat
agrícola, ja que molts pagesos van vendre les seves terres a empreses constructores.
La recent vaga dels treballadors de la neteja ens ha deixat una imatge de poble que els que havíem conegut els
anys dels quals us parlo, ens ha trencat el cor.
Actualment, generem tants residus que, tot i que ens esforcem a reciclar-los, deixem una petjada inesborrable en
el nostre entorn i en tot el planeta.
Per no parlar de les conductes incíviques, que per desgràcia són habituals, com tirar les bosses de qualsevol
manera a peu de contenidor, així com treure mobles i parament sense avisar el servei de recollida de voluminosos,
ni preocupar-se de l’espai que ocupen a la via pública.
Nosaltres, tots els que vivim al poble, ens hauríem d’esforçar per fer-lo bonic, de sentir-nos orgullosos de ser
Saltencs, posar-nos reptes que contribueixin a millorar la
salubritat i l’aparença.
Per això us proposem un exercici de compromís, pensem
què podem fer per dignificar la imatge del poble, alhora
que contribuirem a millorar el medi ambient I ESTIMAR
EL LLOC ON VIVIM.
El nostre lema és: “EL CARRER TAMBÉ ÉS CASA NOSTRA, MANTINGUEM-LO NET”
Monserrat Canadell. Del grup Salt a DEBAT

col.laboració

El meu oncle de la Lleva del Biberó

“Ell, el que volia era tornar a casa” ... llegeixo en el número
338 del mes de febrer de la revista La Farga a la secció de
“Converses a mitja tarda” entre la Montserrat i la Júlia quan
parlen del seu pare i la Lleva del Biberó...
Quantes vegades havia sentit dir aquesta frase a la meva
mare des de ben joveneta...
El seu germà també va ser de la Lleva del Biberó. En Jordi
era un noi de 17 anys, alegre i de la broma i que li agradava
escriure i fer teatre amb les germanes i amics a la casa de
Plegamans, on els Folch van passar els pitjors mesos de
la guerra. Cartes d’enyorament i altres escrits des del front
ben guardats al calaix dels records familiars. Però ell no va
tornar. En una carta escrita nou dies abans de la seva mort
deia: “només vull veure’ls, ser a casa, i viure“
Els fets van ser molt ràpids. El seu germà Ramon ho té
escrit així:
“El 18 d’abril del 38 en Jordi s’incorpora. Seixanta-quatre
dies al front (34 cartes escrites a familiars i amics), vuit dies
de permís i cinquanta-sis dies de situació irregular vivint a
casa a Plegamans sense saber-ho ningú. Quan es va saber, el 6 de setembre, acompanyat dels seus pares, es va
presentar a les autoritats militars acollint-se al decret d’amnistia recentment publicat. Dos dies després fou traslladat
al front i tretze dies després de la seva incorporació, moria.”
No es va rebre cap comunicació oficial. El 6 d’octubre un
amic d’un poble veí, que estava de
permís, va explicar als seus pares
l’ordre del dia del 19 de setembre,
que deia així:
“el dia 19 (septiembre 1938), sobre
las 22.30 horas, cuando intentaba
evadir-se aprovechando la obscuridad de la noche, el soldado
Jorge Folch i Camarasa de la 224
Brigada Mixta, fué muerto por los
vigilantes de la misma que le requirieron a pararse sin hacer el menor
caso”
Potser els seus pares no ho saben, va dir. I ells els hi van portar la
notícia. Mai sabrem tota la veritat
del que va passar. Suposats testimonis dels fets, acabada la guerra,
van explicar diverses versions de

la seva mort. Diferents
i contradictòries. Totes
dramàtiques.
Un any després, gràcies a un amic, es va
poder recuperar el seu
cos. Permisos, exhumació del cadàver,
inspecció mèdica i un
forat de bala a l’occipital difícil d’interpretar...
Finalment, el 3 de desembre de 1939 va ser
enterrat al nínxol familiar. E.P.D
El meu avi, en Josep Mª Folch i Torres, ja no va ser mai
més el mateix. La mort d’en Jordi, la guerra i les llibertats
de Catalunya perdudes, la prohibició d’escriure en català...
MALEÏDES GUERRES!
Malgrat tot, a finals dels 40, alguns néts encara el vam poder veure saludant a l’escenari del Teatre Romea, content
al costat dels actors i actrius més importants del moment,
quan el seu director va aconseguir els permisos necessaris
per poder tornar a representar els seus Pastorets i la Ventafocs en català.
La mateixa Ventafocs sobre la que, amb motiu de la celebració del centenari de la seva estrena, la Fundació Folch i Torres n’ha fet una exposició mòbil que actualment tenim el goig
de tenir exposada a la Casa de Cultura de Les Bernardes.
Montserrat Manén Folch
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Què se n’ha fet dels “platillos volantes”

E

ls que, com jo, ja fa anys que som “persones
grans”, o sigui vells, segurament recordarem una
llarga època centrada en la dècada dels 60, en què es
parlava molt dels “platillos volantes”, anomenats també OVNI (objectes volants no identificats). Potser tot
va començar amb la visió d’algun globus meteorològic
perdut (aleshores no hi havia encara els satèl·lits meteorològics) o d’algun coet fora de control dels assajos
militars que feien les grans potències en aquell temps
de “guerra freda”.
Però el cert és que els diaris, la ràdio i la tele anaven
plens de notícies de persones que els havien vist,
d’imatges confuses i fins i tot de fotos, segurament trucades, d’aquells artefactes.
Se’ls hi atribuïa una forma rodona, no allargada com
la dels projectils, que volaven silenciosos girant sobre
si mateix. Eren tan estranys que la gent va suposar
que procedien d’algun altre planeta, que eren naus
dels alienígenes que ens espiaven i que els estats ho
mantenien en secret per no alarmar la població. Però
tothom s’ho creia i el tema va inspirar pel·lícules de
molt èxit com: “Encuentros en la tercera fase”, “Alien”,
“2001-Odisea en el espacio”, “ETE, el extraterrestre”,
“La guerra de las galaxias”... i moltes novel·les de ciència-ficció com aquella famosa de Pedrolo:”El Mecanoescrit del segon origen” que va ser de lectura obligada
en alguns instituts.
Però va anar passant el temps i la creença es va anar
esborrant i les notícies van anar desapareixent. Va ser
el que ara en diuen una “fake news”, una mentida que
a còpia de sentir-la repetida per molta gent acabes creient-la.
Recordo que a mi, molt jove en aquella època, em va
interessar el tema i vaig llegir uns quants llibres de divulgació astronòmica. Em vaig adonar que la vinguda
d’alienígenes era impossible, les distàncies eren massa grans. En el nostre sistema solar solament a la Terra
és possible la vida, i les altres estrelles, encara que
puguin tenir planetes, estan massa lluny. L’estrella més
pròxima, l’Alfa de Centaure, està a 4,2 anys llum , o
sigui que la llum que va a la velocitat de 300.000 km

10

per segon tarda més de quatre anys en arribar-nos. I
també que el Sol i totes les estrelles que podem veure
a simple vista formen part d’una galàxia i que hi ha milions d’altres galàxies llunyanes en el grandiós Univers.
La il·luminació de les ciutats ens impedeix veure bé el
cel estel·lar, però recordo que quan era adolescent a
l’estiu anava a passar una temporada a casa de l’àvia.
Era un poblet molt petit, gairebé sense fanals, i m’agradava sortir a la nit, sobretot en nits clares i sense lluna,
per veure les estrelles. Coneixia molt bé les constel·
lacions: l’estrella Polar, la Via Làctia, etc.
D’aquell temps m’ha quedat a la memòria una experiència que em va impressionar. Vaig sortir sol una nit
molt clara i sense lluna i em vaig ajeure sobre l’herba
d’un camp proper per poder contemplar millor tot el firmament, cosa gairebé possible en aquell poblet situat
en una plana alta. Potser per la meva solitud o per la
cadència monòtona dels grills cantant tots al mateix ritme, vaig sentir una estranya esgarrifança, una mena
de vertigen. De sobte, em vaig adonar que el firmament
que estava mirant no era un sostre amb les estrelles
sinó la negra i immensa profunditat de l’Univers, on el
nostre planeta és un punt insignificant que es mou per
aquella negror. Vaig pensar o resar: Déu meu, que petits que som i que sols estem! Aleshores, greu i solemne, va sonar la campana de l’església del poble que
donava l’hora. Em va semblar una resposta i, tranquil,
vaig tornar a casa.
Joan Serrat Montfort

centre de recursos

Tenim les portes obertes

E

l Centre de Recursos de Salt és un espai on es concentren diferents serveis per a tota la Gent Gran
del territori, un equipament referent gestionat conjuntament per l’Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar
Social Gironès–Salt. Malgrat els esforços, és sabut que
la situació de pandèmia que va provocar la crisi de la
COVID-19 va impedir el seu funcionament habitual.
Quan al setembre es va incorporar la nova tècnica
d’Acció Social a l’Ajuntament de Salt, un dels seus encàrrecs va ser posar oli a l’engranatge perquè el Centre
de Recursos pogués tornar a treballar amb normalitat,
l’estat pandèmic ja s’havia normalitzat. Des de llavors,
s’ha pogut treballar amb professionals que coneixen el
territori com casa seva i que han col·laborat en aquesta
missió.
Amb aquest article ens agradaria posar sobre la taula la
feina que fan els professionals del Centre de Recursos
i com d’obertes estan les seves portes a la gent gran
del municipi en concret i a tota la població en general,
mitjançant activitats que promoguin el benestar de les
persones grans de Salt, que, sens dubte, són patrimoni
viu de la seva història.
L’horari actual d’atenció presencial i telefònica al Centre de Recursos és de 9 a 14 hores els dilluns i els
dijous, però ens podeu fer arribar un correu electrònic a
la direcció plagentgran@salt.cat en qualsevol moment.
Des del CRGG es respondrà amb la major brevetat
possible i s’intentarà tenir present tota mena d’iniciatives, sempre que tinguin coherència amb els seus objectius i estiguin dins les seves possibilitats.
Ara com ara i per al pròxim trimestre d’enguany, donarem continuïtat a tot allò que s’ha iniciat durant el
primer trimestre.
Per una banda, hem recuperat les activitats regulars
del Centre de Recursos. El taller de memòria, el taller
artístic, el taller de QiGong i el de Teatre, així com les
famoses Caminades Saludables dels dilluns.
Per altra banda, hem incorporat activitats al calendari.
N’és un exemple el taller de moviment vital expressiu,
on es parteix d’una gimnàstica imitativa per exercitar
la coordinació, el ritme, la flexibilitat, la respiració i la
consciència corporal. En addició, en la mateixa direcció
i amb la intenció de donar resposta a les inquietuds de

Caminada Saludable

Taller artístic

les persones que fan ús del Centre de Recursos, s’ha
adquirit recentment una màquina de cosir per promocionar l’Espai de Costura, que es reuneix els dilluns a la
tarda al mateix centre.
També estem en el camí de signar convenis de col·
laboració amb diverses entitats del territori. De moment, hem recuperat el Conveni amb l’Escola Pia, que
proporciona a la població de Salt major de 60 anys un
servei d’estètica i perruqueria l’últim dimecres de cada
mes.
De totes aquestes activitats, com ja hem dit, us en podeu informar de forma presencial o telefònica al Centre
de Recursos, però també podeu estar al dia a través de
les nostres xarxes socials. Per aquest motiu tenim actualment tallers puntuals de diverses competències digitals. Aquest trimestre en concret n’hem preparat tres:
El dia 7 d’abril i el dia 9 de juny s’imparteix el taller adreçat a gestionar l’aplicació «La Meva Salut» i dominar el
«Calendar» per aprendre a entrar, visualitzar les cites i
optimitzar l’ús de les seves opcions. I el dia 12 de maig
es realitza el taller de fotografia per aprendre a realitzar les diferents modalitats de fotografia, organitzar en
àlbums la galeria, retocar les imatges i compartir-les.
Un altre punt que és important recordar és que al Centre de Recursos tramitem les targetes de descompte
als cinemes Odeón i també les targetes d’autobús de

Classe de QiGong
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línia. Per què és rellevant? Perquè si sou cinèfils o cinèfiles pugueu estar sempre al dia de les novetats cinematogràfiques i perquè a partir del dia 1 de maig
de 2022 només seran vàlides les noves targetes T-10
d’ATM, que heu anat sol·licitant els darrers mesos al
mateix Centre de Recursos. Ja tens la teva?
Com heu pogut notar, us hem fet cinc cèntims del que
estem fent per convidar-vos a formar part de la comunitat del nostre Centre de Recursos. El seu nom ja ho
indica, el que pretén ser és un punt d’influència per al

col·lectiu de gent gran, on es pugui donar sortida a les
seves necessitats més diverses. Vols inscriure’t a alguna activitat? Tens ganes que s’ofereixi una activitat en
concret? Necessites informació? Vols donar la teva opinió? Truca’ns, visita’ns o envia’ns un correu electrònic.
En últim terme i per acomiadar-nos, només ens queda
tornar a animar-vos, a tots els que heu llegit fins aquí, a
passar a l’acció. Tots podem fer el Centre de Recursos
de Gent Gran de Salt.
Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt

CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

Activitats ABRIL-JUNY 2022
DILLUNS

MATÍ

TARDA

Caminades
Saludables
9.30 a 11 h

DIMARTS

DIMECRES

Qi Qong G1
9 a 10 h
Qi Qong G2
10.15 a 11.15 h

DIJOUS

DIVENDRES

Moviment G1
9 a 10 h
T. Memòria G1
10 a 11 h

Moviment G2
10.15 a 11.15 h

Taller artístic /
manualitats
16 a 18 h

Taller costura
16 a 18:30h
Teatre
17:30 a 19 h

Plaça de la Vila s/n-972 011 655 - 692562398
Inscripcions: DILLUNS I DIJOUS DE 10:00 A 14:00H

PLAGENTGRAN@salt.cat

exposició
Guerrer de Xi’an a les Bernardes

F

a uns quants mesos, em
vaig assabentar que un
il·lustre periodista, Jose Luís
Balbín, tenia un objecte únic
que forma part de la història
recent de l’arqueologia: un
guerrer de terracota. Aquesta
peça única rarament es troba
fora de la Xina, però el periodista va rebre aquest regal
preciós de les autoritats del
país asiàtic quan treballava
de director de comunicació
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del Museu del Prado. Anys després es va restaurar i
policromar seguint les instruccions dels arqueòlegs xinesos, cosa que encara el fa més bell i especial.
Els mesos de març i abril Les Bernardes acull aquest
guerrer de Xi’an que s’exposa per primera vegada, ja
que no havia sortit mai del domicili particular del periodista. Això fa de l’exposició un fet únic i irrepetible, i
una oportunitat de veure de prop un dels soldats que
acompanyaven el primer emperador xinès en el seu últim viatge cap a l’eternitat.
No us ho perdeu!
Robert Fàbregas i Ripoll

llúdrigues

40 anys amb les llúdrigues

Pracó de les benaurances;
laça de la vila- escriuen-

plaça – hi ha veïns que et diuende les lludriguetes manses
(S.Sunyer i Aimeric)
El temps no s’atura per res ni per ningú! I sembla que
era ahir, però ja fa 40 anys que el grup escultòric de les
tres llúdrigues, obra de l’artista Lluís Mateu, ens acompanya des de la plaça de la Vila, al cor del barri vell.
En Lluís va realitzar les primeres Llúdrigues el 1982 i
es van inaugurar al mes d’octubre del mateix any. Ni ell
ni ningú s’imaginava que aquests animalets amables
que fan més acollidor l’espai urbà on estan ubicades,
es convertirien en la icona del nostre poble i amb l’emblema de l’orgull de viure a Salt...
A partir de la seva singular forma, s’han fet nombrosos
dissenys de: adhesius, imants, gots de Festa Major,
cartells publicitaris, samarretes, penjolls, arracades...
Han estat fotografiades i reproduïdes amb olis, aquarel·
les i altres tècniques mixtes, i amb la força visual de la
seva imatge Les Llúdrigues s’han convertit en les més
bones ambaixadores de la vila de Salt.
Amb el temps el conjunt escultòric, elaborat amb formigó i àrids de color, es va anar deteriorant i va ser durant
l’any 2007 quan en Lluís Mateu i l’escultor Enric Sala
les van remodelar en pedra.
I és durant aquesta reforma quan apareixen esgrafiats,
en diferents parts de les peces, tot un seguit de símbols
i curioses bestioles que segons explica en Lluís són
portadores de força i energia positiva.
No vull fer “d’espoiler” però si avançar-vos que
durant el mes d’abril se celebrarà el 40è aniversari
de Les Llúdrigues i s’estan preparant diverses activitats per fer-ne partícips als ciutadans de Salt.
Sembla que es tornaran a editar els mítics adhesius
que tots recordem, i es presentarà la publicació del
conte ” LLUDRIGUES I LLUDRIPIUS”, amb text i il·

lustracions de Lluís Mateu, que ha estat editat per
l’Ajuntament de Salt que el farà arribar a tot l’alumnat de les Escoles.
També hi ha programada la xerrada “LES LLÚDRIGUES DE SALT: ICONA; IDENTITAT, IMAGINACIÓ”:
Una conversa entre l’artista Lluís Mateu i l’ex- regidor Miquel Berga que es farà el dia 22 d’abril al
Pati del Mas Llorens, ben a prop d’on reposen les
plàcides llúdrigues.
Estigueu ben alerta per participar i gaudir dels actes
que s’organitzin entorn del 40è aniversari d’aquesta
popular escultura!
Recordeu també que el grup escultòric de la Plaça
de la Vila és dels més apadrinats pels infants de les
escoles de Salt, que participen en el Projecte Apadrinem Escultures dels Amics de la Unesco de
Girona. En són padrins els alumnes de: El
Gegant del Rec, El Pla, Les Deveses, La
Farga i Les Arrels que en el seu moment es
van comprometre a respectar, estimar, ferne difusió i tenir.ne cura.
Moltes felicitats per un aniversari tan entranyable! I acabo amb la part final d’un poema
que van escriure i recitar un grup d’infants
de l’escola El Gegant del Rec durant l’acte
d’apadrinament de LES LLUDRIGUES del
28 d’abril de 2010:
“A en Lluís volem agrair
aquesta plaça per gaudir,
amb els amics podem jugar
i amb els pares passejar”
Carme Garriga Verdaguer

Lluís Mateu amb Carme Coll, periodista del Punt:1982 (foto Arxiu)
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Els clubs de lectura de les biblioteques de Salt

cultura

A

costumo a llegir quan encara el
món no s’ha despertat, quan el
silenci és ben present a casa meva,
al carrer i fins i tot a la biblioteca. No
m’agrada cridar la son amb la lectura.
No sé quan ho feu vosaltres Júlia,
Carme, Rosa, Pau, Isabel, Lourdes,
Sara, Dolors, Hugo, Martí, Imma,
Laura, Encarna, Max, Mercè, Assum, Bàrbara, Lluís, Carla, Eulàlia
i un llarg etcètera de noms de persones que ens acompanyen i amb
les que compartim lectures, però estic segura que és un dels moments
més íntims que tenim. Hores petites,
matins o tardes de lectura que ens
permeten traspassar fronteres i generacions, projectar somnis, compartir il·lusions o ser, senzillament,
refugis en temps turbulents com els
que hem viscut no fa pas gaire.
Somiava en ser bibliotecària i atresorar llibres; somio que allargo la
meva vida amb vides d’altres èpoques i que la màquina del temps
existeix: és el llibre.
A vegades, els somnis es fan realitat i sí, sóc bibliotecària. Disposo de novetats amb tinta fresca, obres
clàssiques i contemporànies, lectures que murmuren i
lectures que criden, que expliquen fets reals i que permeten fer volar la imaginació. Quan les llegiu, quan
les llegim, es dóna sentit a la meva feina. I si, a més a
més, les compartiu en els clubs de lectura, encara em
donen més força.
Els clubs de lectura de les biblioteques de Salt tenen
una llarga trajectòria i són un gran mitjà per socialitzar la lectura des de la biblioteca. Infants, joves i
persones adultes compartim el gust per la lectura i la
conversa en trobades mensuals en les que la lectura

14

personal dona pas a la lectura comentada.
El funcionament d’aquests clubs és senzill. Hi ha una
programació anual i cal inscripció prèvia. Des de les
biblioteques es proporcionen els llibres i, un cop al
mes, ens trobem i comentem els textos triats.
En aquestes trobades, sentir els comentaris de les altres persones ens fa enriquir la nostra pròpia lectura.
Les biblioteques de Salt compten amb vuit clubs de
lectura propis, on la màgia del negre sobre el blanc
impera, on les lletres prenen forma de paraules llegides i viscudes, i també col·laborem amb altres entitats
o espais que tenen el seu propi club.
Viviu i llegiu, que les nostres vides estan plenes de
paraules.
Belén Santamaria

Premis Tres de Març

A

quest passat mes de març, es varen lliurar els
guardons dels premis Tres de Març al Teatre Municipal de Salt. El jurat d’aquesta edició va decidir atorgar-los a Josep Maria Seguí (a títol pòstum) i a Josep
Boó. Els premiats van rebre el premi en un acte molt
emotiu. En el discurs l’alcalde destaca els dos premiats
“pel seu compromís en les activitats culturals i socials
i, al mateix temps, per la seva solidaritat i col·laboració
desinteressada en suport a la ciutadania. Els dos guar-

donats han deixat durant dècades una important empremta social, cultural i solidària en el nostre poble.
Tant l’un com l’altre eren i són dues persones molt estimades per tots els Saltencs i Saltenques”.
En Josep Boó va recollir ell mateix el guardó, i en el
cas de Josep Mª Seguí, el van recollir els seus fills, en
Quim i la Mariona.
Aquest guardó és una mostra de l’agraïment que tenen
envers ells els veïns i veïnes del poble. L’acte fou amenitzat pel grup Madamme Mustach, que ens va cantar
quatre cançons amb una interpretació exquisida.
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Presentació del llibre de Francesca Laguarda i Darna

“

ESRIURE A L’AIGUA”
El passat divendres 11 de febrer, la biblioteca Iu Bohigas
de Salt es va omplir per donar suport a l’escriptora Saltenca
Francesca Laguarda.
Tot primer en Robert Fàbregas, editor i amic de la Francesca, va dedicar unes paraules plenes d’amabilitat, acompanyades d’un preciós poema, on les persones que el sentírem no gosàrem trencar el silenci.
En Lluís Lucero fou l’encarregat de fer la presentació del llibre
de haikús de Francesca Laguarda titulat “Escriure a l’aigua” i
editat per Edicions Reremús (Editorial Saltenca). En Lluís , en
el seu interessant discurs, ens va portar per camins de poesia
recordant cites cèlebres com Le poeme est un joyau pensant,

aquesta frase fou escrita pel gran Jean Cocteau en els seus
deliciosos secrets de beauté (1945). I al·ludint als versos de
l’autora, els va comparar amb quelcom de preciós, de bell i de
gran valor, són com joies que pensen. En Lluís ens va parlar
de la refinada obra d’orfebreria de l’escriptora, i va seguir dient: “Francesca ha triat amb cura pretextos i temes, ha cisellat
amb mà precisa i experta mots i versos, ha fet emergir imatges imprevisibles, ha carregat de sentit i de sentiment detalls,
en aparença menors”
Francesca Laguarda ens va emocionar, ens va fer riure i, és
clar, ens va convidar a viatjar; ens va fer viatjar pels canals
de la vella ciutat, la dels racons desconeguts, la dels reflexos
de llums llunyanes, ens va fer caminar entre murmuris d’aigües, per “l’altra ciutat”, allà on no arriba
el trepidant soroll de les vaporettes, la
Venècia més solitària...
Francesca, ens vares fer caminar amb
el pensament per llocs on tu vols tornar,
i tornar... Per aquells racons perduts que
tu saps, pels aquells carrerons on l’aire té gust de sospirs d’artistes, i on els
vespres es vesteixen de cels pintats de
gammes de colors sorprenents i serens.
I ara només ens queda llegir i rellegir les
petites joies en forma de haiku, això sí,
amb el pensament; només amb el pensament submergit dins les aigües enigmàtiques i romàntiques de Venècia.
Júlia Pujolràs i Casadevall

Recomanació de llibre

T

ÍTOL: Junil a les terres dels bàrbars
AUTOR: Joan-Lluís Lluís
EDITORIAL: Club Editor, 1959
Publicat 01-09-2021
Aquesta novel·la, que fa pensar més en un relat
d’aventures o un conte oral, està ambientat a l’època
romana i l’autor juga amb uns personatges força interessants, esclaus, copistes, bibliotecaris, patricis,
bàrbars... i juga amb la literatura, es recrea en l’art
d’explicar històries. Barreja la ficció amb la realitat, la
ignorància amb la saviesa i el desig de coneixement.
Llengua, literatura i poesia estan presents en tot el relat. Recrea gestes
antigues i fa que un grup heterogeni de personatges es posi en camí
des d’una gran ciutat romana i hagi
de vèncer un seguit de peripècies
fins arribar a la terra on viu exiliat el gran poeta de l’antiguitat,
Ovidi, mentre van cercant la tribu
dels alans on no hi ha esclaus.
Al llarg de la novel.la i a mesura
que se succeeixen aventures
de tota mena, aquests personatges esdevenen quasi uns
herois pel lector. El fet del viatge aporta al grup beneficis com a
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comunitat i també personals, que els ajuda a obrir la
ment a noves aventures i a la recerca de la llibertat.
Joan-Lluís fa un relat molt ordenat, ben estructurat, on
gaudir d’una ficció èpica que ens fa passar una bona
estona. Fa un treball sobre la paraula i les llengües
admirable.
Joan-Lluís Lluís (Perpinyà, 29 de juny 1963) és un
novel·lista, poeta, traductor, assagista i columnista de
la Catalunya Nord que ha rebut diversos premis literaris, en particular el premi Sant Jordi 2017 per Jo sóc
aquell que va matar Franco. Té obres traduïdes en
basc, castellà, francès i txec.
Ha guanyat el premi d’Òmnibus a la millor novel·la
d’enguany per Junil a les terres dels bàrbars
Carme Torrent

Presentació del llibre de Robert Fàbregas Ripoll

A

quest passat 11 de març en Robert va presentar
el seu llibre “HIKIKOMORI. ESCRITS DES DEL
REFUGI” d’edicions El Cep i la Nansa, a la biblioteca
Iu Bohigas de Salt. La presentació va anar a càrrec de
Francesc Mestres (l’editor) i d’Àngels Moreno (metgessa i escriptora).
En Robert ja ens té acostumats/des a fer les presentacions com un “curset d’humanitat”. Ell, amb el seu estil
Fàbregas, ens porta dins un món existencial, que aposta sempre per la natura, per la veritat i pel coneixement
del seu jo més espiritual. La seva literatura sorgeix des
de la profunditat, des de la mateixa essència de l’ésser
humà. En aquest últim llibre, dins aquest món de disbauxa i d’inseguretats, ens guia cap a la recerca d’un
refugi per a l’ànima. Ens parla de la necessitat de tenir
un resguard per a poder-nos aïllar, on els pensaments
siguin més importants que la veu.
Tenim la necessitat d’alliberar-nos d’aquesta societat
que ens porta cap al consumisme, a mirar el nostre
melic, a alimentar el nostre ego. Estem lligats a tantes coses supèrflues, innecessàries, que no ens fan
cap bé... Ens tornem cada cop més màquines i menys
humans. Estem vivint realitats paral·leles, falses vides i ens estem allunyant del que realment som i, per
conèixer aquesta part més intima, aquest “altre jo”, es
necessita estar sol. Ens cal valentia i ens cal treure’ns
la màscara amb la que la gent es pensa conèixer-nos
perquè rere la nostra aparença hi ha un desconegut;
i jo vull alliberar-me d’aquesta disfressa que crea conflictes al meu jo real.
Sabem que no podem estar fora del sistema, sabem
que néixer i morir val diners. Sabem que viure té un
preu i sobreviure més. Jo vull trobar un sentit a la meva
vida i, per trobar-lo, necessito refugiar-me lluny de les
vanitats, de les multituds, dels futurs incerts. Necessito

viure “l’aquí i l’ara” dins un refugi envoltat de solitud per
tal d’escoltar què vol el meu jo sense intromissions.
Amb en Robert, fa molts anys que ens coneixem. Recordo aquell nen tímid, però sempre rialler. Després,
de més gran, ens vàrem perdre de vista i uns anys més
tard ens vàrem tornar a trobar. Eres el mateix nen rialler, però amb la mirada melancòlica, duies posada
aquella aurèola de nostàlgia que et feia fràgil... Em
vares dir: un dia anem a fer un cafè, i parlem... i des
d’aleshores hem parlat i molt. I avui t’he de dir, aquí i
ara, que fer-te gran se’t posa bé.
Salut i molts anys de vida per escriure, perquè és clar
que lo teu és
escriure i escriure... Però de
tant en tant atura’t, resguarda’t
en el teu refugi, i
quan surtis somriu, com quan
eres nen.
Júlia Pujolràs
Casadevall
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petits contes

El drap

U

na vegada, una mestra excel·lent era observada
per una de les seves alumnes d’onze anys. Li semblava tan bona mestra que la volia imitar quan fos gran,
estudiant la mateixa carrera.
La dona, que era de mitjana edat i llesta, va prevenir la
seves preguntes i s’ho va preparar.
-Senyoreta, com s’ho fa perquè tots els nens estudiïn?
–va preguntar l’Imma.
-Observo tot el que mostren de bo els alumnes i les
seves mancances –va respondre la mestra.
-Però si tots som diferents –va dir ella.
-Perquè m’entenguis t’ho explicaré amb un conte.
-Bé, bé! M’assec aquí davant? –va dir l’Imma.
-Seu i escolta.
A la sala hi entrava el sol del migdia, la llum era molt
intensa, per això va baixar una mica les persianes i va
crear un clima de concentració. La mestra va respirar
fondo per no equivocar-se, ni en el to ni en la dicció.
D’això també depenia que l’Imma rebés favorablement
la primera lliçó com a formadora i va començar:
“Quan s’inicia el curs, li donen a cada mestre un drap
que fan servir els artistes per netejar els pinzells. És un
drap tan brut, que les taques traspassen la roba, arribant a l’altre costat, i encomanen al mestre que a final
de curs el drap ha de ser net, sense cap taca.
-Ostres! -vaig dir jo la primera vegada-. És impossible!
Com ho faré?
Hi havia taques negres com carbó; vermelles com
sang, blaves, verdes, grogues, taronges, blanques, roses, liles, ocres, grises, etc. i de diferents tons, tantes
taques com alumnes tenia a la meva
classe. M’ho vaig rumiar i els hi vaig
posar un nom a cadascuna.
A la més negra li vaig posar el nom
del nen que no volia estudiar i que
feia perdre el temps als altres alumnes. A la vermella li vaig posar el nom
del que era més conflictiu amb les baralles. A la taronja, el que era el més
graciós i gandul. A la groga, al nen
que es posava en un racó i no volia
jugar amb els altres. A la blanca, el

nen que sempre està encantat. A la blava fosca, el nen
que estudia molt, però que és superb. A la blava clara,
al nen que estudia molt, però que és humil i vergonyós.
A la verda, el nen que estudia, però que no entén la
lliçó, i així a tots els nens.
Llavors vaig col·locar els alumnes, a la meva conveniència, a les taules perquè hi hagués pau a la classe.
Ràpidament, els colors, en barrejar-se les taques, varen canviar de tonalitat.
Després, els hi vaig posar fites formant un equip de
quatre. Al que era poc treballador, els altres l’estiraven
a fer els treballs. I els hi va tornar a canviar la tonalitat.
Seguidament els vaig posar a treballar tota la classe
junts, però fent-se la competència entre els grups, i van
tornar a canviar els colors.
De mica en mica cada vegada el drap era més blanc,
però les taques normalment cremen la roba i a això, no
hi podia posar remei. Aleshores vaig reunir els pares i
els hi vaig explicar les mancances del seu fill per millorar, ja que tots eren bons, però si ells influïen els seus
fills, serien excel·lents.
Així, en finalitzar el curs el drap sempre ha sigut quasi
net i jo n’estic contenta.”
-Uau! –va dir l’Imma- Jo també ho vull fer. Quin color
tinc jo?
-Tu no ets cap color. Tu ets el forat que s’ha de sargir,
per això et vull al meu costat i aquí tinc l’agulla... –assenyalant el cervell.
Xavier Cassany, 12 de març del 2022

CARNS · ELABORATS PROPIS
CUINATS · XARCUTERIA
FORMATGES
972 299 815
Carrer Major, 76 · 17190 Salt, Girona
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Vitaliy Kovalchuk
En Memòria de Vitaliy Kovalchuk, nascut el
22/04/1962 i que va morir el 03/03/2022 en un
bombardeig a la ciutat de Chernigov, Ucraïna.

En Vitaliy era una d'aquelles persones com
n'hi ha poques, una persona que donava més
de què rebia i no esperava res a canvi, una
persona amable i sense malícia, un bon veí
que mai tenia un no i disposat a ajudar
sempre.
Va arribar a Girona l'any 2005 amb la seva
dona i els seus dos fills des d'Ucraïna, però
molta gent el va conèixer arran de la petita
botiga que va obrir al Veïnat de Salt on es dedicava a arreglar petits electrodomèstics,
coses i cosetes (era l'home que ho arreglava tot).
És després de la mort de la seva dona quan la nostalgia i la crisi fan un efecte en ell i
decideix torna a la seva terra per estar amb els seus i de tant en tant tornava a Salt per
arreglar papers i poder cobrar la pensió el dia que li toques.
Podríem dir moltes més coses d'en Vitaliy i això és el que farem des de la Cooperativa del
Veïnat, els teus amics, companys botiguers i veïns de Salt i Girona que et tindrem present
i sempre et recordarem amb afecte i amor.

C/Major, 78 - Salt | 972 23 43 36

SANT JORDI 2022
ENTITATS, ESCOLES I ASSOCIACIONS...

Ja podeu encarregar les vostres roses
per Sant Jordi!
Reserveu-les trucant al 972 23 43 36
RECORDA!

CADA DILUNS DIA
DEL JUBILAT
10% DE DESCOMPTE
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IV – Cap a on anem?

solidaritat

É

s ben cert que el temps posa
a prova l’autenticitat i la solidesa dels nostres projectes. Valorant els 25 anys d’Agermanament Perú, amb una cooperació
ininterrompuda, uns llaços molt
ferms d’amistat i tantes persones que hi han participat
i hi participen, des de Salt i des de la zona de Jaén, al
nord del Perú, podem estar contents i agraïts, amb la
satisfacció d’experimentar que el temps i l’esforç dedicat gratuïtament ens fa més humans i solidaris.
En aquesta mateixa revista La Farga, des de l’octubre
passat, s’han anat publicant aquests quatre articles, a
manera de pinzellades històriques, amb incidència actual i visió de futur:
I – D’on venim, l’inici: caminem plegats!
II – Els primers projectes: drets humans i serveis bàsics.
III – Drets fonamentals i perspectiva de gènere.
IV – Cap a on anem?
Agermanament Perú, ONG saltenca, a redós de la Parròquia de Sant Cugat, arrelada i consolidada aquí amb
el nord del Perú, té la sana ambició d’afrontar el futur
amb empenta i il·lusió renovada. Mentre hi hagi necessitats socials hi haurà projectes comunitaris per a donar-hi
resposta. El treball de cooperació del present donarà
fruits de fraternitat i de progrés humà i social en el futur.
Ho diu molt bé aquest conte, que és una metàfora de
l’esforç generós del present mirant el futur:
“Expliquen que prop d’un poblet de l’Empordà, al costat
d’un mas envoltat de camps de conreu i arran del camí,
l’avi, encara amb vitalitat, feia un forat a terra amb la
intenció de plantar-hi un plançó de figuera.
Mentre estava en plena feina, cavant amb esforç, va
passar un veí que, amb aire burleta, li digué:
-¿Com se t’acut plantar aquest rebrot de figuera, si no
podrà donar figues ni fer ombra fins a almenys d’aquí a
deu o dotze anys, i potser ja no hi seràs per a veure-ho?
L’avi va mirar calmosament el seu veí i respongué:
-És cert que no podré tastar-ne mai les figues ni seure a la seva ombra, però els que venen darrera meu i
els que passin pel camí podran beneficiar-se’n. Aquest
pensament, ja des d’ara, compensa el meu esforç i em
dóna alegria”.
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Cap a on anem? Volem anar cap a un futur millor, per
això treballem conjuntament en tants projectes, i en els
molts que vindran. Constatar com l’esforç dels inicis i
d’aquests 25 anys ha anat donant tan bons resultats,
ens anima a seguir treballant colze amb colze, des
d’aquí i des d’allà, conjuntament, fraternalment, perquè
hi haurà un futur millor, més just, més humà, més equitatiu i més agermanat. Precisament la nostra missió és
sembrar llavors de futur.
Convidem a tothom a participar en els actes de celebració del 25è Aniversari d’Agermanament Perú, felicitem a tantes persones que hi han col·laborat i que hi
col·laboren i animem a sentir Agermanament Perú com
una cosa molt nostra, de tots i totes.
L’Equip d’Agermanament Perú

La resposta de Càritas a Ucraïna i als països veïns

D

es que el dia 24 de febrer Rússia va iniciar la guerra a Ucraïna, milions de persones han fugit de la
violència. Es tracta sobretot d’infants, dones i persones
vulnerables, que s’han vist abocades a una situació
molt precària i que pateixen inseguretat i està molt en
risc la seva salut i el seu benestar.
Es tracta d’una crisi humanitària de gran escala que ha
despertat grans dosis de solidaritat amb iniciatives de
tota mena. Hem de celebrar la bona voluntat de tantes
persones que s’han mobilitzat i s’han ofert a col·laborar
d’una manera o altra.
Càritas també ha reaccionat a aquesta situació i, per
l’emergència immediata, ha optat, en línia amb les recomanacions de la majoria d’organitzacions humanitàries, per prioritzar la tramesa directa d’ajuda econòmica, ja que els materials recollits aquí i transportats
fins allà poden no ser adequats a les necessitats de la
població i de la situació sobre el terreny i cal afegir-hi
els costos de transport que representa, les dificultats
logístiques i de gestió, els riscos per la seguretat, la
petjada ecològica... En una situació de conflicte, totes
les persones i les comunitats tenen les seves pròpies
capacitats de resposta, malgrat la seva vulnerabilitat,
i les aportacions financeres els permet fer la compra
més adequada als mercats locals afavorint, al mateix
temps, l’activació econòmica.
Per això Càritas ha engegat una campanya de recollida
de donatius que es fan arribar a Càritas Ucraïna, on les
36 oficines que té arreu del país treballen reformulant
tots els seus programes, malgrat els riscos actuals, per
adaptar-se a l’emergència i atendre les persones més
vulnerables, especialment les que s’han vist obligades
a desplaçar-se, tant a dins del país, com a les fronteres
dels països veïns, on s’han concentrat en condicions
molt precàries.
S’han equipat 11 centres d’atenció directa a diferents
punts, amb personal format i amb experiència en emergència humanitària. Als centres d’atenció s’ofereix:
punt d’informació actualitzada; repartiment de menjar
calent, aigua, kits d’higiene bàsica; transport segur; refugi per a persones que no tinguin cap altra opció; bugaderia comunitària; atenció a persones especialment
vulnerables (persones grans, persones amb discapa-

citat, menors), suport emocional bàsic i zona de lleure
per a nens (esports i treballs manuals).
I les Càritas dels països fronterers o propers a Ucraïna
(Polònia, Romania, Moldàvia o Bulgària) també s’han
mobilitzat per oferir atenció en centres d’acollida i refugi, allotjament i suport en necessitats bàsiques (aliments, higiene...).
Tetiana Stawnychy, presidenta de Càritas Ucraïna, ha
manifestat: “Estic molt orgullosa dels nostres equips,
que estan treballant de valent per estar atents a les
necessitats dels més vulnerables, mentre gestionen
les seves pròpies circumstàncies alhora. Estem molt
agraïts pel suport de les nostres Càritas germanes i de
la gent de bona voluntat. Si us plau, donin suport al
projecte d’emergència. Les necessitats creixen diàriament”.
El model de cooperació de Càritas és l’acompanyament just al costat, per això ens preparem també per
posar els nostres serveis a disposició de les persones
que arribin al nostre territori igual com ho fem amb totes
les persones que s’adrecen a Càritas. I, com sempre,
amb coordinació amb les administracions públiques.
Càritas Salt agraeix totes les col·laboracions per fer
front a aquest drama humanitari.
Càritas Salt – Agrupació de parròquies
Podeu fer els vostres donatius de tres maneres diferents:
1) Al web de Càritas Diocesana de Girona
www.caritasgirona.cat. Indiqueu: Càritas Ucraïna.
2) Al BIZUM 01580.
3) Fent un ingrés al número de compte exprés per
Ucraïna: ES29 2100 0002 5702 0144 5404.
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Petit llibre d’acordió

pessics d’art

Els petits llibres tridimensionals (realitzats amb formats
diferents i fulles plegades i decorades amb tocs plens
de gràcia i creativitat) han esdevingut molt populars entre els amants de les arts plàstiques, la música i l’escriptura.
S’anomenen també llibres d’artista, perquè els seus
autors, a més de gaudir construint-los emprant tècniques innovadores, els utilitzen com a suport per plasmar de forma original i organitzada les seves creacions. I realment s’obtenen petits llibres il·lustrats amb
dibuixos, pintures, fotografies, poemes i textos que fan
molt de goig.
En motiu de la celebració de Sant Jordi, diada dels llibres i les roses, us proposo realitzar un petit llibre en
forma de “concertina” o “acordió” com en diuen els experts, que té la gràcia de sorgir d’un full de paper DIN
A4 (millor si és de qualitat i gramatge mitjà) que es va
retallant i doblegant sobre ell mateix, de manera que
s’acaba obtenint una tira en acordió que quasi triplica
la longitud del suport inicial.
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i ecologia
El procediment és molt senzill! Es comença plegant i
marcant per la meitat el paper situat en posició vertical,
i després cada costat sobre la línia central. Tot seguit
es realitzen els mateixos plecs però col·locant el paper
en posició horitzontal.
Com podeu veure a les imatges, s’obté un suport reticulat en 16 rectangles que es convertiran en les petites
pàgines del nostre llibret.
Es marquen amb llapis tres línies tal com mostra la
quarta fotografia, i es retallen amb tisores amb molta
cura tot procurant que el paper no es mantingui sencer.
I tot seguit arriba el moment d’anar doblegant cada
rectangle en forma d’acordió: un cap endavant i l’altre
cap al darrera fins a plegar tota la superfície.
Perquè ens quedi una llarga tira plegada i resistent només ens cal enganxar amb cola els tres punts que com
es veu en la foto queden un xic separats. Si ajuntem
tots els plecs ja es visualitza el format d’un llibre tradicional, menut i amb sòlides pàgines. Si ens agrada així,
amb un cartró muntem la cobertes i ja el tenim a punt!
Si el que volem és un petit llibre “ in concertino” com
diuen els italians (plegat, en volum i que s’aguanti dret
com una escultura) haurem de retallar amb cartró decorat dos rectangles que enganxarem com a cobertes
per embellir i reforçar la pàgina anterior i posterior del
llibret.
I ja tenim un petit llibre desplegable que podem emprar per enganxar fotografies, per realitzar esbossos
d’animals, plantes o retrats, per escriure poemes, petits
contes, endevinalles... Queda genial com a llibret de
dedicatòries o records per regalar a familiars i amics a
l’hora de celebrar aniversaris o moments vitals importants.
GAUDIU D’UN BON DIA DE SANT JORDI I ANIMEU-VOS A CONSTRUIR EL VOSTRE PRIMER LLIBRE D’ARTISTA!

Carme Garriga Verdaguer
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Delicioso

cinema

A

la França del segle XVIII els aristòcrates mataven
l’avorriment amb la cuina, amb el menjar.
El prestigi d’una casa noble depenia de tenir un bon
cuiner que preparava els plats seguint unes indicacions
molt estrictes. Els faisans, les guatlles, els porcs a l’ast,
les confitures i el vi arribaven a la taula pel gaudi i plaer dels decadents i incultes comensals. El més mínim
detall era important: els colors, la decoració dels plats,
la disposició de la coberteria...tot plegat constatava la
grandesa de la casa a on tenia lloc el banquet.
La disposició dels comensals a la taula era un reflex de
l’organització social. Els plats es col·locaven de manera
que tots els que estaven asseguts al centre hi podien
accedir. Els que estaven situats en els extrems havien de
demanar constantment que els hi acostessin les menges.
Aquell dia el cuiner es permet una llicència i elabora un
plat no previst en el menú: uns pastissets de patata i tòfona. Sacrilegi. En aquella època l’església considerava
que tot el que sortia de la terra eren productes del diable
i provocaven malalties com la lepra.
Aquest és doncs el desencadenant de l’acomiadament
del cuiner i el punt de partida de la història del primer
restaurant del món.
El menjar, a més de ser el protagonista de la història,
es converteix en l’escenari per reflexionar sobre les relacions humanes i sobre els sentiments de persones
que van creure en una cuina popular i van entendre que
menjar no és només alimentar-se sinó gaudir del conjunt: d’un ram de flors al damunt de la taula, de les estovalles, de crear ambient i fer d’aquell àpat un moment
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particular i especial.
El director de fotografia ens mostra una obra bellament
enquadrada: la bellesa del menjar i una magnífica escenografia. El color i la lluminositat dels paisatges en
diferents estacions de l’any i bodegons amb vegetals,
animals de caça, fruites, flors i vaixella d’època et submergeixen en un quadre, en una obra d’art.
Delicioso és un drama culinari ambientat uns mesos
abans de la revolució francesa, fet que va tenir una gran
influència sobre l’alta cuina que va deixar de ser exclusiva de la noblesa i va sortir al carrer, on qualsevol ciutadà
podia menjar com ho feien els grans aristòcrates.
En paraules del director Eric Besnard: “La intenció amb
aquest film és despertar les ganes d’anar al cinema,
d’anar al restaurant i de menjar-se la vida”.
Bon appétit, enfants de la patrie!
Núria Heras Colomer

salut
L’al·lèrgia es produeix quan el sistema immunitari reacciona a substàncies inofensives per a la majoria de
les persones: ELS AL·LÈRGENS
Quan hi ha el contacte amb un al·lergen s’allibera gran
quantitat d’HISTAMINA, que és una de les responsables dels símptomes típics com: picor, llagrimeig, esternuts, congestió nasal, tos, sibilacions, urticària, dermatitis, mal de panxa, picor d’ulls...
Es pot tenir al·lèrgia a molts components i malgrat que
els més freqüents són àcars, pol·len, animals o aliments... també hi ha al·lèrgia al làtex, insectes, dissolvents, al sòl, metalls, florits i fongs, humitat...
Moltes vegades algunes persones no saben que el que
tenen és una al·lèrgia perquè els símptomes que dóna
poden passar desapercebuts.
QUÈ PUC FER?
Els símptomes de l’al·lèrgia poden disminuir molt si
tenim en compte unes precaucions de salut que ens
poden ajudar fins i tot a que desaparegui:
· Intestí al 100%. És a dir tenir cura de que no estigui inflamat.
· Sistema immunitari al 100%.
· Fora paràsits: tots tenim paràsits i un parell de
vegades a l’any s’haurien de tractar: són una font
d’al·lèrgia important.
· Tenir el fetge detoxificat.
· Dieta baixa en histamina.

Les al·lèrgies ja són aquí
LA HISTAMINA és una molècula que tenim al nostre
organisme i que és a la vegada “amiga” i “enemiga”.
La histamina envia senyals a les cèl·lules perquè fabriquin àcid a l’estómac, perquè el cervell estigui despert,
col·labora amb el sistema immunitari, ens protegeix
d’agents invasors, ens lliura dels paràsits...: AMIGA
Però quan hi ha al·lèrgia, hi ha una reacció exagerada
del sistema immunitari i l’alliberació altíssima d’histamina dona els símptomes que reconeixem com a al·
lèrgia i que poden arribar fins i tot a un xoc anafilàctic:
ENEMIGA
Alguns aliments tenen una gran quantitat d’histamina.
Mentre arreglem el tema de l’al·lèrgia és recomanable
reduir-ne el consum: albergínia, carns curades, espinacs, formatge de cabra, curats, iogurts, llet crua, bolets i xampinyons, peix blau, tomata, xocolata, begudes
alcohòliques...
Un tractament preventiu i integratiu pot alleugerir la
simptomatologia i fins i tot treure-la i acabar eliminant
l’al·lèrgia.
Vine i en parlem!
L’equip de la Farmàcia Baleri Salt

AL·LÈRGIES
ja són aquí...
WWW.ALGEMICA.COM
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Pasqua i primavera

L

tradicions catalanes

a Pasqua és la gran festa de la primavera i ocupa
un llarg període en el temps, des de l’entrada de la
primavera fins al solstici d’estiu. El pas del temps ha
canviat força les tradicions que se celebraven durant
aquesta època de l’any, però encara es fan caramelles, romeries i aplecs que anuncien el retorn del bon
temps. El que no s’ha perdut gens és la tradició de l’ou
de Pasqua, el principal element decoratiu de la mona i
símbol de la vida i la fertilitat.
Les tres parts de la Pasqua són: Rams, Pasqua Florida
i Pasqua Granada.
-Rams: representa la verdor
-Pasqua Florida: representa la floració. A Catalunya
hi havia el costum de celebrar la Pasqua Florida (o de
Resurrecció) amb les caramelles, unes cançons de caràcter religiós, de felicitació o que es referien a determinades persones.
Els caramellaires
eren grups que
sortien a cantar
per cases i masies el Dissabte de
Glòria al vespre o
bé els matins del
Diumenge i del Dilluns de Pasqua.
S’acompanyaven
d’instruments di-
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versos i recollien ous
o diners que la gent
els donava, amb els
quals feien un àpat
col·lectiu. Avui dia,
la tradició continua
però amb menys
força que abans. Els
pobles amb més tradició de caramelles
són: Súria (Bages),
Sant Julià de Vilatorta (Osona), Abrera (Baix Llobregat)
i la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Per aquestes dates es menja la mona, un pastís tradicionalment rodó que els padrins regalaven als fillols i
filloles aquell mateix dia fins que feien la primera comunió (cap als deu, onze, dotze anys). La mona tradicional
era com un tortell amb ous de gallina –tants com anys
tenia el nen o la nena–, però avui dia de pa de pessic,
mantega i xocolata, coronat amb ous o figures de xocolata, i guarnit sovint amb plomalls i fruita confitada.
-Pasqua Granada: representa la fructificació. Arriba
vuit setmanes després de la Pasqua Florida. És la festa religiosa de la Pentecosta, en la qual se celebra la
vinguda de l’Esperit Sant sobre els apòstols de Jesús i
rep el nom de ‘granada’ perquè va unida a la sega i als
fruits de les collites.
Informació recollida en webs telemàtiques

NOVES
INSTAL·LACIONS
200 m²
DEDICATS A
L'ORTOPÈDIA

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

Lloguer d'articles
d'ortopèdia

www.farmacianeusdomenech.com

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

Anàlisi del peu i
plantilles a mida

Calçat ortopèdic

Articles postoperatoris: calçat, walkers, genolleres...
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Les irresponsables

teatre

P

er Fires de Sant Narcís ja vam tenir ocasió de veure aquesta obra a Girona. Ara Temporada Alta l’ha
programada al Teatre de Salt pel 26 de febrer.
Es tracta d’una comèdia de l’autor argentí Javier Dualte, dirigida per la Sílvia Munt i protagonitzada per les
actrius: Cristina Genebat, Marta Marco i Nora Navas.
Us heu preguntat què passaria si un dia comencéssim
a dur a terme tot allò que ens passa pel cap? Quins són
els límits del que està ben fet o mal fet?
La Núria, la Lila i la Tabi es disposen a passar un cap
de setmana juntes fora de la ciutat. La Lila surt d’una
separació traumàtica i les amigues la volen ajudar, però
les coses es compliquen i les tres dones es veuen arrossegades per un corrent d’emocions a flor de pell que
les convertirà, sense elles voler-ho, en unes autèntiques irresponsables, passant per circumstàncies que
converteixen un cap de setmana normal en una obra
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de teatre hilarant, una comèdia d’embolics interpretada
amb gran professionalitat per les tres artistes.
El públic va agrair la posada en escena amb grans
aplaudiments.
Josep M. Pla

veïns d’arreu

Alhagie Kebbeh.
El problema d’accedir al lloguer

P

Més tard, amb l’assessorament adequat, es va
adreçar a l’oficina d’Habitatge per sol·licitar un lloguer social, però la llista
de demandants és llarga
i cal estar a l’aguait dels
tràmits a seguir. A Càritas,
al Grup de Drets, l’acompanyen en les gestions i
l’ajuden a resoldre els problemes de comunicació
que pugui tenir. Després
d’algun entrebanc, resolt
gràcies a ser un home metòdic i tenir tots els papers
guardats i ordenats, es
manté a la llista a l’espera
d’aconseguir una vivenda
i portar la família cap aquí.
Mentrestant, ell i el seu fill
de 14 anys comparteixen
pis amb d’altra gent. Té
clar que no vol ocupar i
envia diners cada mes per
mantenir la resta de la família a Gàmbia.
Treballa en una granja a Aiguaviva, i està content amb
la feina i amb el tracte que rep. Li falta quelcom d’important, però: la seva família.
D’altra banda, el Parc Municipal d’Habitatge ja compta
amb 194 pisos i la resta de mesures que l’Ajuntament
implementa: recàrrec a l’ IBI dels pisos de grans tenidors per afavorir que s’incorporin al mercat de lloguer o
venda, o la rebaixa d’aquest impost a tots els propietaris
que cedeixin un immoble a la borsa de l’Oficina Local
d’Habitatge, van en el bon camí per fer front a la gran
demanda de pisos de lloguer, demanda que avui dia no
té la corresponent oferta per satisfer-la, segons reconeix
l’alcalde Jordi Viñas.
De tota manera, és preocupant que el problema de l’habitatge afecti a veïns que fa tants anys que són de Salt.
Pilar Velázquez

osem-nos en situació: home nacionalitzat espanyol, en la cinquantena, amb treball estable, no
troba cap pis per llogar. Quina és la raó? No hi ha habitatges disponibles? La resposta és que sí. Hi ha ofertes
de lloguer, però no estan a l’abast de tothom. La premissa? A més de tenir papers i feina has de ser d’aquí.
Les immobiliàries no lloguen a persones migrades.
Aquesta és la situació en què es troba l’Alhagie Kebbeh Fa més de vint anys que és aquí i les coses no li
han estat gens fàcils. La seva dona va morir de part fa
catorze anys i es va haver de fer càrrec del seu fill tot
sol i compaginar la seva educació amb la feina. Anys
més tard es va tornar a casar a Gàmbia, el seu país
d’origen. La dona i els fills petits romanen allà perquè el
pare no pot reagrupar la família. El motiu? No pot fer-ho
si no disposa d’un habitatge.
A l’època del boom immobiliari, va comprar un pis amb
un company. La crisi el va deixar sense feina i el 2018
el van desnonar. Potser hauria pogut parar el desnonament tenint un fill menor, però no va saber demanar
l’ajut que calia.
L’Alhagie no va tenir accés als estudis, i això li ha dificultat l’aprenentatge de l’idioma i el moure’s a través de
la burocràcia d’aquí. Però la seva dignitat, paciència i
perseverança l’han ajudat a avançar
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FEDAC Salt obre les portes

ensenyament

D

issabte 5 de març tothom que ho va
desitjar va poder visitar el centre
El dissabte 5 de març, l’escola FEDAC
Salt va celebrar una jornada de portes
obertes. Durant tot el matí, es van obrir
les portes del centre per a totes les persones que volguessin venir a veure-la.
D’aquesta manera, van poder mostrar els
espais, les aules, les activitats i els projectes que fan des de les diferents etapes:
Infantil, Primària i Secundària.
Per entrar a l’escola havies de passar pel
portal principal i accedir al pati. Allà, a partir de les 10.00 h, la gent hi va trobar dos
o tres partits de bàsquet de diferents categories del Club Bàsquet Salt. Els partits
es van poder jugar i les famílies animaven
els seus equips. Per tal que els més petits no s’avorrissin, al mateix pati hi havia
un circuit de diferents formes de matalassos amb els
quals es podien distreure i jugar. I, al mateix espai, els
alumnes més grans de l’escola, els que cursen 4t de
Secundària, van fer un petit bar en el qual venien petits
snacks i begudes per recaptar diners per al seu viatge
de final de curs.
En un altre espai de l’escola, a l’espai anomenat Emaús, s’hi podia desconnectar pintant mandales mentre
sonava una música relaxant de fons. Cada classe va
mostrar un petit projecte o cosa interessant que han
estat treballant durant els trimestres anteriors. Començant pels més petits de l’escola, els alumnes de P3 i
P4, van fer jocs de taula. Al costat, a la classe de P5,
les professores d’Infantil van fer xerrades per als pares
i al passadís que connecta tot infantil, es podia apreciar
fotos dels alumnes fent activitats del dia a dia.
Continuant a la planta baixa, a la zona de Primària, a
l’aula de P1 es mostraven jocs matemàtics en els quals
els infants aprenen jugant. A l’aula del costat, la de P2,
es mostrava com experimentar i aprendre amb les noves tecnologies i robots com, per exemple, els beebots.
I a l’aula de P3, es van projectar diferents obres d’art
que havien anat treballant en els darrers trimestres.
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Sobre les aules d’infantil, en la segona planta, a P4 van
fer una petita exposició per explicar als pares què era
l’assignatura de LiderEnMi, ja que és poc reconeguda.
A la segona planta, justament al damunt de les classes
de Primària, hi trobem l’aula de tecnologia on hi havia
exposat el projecte que van crear els alumnes de P5.
Aquest projecte tractava d’expressar el punt de vista
d’algunes dones. En la mateixa planta, les famílies que
visitaven l’escola podien veure les dues aules on, sobretot els més petits, utilitzen per aprendre amb anglès
i l’aula on es treballa el tinkering.
Per últim, al pis de dalt, on actualment hi ha les aules
de Secundària, s’hi podia observar les aules habituals
de S1, S2, S3 i S4, la biblioteca i el laboratori. Al llarg
del matí, s’hi van fer tallers com el d’InnovaMat, nocions de pràctiques de laboratori i una exposició dels
diferents projectes que els alumnes han fet al llarg del
curs. També s’hi podia escoltar el programa de ràdio
FEDAC Salt T’explica o llegir la revista digital de l’escola FEDAC Salt Report.
Alumnes de S2 de l’escola FEDAC Salt.

E

El Pompeu, convidat especial al parlament

l dilluns 28 de febrer, les dues classes de cicle superior van visitar, com fem habitualment cada dos
cursos, el Parlament de Catalunya. En aquesta visita,
a més de visitar l’hemicicle i altres espais nobles de
l’edifici on es debaten i aproven les lleis al nostre país,
els alumnes de les classes Hedy Lamarr i Ada Lovelace
van participar en el taller “Soc diputat, soc diputada”.
En aquest taller, els participants esdevenen diputats
elegits pels ciutadans de Catalunya. Organitzats en
quatre grups parlamentaris, duen a terme un debat
d’investidura. Els quatre portaveus, en representació
dels quatre grups polítics, presenten i argumenten
les lleis que han preparat prèviament a l’aula. Posteriorment, els diputats fan preguntes i demanen aclariments als quatre portaveus. Tot seguit, disposen d’un
temps per intentar arribar a acords previs a la votació.
Els alumnes-diputats s’entrenen en el joc polític dels
acords entre partits per arribar a assolir la majoria absoluta que els donarà la presidència de
la Generalitat.
Tot aquest procés és dinamitzat pels professionals d’Aula Parlament. Un cop els portaveus
avisen que ja han arribat a un acord, s’inicia la
votació nominal. Un a un, els diputats expliciten
el seu vot, a favor o en contra del portaveu que
ha estat proposat com a nou president de la
Generalitat de Catalunya. En el nostre cas, la
presidenta va ser la Berta, que va aconseguir
27 vots dels 53 diputats que eren presents a la
sessió d’investidura.
Aquest és el desenvolupament habitual
d’aquest taller per a tots els centres educatius que visiten el Parlament de Catalunya en
aquesta modalitat. Però aquesta ocasió va ser
molt especial per a nosaltres. Des del moment
de l’arribada, quan esperàvem a la façana principal per a ser acreditats, vam ser protagonistes d’un seguiment molt especial per part d’una
càmera. Vam accedir al Parlament per la porta
principal; vam disposar de l’auditori per fer el
taller; el debat es va centrar en temes d’igualtat
i amb perspectiva de gènere. En acabar el de-

bat, les nenes de tots dos grups van ser fotografiades
una a una dins de l’hemicicle i algunes d’elles van ser
protagonistes d’entrevistes individualitzades davant la
càmera. I tot plegat per quin motiu?, deveu pensar. El
Parlament de Catalunya ens va proposar ser els protagonistes de la campanya de celebració del dia de la
dona d’enguany. Era una gran oportunitat per a tots els
nostres alumnes, viure l’experiència de conèixer el Parlament amb una perspectiva molt exclusiva i protagonitzar una celebració molt necessària.
Agraïm al Parlament i, en especial, als tècnics d’Aula
Parlament, les atencions que varen tenir amb els nostres alumnes al llarg d’aquesta jornada que no oblidaran, no oblidarem mai.
(Amb el codi QR podeu accedir a la web del Parlament
amb el vídeo i les imatges).
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Camí cap a les Pau

“

Quan un nen pot relacionar el que aprèn amb les
seves pròpies experiències, el seu interès vital es
desperta, la seva memòria s’activa i el que ha après es
torna seu”. Rudolf Steiner
Seguint el projecte i la implementació de les metodologies actives al centre, l’alumnat de l’institut Vallvera ha
organitzat la sortida curricular de segon de Batxillerat,
”Camí cap a les Pau”. La sortida del nostre alumnat
ve concordada pels continguts curriculars que vénen
determinats a segon de batxillerat.
L’alumnat del batxillerat científic ha fet una visita al
museu de les matemàtiques, MMACA, on l’objectiu
de la visita a l’exposició és confrontar l’estudiant amb
objectes o situacions atractives que plantegin un seguit
de problemes pràctics per resoldre.
I l’alumnat del batxillerat social ha visitat el museu d’Art
de Catalunya, MNAC, i el “Pavelló Alemany de Barcelona que va ser dissenyat per Ludwig Mies van der
Rohe i Lilly Reich com a pavelló alemany per a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. La visita del
MNAC com la del Pavelló, van adreçades a l’alumnat
de batxillerat que s’està preparant per a les PAU, però
també a tot l’alumnat de batxillerat interessat en utilitzar l’art com a eina de coneixement i pensament crític.
La possibilitat de visitar un gran museu i gaudir de l’art
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ha permès a l’espectador una explosió de sensacions,
que d’altra manera no serien possibles.
Com molt bé diu Georges Braque, pintor i escultor i un
dels iniciadors del Cubisme: “Només hi ha una cosa
valuosa en l’art: les coses que no pots explicar.”
Després, un breu recorregut en bus per Barcelona,
admirant les Arenes, edifici construït al 1900 amb el
tradicional estil neomudèjar, per l’arquitecte Augusto
Font Carreras, amb una posterior reforma integral l’any
2011.
També hem vist la Torre Glòries o Agbar, porta d’entrada al districte tecnològic de Barcelona conegut com
a Districte 22@. Dissenyada per l’arquitecte francès
Jean Nouvel, el 2005. És el tercer edifici més alt de la
ciutat, obra inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Al Migdia hem gaudit d’un merescut descans per dinar
i, en acabar, una ruta per l’antiga Barcino (Barcelona
romana). Visitant el punt més alt de la ciutat – d’aquella
època - on estava situat el temple d’August i seguírem
les restes arqueològiques de les muralles romanes,
construïdes entre el segle I aC i el segle IV.
Finalment, ens vam dirigir al Teatre Nacional de Catalunya, obra de l’arquitecte Ricardo Bofill - mort recentment - un dels principals impulsors de l’arquitectura
catalana de la segona meitat del segle XX i màxim
representant de l’estil postmodern de l’arquitectura
contemporània. Allà vàrem gaudir de Desig, obra dirigida per Sílvia Munt i interpretada per Laura Conejero, Carles Martínez, Raimon Molins i Anna Sahun, on
s’embranquen, i es volen oblidar, rere una falsa rutina,
dels desitjos incomplerts.
Aquesta sortida anual és interdepartamental i esperem
que molt enriquidora pel nostre alumnat.

UAP! 22 Un nou món

E

l proper dimarts 22 de febrer, i tal com portem fent
any rere any, l’Institut Vallvera participarà en el teatre musical organitzat per “l’Associació UAP eduquem
per la pau”. Aquesta associació està formada per un
col·lectiu de professors i professores de música dels
centres de secundària de les comarques Gironines.
El projecte musical està liderat per
la direcció musical de la Mercè
Rigau i la direcció
escènica i artística
de Mon Bover. El
musical d’aquest
curs rep el títol de
“Nou món”. En el
projecte el professorat de música de
secundària treballa
amb el seu alumnat valors humans
i mediambientals a
través d’una eina
que té el poder
d’arribar de forma
directa i fulminant
a l’ésser humà.
Estem parlant, és
clar, de la Música.

22/02/2022 UAP 22. L’INSTITUT VALLVERA SOM
ELS PROTAGONISTES!!
El projecte musical serà representat per 20 cantaires
procedents de 1r i 2n d’ESO. Aquests han treballat molt
dur i amb molta il·lusió perquè aquest dia del concert
sigui ben encisador!
Aquí teniu les estrelles cantaires: Kouda keita, Safae
Kaber, Marwa Ochen, Elisabet Pubill, Gabriela Lanza,
Bhupinder Kaur, Mariamu Touray, Dayana Zaldívar,
Afra Deulofeu, Mohammed Ouassar, Natalia Lappalainen, Aisatu Samura, Chelsea Dariela Salinas, Manal
Irzi, Raul Serrano, Nathalie González, Dina Choukri,
Nassima Ourti i Safae Reddah.
Felicitar-les per l’esforç i la constància! Ara ja sols queda pujar a l’escenari i gaudir de la feina feta!

Per últim, informar que aquest proper cap de
setmana es realitzen funcions obertes al públic en general al Teatre Municipal de Girona.
No us ho podeu perdre!
19 i 20 de febrer Venda d’entrades: https://
gironacultura.koobin.com/uap22

LA HISTÒRIA D’AQUEST ANY
El projecte UAP22 “Nou món” explica tres històries diferents, tres maneres de construir una nova oportunitat
de vida, una nova societat i com aquesta respectarà les
relacions humanes i els recursos naturals.
Després de la gran tempesta de la UAP 21, i de la inundació dels búnquers, els seus habitants van iniciar
una llarga travessia pels mars dins una ampolla, un
any navegant arrossegats pels corrents marítims han
portat els nàufrags a una illa. Com s’organitzaran per
conviure segons els seus hàbits i coneixements? Seran
respectuosos amb els animals i les plantes? Què i com
s’organitzaran?
Els grups d’habitants dels búnquers es divideixen en
galifardeus, científics, mecànics i informàtics. Tots han
estat abandonats a la sort de la natura. Els corrents
d’aigua marina a on els portaran?, trobaran una nova
oportunitat de vida?, la sabran aprofitar?
ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE
El projecte UAP 22 “Nou món” es continua desenvolupant seguint les normes COVID-19, respectant-les en
tot el procés d’elaboració fins a la posada en escena
en el teatre.
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Els estudiants de Jardineria i Floristeria de l’Espriu
participen al concurs Catskills a Solsona

jardineria

L

’Institut Salvador Espriu ha participat aquests dies
en el concurs Catskills a Solsona, en el marc del
Fòrum de Jardineria de Catalunya. La iniciativa posa
a prova els estudiants dels graus de Formació Professional de Paisatgisme i Jardineria d’arreu de Catalunya. Hi han participat dotze equips de dues persones
de diversos instituts, que han hagut de demostrar les
seves habilitats per fer realitat un projecte de jardineria.
En el cas del nostre Institut, el primer dia hi han anat
dos estudiants acompanyats d’un docent i, l’endemà,
els han acompanyat la resta de l’alumnat de primer i
segon curs per animar-los i poder participar en múltiples tallers que s’imparteixen.
El primer dia, l’organització va donar un plànol als
nostres alumnes que representa el jardí que hauran
d’implantar durant aquests dos dies sense ajuda dels
docents. Cada institut es va trobar amb la mateixa situació i amb el mateix jardí a implantar. És un repte per a ells, ja que van haver de realitzar totes les
tasques per a culminar amb el projecte final, des de
saber interpretar el plànol, preparar el terreny, fins
a la plantació de l’última espècie vegetal. Un resum
executiu del què han après al Cicle formatiu.
Catskills és el campionat de Catalunya de formació

professional on nosaltres participem en l’àmbit del
nostre Cicle, la jardineria i floristeria; tanmateix, es
competeix en d’altres 38 oficis diferents vinculats als
àmbits dels diferents cicles formatius del nostre territori. Ofereix la possibilitat d’interactuar entre els diferents instituts i donar el valor afegit que es mereix
l’àmbit de la formació professional. Una formació de
qualitat del planter dels futurs professionals en els diferents oficis del nostre territori i una eina d’inserció al
món laboral dels nostres joves.
L’Espriu ha quedat en 5a posició. Malgrat no guanyar, l’experiència els ha fet refermar-se en allò que
els agrada i que, ben segur, els espera un intens i
engrescador futur per davant. Això sí, després d’un
merescut descans.
Departament de Jardineria
i Floristeria de l’Institut
Salvador Espriu
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gener de 2022

el temps
Dies
Temperatura Mínima
Temperatura Màxima
Mínima Parc Monar
Pluja/(mm)

1
2
3
3,2 5,6
3,2
11,7 10 16,9
0,9 6,3
1,4
0,5		 0,2

Temperatures i pluviometria
Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6,4 7,9
-2
-2,4 -1,7
2
7
-0,9 -0,3 -3,4 -3,4 -3,2
19,8 13,4
13 13,1 14,5 14,3 12,4 15,8 12,1 11,6 14,2 14,1
4,4 7,7
-3
-4,9 -3,5 0,2 5,3 -2,7 -1,7 -5,2 -5,2
-5
2,7					0,1 0,8					

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

febrer de 2022

Dies de pluja: 5
Màxim en un dia: 2,7 (mm)

Pluja acumulada: 4,3 (mm)
Temperatura màxima:
21,2 el dia 28 de gener

Temperatura mínima:
-4,2 el dia 16 de gener

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

Pluja acumulada: 2,9 (mm)
Temperatura màxima:
27,3 el dia 18 de febrer

Temperatura mínima:
-0,1 el dia 3 de febrer

Resum del gener i febrer 2022 i l’hivern 2022
Mes de gener excepcionalment sec, dels més secs de
la sèrie de Salt (1999-2022) i Girona (1884-2022), encara que hi ha alguns geners amb precipitació inferior a
aquest. Fins i tot hi ha força geners amb 0 mm de precipitació. En aquest gener han caigut 4,3 mm a l’observatori de Salt-plaça Sant Cugat, quan la mitjana climàtica
és de 52,3 mm. El gener de 2005 encara va ser més
sec, 2,7 mm, per tant aquest gener és el 2n més sec de
la sèrie a l’estació meteorològica Salt-plaça Sant Cugat
(1999-2022). Mes molt fred pel que fa a les mínimes, el
més fred de la sèrie (1971-2022) de l’aeroport de Girona
(-2,4ºC), supera el gener de 1985 (-2,1º), malgrat que
aquell va tenir una onada de fred, la més forta de la història recent, juntament amb el febrer de 1956, i aquest
gener no hagi tingut cap onada de fred, només hem tingut un anticicló fred i persistent. Rècord d’hores de sol
a Girona, amb dades de l’aeroport, 232,5 hores de sol,
mitjana de 146,6 al gener, dades des de 1943 al gener
(la sèrie s’inicia a l’abril de 1942). La temperatura mitjana de les màximes és normal, +0,3ºC, a Salt, la de les
mínimes és inferior, -1,9ºC, ha sigut un mes fred, amb
-0,8º d’anomalia al centre de Salt, dades des de 1999
(encara que de geners només disposem des de 2000,
la sèrie s’inicia el juliol de 1999). Vam tenir moltes glaçades al centre de Salt, 23, quan la mitjana climàtica és
de 9,4 dies. No obstant, hem de remarcar que la major
part de les glaçades van ser febles, entre 0º i -0,5ºC. La
temperatura mínima absoluta, -4,2ºC , a la plaça Sant
Cugat, està lluny dels -7,8ºC del 27 de gener de 2005.

A les Deveses de Salt la temperatura mínima absoluta
va ser de -8,3ºC, el rècord de la sèrie d’aquesta estació
del període 2003-2022, és de -11,5ºC el 27 de gener de
2005.
Mes de febrer excepcionalment sec, dels més secs de
la sèrie de Salt (1999-2022) i Girona (1884-2022), encara que hi ha alguns febrers amb precipitació inferior
a aquest. Fins i tot hi ha alguns febrers amb 0 mm de
precipitació. En aquest febrer només han caigut 2,9 mm
a Salt. Han caigut 4,3 mm a l’observatori de Salt-plaça
Sant Cugat, quan la mitjana climàtica és de 54,6 mm.
Aquest febrer és el 3r més sec de la sèrie a l’estació
meteorològica Salt-plaça Sant Cugat (1999-2022), per
darrera del febrer de 2019 quan només va ploure 1 mm
i del febrer de l’any 2000 quan va ploure 1,3 mm. Mes
més càlid respecte a la mitjana, +1,7º, 10,5ºC de mitjana a Salt-plaça Sant Cugat, la mitjana climàtica és de
8,8ºC. No hi ha hagut cap onada de fred aquest hivern, i
la temperatura mínima absoluta de les Deveses de Salt
d’aquest febrer, -4,0ºC, és més alta que la mitjana climàtica, -6,3ºC. L’hivern meteorològic (desembre-febrer)
ha estat lleugerament més càlid respecte la mitjana
climàtica, +0,6ºC a Salt, dades des de 1999. Ha estat
l’hivern més sec a Salt de tota la sèrie, amb només 8,4
mm de precipitació, l’anterior hivern més sec és el de
2011-2012 amb 20,3 mm. Si prenem les dades pluviomètriques de Girona-Smc ha estat l’hivern més sec a
Girona des de 1884, amb 9,3 mm, superant els 14,2 mm
de l’hivern 1952-53.
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gastronomia

Bacallà amb panses i pinyons al forn

Ingredients:
· 800 g de bacallà dessalat
(2 talls per persona)
· 4 cullerades de pinyons torrats
· 1 i ½ cullerades de panses
· 1 ceba
· 3 tomates
· farina

· aigua
· oli
· sal

Per a la picada
· 1 gra d’all
· una mica de julivert
· 2 llesques petites de pa

Elaboració:
Posar una mica d’oli en una cassola i fregir les 2 llesques de pa. Reservar-les. Seguidament, enfarinar els talls de bacallà dessalats i ben escorreguts i fregir-lo. Posar-lo damunt de paper absorbent. Si a l’oli ens hi ha
quedat molta farina, colar-lo abans de continuar elaborant el plat.
Pelar la ceba i tallar-la a daus i posar-la a la paella a rossejar. Quan estigui
rossa, afegir-hi la tomata pelada i sense grana, i deixar-la coure a foc lent
fins que quedi cuita. Tot seguit posar-hi una tassa d’aigua i les panses i pinyons, i deixar-ho coure uns 2 o 3 minuts.
En una safata de forn, posar la salsa com a base, al damunt el bacallà (la
part de la pell a sota).
En un morter posar el gra d’all pelat, una mica de julivert i el pa fregit i es fa la
picada. Posar-hi un rajolí d’aigua per lligar-la. Posar-la damunt del bacallà.
Posar-lo al forn a 150º durant uns 20 minuts.
Recepta de la Sra. Catalina Soler Massos
del grup de Les Cuineres de Salt

dona sang
• Les reserves de sang estan més baixes del que
és habitual en aquestes dates, especialment dels
grups 0 i A negatius
• L’activitat dels hospitals està augmentant a un ritme superior que les donacions de sang
• 14 dies després d’haver passat la Covid es pot
tornar a donar
Per venir a donar, es pot reservar hora a través del web
donarsang.gencat.cat. La reserva d’hora és orientativa

Campanya de donació de sang
per evitar acumulacions de persones i facilitar la donació però a l’estat de les reserves agafarem a tothom
per ordre d’arribada.
Qui hagi passat la Covid ha d’esperar 14 dies per poder donar sang. I qui s’hagi vacunat, pot donar sang el
mateix dia sempre i quan no tingui efectes secundaris
a la vacuna.
Augment d’activitat
Durant aquestes últimes setmanes s’ha incrementat
l’activitat als hospitals. Tot i que les donacions estan
augmentant, no ho fan al mateix ritme que les necessitats dels hospitals. Per això, des del Banc de Sang es
convida totes les persones que vulguin donar a que ho
facin.
Avui hi ha sang per a les necessitats dels 5 propers
dies. L’ideal serien 10 dies. Per poder recuperar el nivell de reserves i tornar a una situació de normalitat,
ara calen més donacions.
Calen més donants nous
Aquests últims dos anys, ha estat molt difícil aconseguir que noves persones comencessin a donar sang
per primera vegada. El tancament d’universitats, d’escoles, el teletreball a les empreses i el fet que no hem
pogut organitzar jornades festives al voltant de la donació, ha fet que menys persones hagin vingut a donar
sang per primera vegada.
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defuncions

casaments

naixements

demografia
Ilin Samadi

06/01/2022

Ilyas Zannouti

30/01/2022

Kai Pineda Güell

16/02/2022

Akram Et Tayyeby

09/01/2022

Yan Alexis Quiñones Zamora

31/01/2022

Ayman Barighach El Fari

16/02/2022

Alma Martínez Chis

10/01/2022

Isona Grau Moreno

31/01/2022

Adama Coulibaly

16/02/2022

Amin Bakkali Hidalgo

11/01/2022

Mateu Fàbrega Casadevall

01/02/2022

Isan Gabriel Leone Rojas

16/02/2022

Destiny Bomboe

12/01/2022

Omaru Touray Gumaneh

02/02/2022

Adriana Fernández Valladares 17/02/2022

Sofía María Petre Casellas

13/01/2022

Mia Delgado Mariscal

02/02/2022

Maimouna Diakite

20/02/2022

Gabriel Ikpouwosa Imafidon

13/01/2022

Hoorain Naveed

03/02/2022

Yuri Pereira Prat

20/02/2022

Jabou Hydara Sillah

17/01/2022

Banna Diaby

03/02/2022

Adam El kili

22/02/2022

India Garabal Díaz

20/01/2022

Verity Omorose Osaretin

03/02/2022

Nazareth Akua Asumang Ortiz 23/02/2022

Amira Anhayri

20/01/2022

Camila Arisbeth Ortiz Ramírez 03/02/2022

Natasha Antiñolo Ponce

25/02/2022

Israa Kada

24/01/2022

Tassnim El Baghdadi

04/02/2022

Ibrahim Boujamaoui

26/02/2022

Hawa Traore

24/01/2022

Fatoumata Camara

07/02/2022

Yanis Ibajjiovan Bouazza

27/02/2022

Ibrahim Diakite

25/01/2022

Lucas Meira Detomi

09/02/2022

Cumba Baldeh

01/03/2022

Aexander Rodríguez Knyr

25/01/2022

Ibrahim Sidibe

10/02/2022

Aran Alcaine Caballero

04/03/2022

Arnau Armangué Paiva

26/01/2022

Ibrahim M. Diamanka Juan

11/02/2022

Emmanuel Díaz Granja

05/03/2022

Anwar Chbabi

27/01/2022

Miral Slassi

14/02/2022

Bahye Coulibaly

08/03/2022

Meryem Kenzari Alcaraz

27/01/2022

Ricard Forroy Fernández

14/02/2022

Noé Salinas Pineda

10/03/2022

Haron Said Derouiche

28/01/2022

Rim Ait Belarbi

15/02/2022

Sargunpreet Kaur

10/03/2022

Mel Angelats Bermúdez

29/01/2022

Blanca Cortada Moratalla

15/02/2022

Izzah Sagheer Mushtaq

30/01/2022

Siraj Moulay El Amriti

15/02/2022

Sonia Pereira de Oliveira
Ana F. Bu Reyes

11/01/2022

Pedro Baya Zorrilla
Ana María Moreno Espinar

14/02/2022

Yassine Tahiri
Denis Pérez Canals

28/02/2022

Daniel Casellas Noguer
Roser Segura Casadevall

27/01/2022

Bruno Requena Lancharro
Tatiana Benítez Suárez

18/02/2022

José Rosales Pérez
Marta M. Cardozo Martín

03/03/2022
07/03/2022

Benedicto Argueta Rodríguez
Norma D. Irias Ramos
07/02/2022

El Moubarek Maklhouf Stitou
Chahimaa Aoulas

21/02/2022

Erickson D.Grande Lazo
Joselin A. Madariaga Osorto

Jordi Valenzuela Vivas
Fanny C.G. Godfrin

07/02/2022

Bakary Fofana Dansoh
Fatumata Sillah Sohona

24/02/2022

Rubén Piedad Agüera
Montserrat Alemany Beas

10/03/2022

José M. Heredia Garnica
Ana Morcillo Cortés

10/02/2022

Miguel Fernández Gutiérrez
Gema Fontecha Puerta

26/02/2022

Antonio Pérez Martín
Blanca Z. Osorto Montoya

14/03/2022

Antonia Ruiz Matas,88 anys
Joan Pujolà Danés,92 anys
Antonio Gordillo Saucedo,73 anys
Angelina Soler Teixidor,87 anys
Pilar Martín Goni,96 anys
Miguel Vázquez Caballero,101 anys
Teresa Vila Pujol,99 anys anys
Pere Brugué Burch,64 anys
Pere Serra Bosque,87 anys
Emili Masallé Tarres,81 anys
Rosa Moner Bardera,93 anys
Antonio Ramón Cruz Pérez,58 anys
Rosalía Caballero Castellano,60 anys
Juliana Expósito Alba,89 anys
Àngela Casas Domènech,102 anys
Carmen Cairol Campistol,93 anys
Antonia Gzlez-Carrato Rdrgz Peral,71 anys
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17/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
01/02/2022
03/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
06/02/2022
06/02/2022
08/02/2022
10/02/2022

Teresa Mayos Fornes,91 anys
Teresa Aranda Molinos,80 anys
Joan Serradesanferm Codina,57 anys
Fina Moratal Paretas,77 anys
Luis Pato Pérez,86 anys
Ana Miranda Tena,75 anys
Gloria Magalí Mora Elgueta.67 anys
Ana Ortiz Morilla,85 anys
Juan Linares López,83 anys
Loreto Llongarriu Sala, 89 anys
Manel Torrà Parache,86 anys
Enriqueta Vilà Vila,93 anys
Àngel Fortià Pagès,81 anys
Manel Martínez Fuentes,67 anys
Lourdes Juanhuix Manau, 72 anys
Miquel Company Armengol, 70 anys

11/02/2022
12/02/2022
12/02/2022
13/02/2022
19/02/2022
21/02/2022
21/02/2022
22/02/2022
01/03/2022
08/03/2022
10/03/2022
12/03/2022
13/03/2022
20/03/2022
23/03/2022
24/03/2022

poti poti

L’acudit foll

Encreuats
Verticals
1. Fruit del arbre que
pertany al gènere Citrus, de la família de
les rutàcies, molt bo
per fer suc.
2. Fruit també conegut com a guinda,
de diverses espècies
arbòries del gènere Prunus, de color
vermell i normalment
creix en parelles
3. És el fruit de
les pereres, diverses espècies d’arbres caducifoli del
gènere Pyrus, n’existeixen més de trenta
varietats
4. Fruit típic de tardor, el trobem cobert de punxes i es sol consumir torrat
5. És el fruit del bresquiller. De pell vellutada, amb pinyol rugós i normalment de color ataronjat.
6. és la fruita de closca de qualsevol arbre del gènere Juglans, normalment de color marro, un fruit sec molt ric en greixos
7. fruit del gènere cítric molt conegut pel seu fruit, una fruita comestible de sabor àcid i extremadament fragant que s’usa principalment en
l’alimentació
8. És el fruit comestible de la vinya, és un botim format per una agrupació de baies
Horitzontals
9. és el fruit de l’albercoquer, de la família Rosaceae.
10. És un fruit en una forma anomenada siconi que és exclusiva del
gènere Ficus al qual pertany la figuera
11. És una baia amb escorça dura i sense divisions internes, i es
diu botànicament pepo. La carn dolça i sucosa sol ser de color vermell
intens, amb moltes llavors negres, tot i que existeixen varietats sense
llavors.
12. és una planta herbàcia perenne, vivaç, estolonífera, de fulles trifoliades, de flors blanques i de fruits en núcula, disposats sobre receptacles carnosos i vermells
13. Fruit de color groc, vermell o violaci i recobert d’una cera blanquinosa. La llavor resta dins del pinyol.
14. És un dels fruits d’arbre més cultivats del món. L’arbre és petit i de
fulla caduca, arribant a tenir de tres a dotze metres d’alçada, Girona
en te una denominació
d’origen.
15. El fruit és un pom globós o piriforme, és a dir,
format per pell, carn i cor,
una estructura similar a la
de les peres i les pomes,
anomenat pom. Ideal per
a fer confitures

Sopa de lletres
camarasa
colomes
boadella
oliana
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Solució
FARMÀCIES de guàrdia: mes d'abril

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

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

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645 Dies: 12 - 25

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

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

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

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

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies: 3 - 16 - 29

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

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

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578 Dies: 4 - 15 - 17 - 30

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

BROSSOLEY, (Espai Girones) - 972439189 Dies: 8 - 21
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15 - LA INVASIÓ DELS
LLUDRIPIUS

