Any XLIII · Núm 340 · juny 2022

Els Consells de Barri de Salt d'aquest any
2022 decidiran el destí de 100.000 en
inversions

Al parc del carrer Salvat Papasseit van trencar-se
unes quantes branques dels arbres degut al fort
vent. Els veïns reclamen que es podin perquè les
branques han crescut desmesuradament, doncs fa
anys que no s'han podat.

El passat 25 d'abril va tenir lloc al Centre de
recursos de la gent gran la reunió del sector
oest del barri dels escriptors i del barri vell.
Es van fer diverses propostes per la millora de
diferents espais, ara els tècnics de
l'Ajuntament faran l'estudi de viabilitat.

El passat 29 i 30 d'Abril tot i la pluja es
va poder celebrar amb gran èxit i aﬂuència
de públic el Food Track Market a l'era de
Cal Cigarro.
L'Ajuntament de Salt instal·la pedals a tots els
contenidors soterrats per facilitar-ne
l'accessibilitat, ha estat un encert tot i que molts
vilatants diuen que hauria estat millor al costat dret

L'Ajuntament de Salt aprova la reurbanització
dels carrers Llarg i Sant Dionís amb una inversió
prevista de 751.265 euros
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amb la
col·laboració de:

“

L’atzar és una combinació de circumstàncies o de causes imprevisibles,
complexes, sense pla previ i sense propòsit, que suposadament
provoquen un determinat esdeveniment que no està condicionat per la
relació de causa i efecte ni per la intervenció humana o divina”

L’atzar, ens el trobem de cares i sense buscar-lo. És qui pot modificar el curs de la
nostra vida, tant personal com col·lectiva. Tenim a la ment un munt d’interrogants,
de sentiment confusos, de coincidències que es manifesten molt sovint al voltant
de fets fortuïts, de trobades que no esperàvem, d’incidents insòlits que ens agafen
per sorpresa. Passen un munt d’eventualitats al llarg de la nostra vida, i aquestes
tracen una nova direcció en el camí que prèviament havíem pensat. L’existència
és el nostre dia a dia, és on anem descobrint que estem envoltats de preguntes
sense respostes. Tenim la sensació que quelcom o algú ens acompanya i fa
capgirar el nostre pensament, és aleshores quan ens sembla que la voluntat ve
de l’exterior. Les nostres vides estan escrites com el guió d’una pel·lícula, la qual
ens fa interpretar uns personatges que no ens hauríem imaginat mai.
El nostre ésser és delicat, trencadís, i per molt que ens cuidem, surten imprevistos
impensats que pertorben el nostre avenir i modifiquen la nostra fortuna o la
nostra fatalitat. Diuen que l’atzar és capritxós, que és curiós! A qui no li ha passat
mai, fer coses que no tenia pensades? Fer quelcom d’inesperat, canviar de ruta,
canviar d’idea, són casualitats inaccessibles a la nostra raó. Qui hi ha darrere de
cada racó, darrera de cada arbre, al llarg del nostre camí? Qui ens porta la sort o
la desgràcia? Qui governa les nostres vides, què és el que ens fa ser vulnerables?
Som tan poca cosa! Som una gota d’aigua dins un oceà de dubtes. Existeixen
les casualitats? Tot llegint sobre el tema, em vaig quedar amb aquesta frase ¨la
casualitat és una informació incompleta¨.
Hi ha moments en què ens veiem immersos en causes que se’ns escapen de les
mans, són fets involuntaris. No podem predir el que ens passarà d’aquí una estona,
d´aquí una hora, demà... per molt que ens ho proposem, per molt que tinguem la
nostra vida programada, som marionetes amb cordes fluixes, molt fluixes. L’atzar
és evitable? Apunto una resposta d’un gran geni de la matemàtica, Einstein deia:
¨Tot està determinat per forces que no controlem, tot està determinat. I això val
tant per un insecte, com per un vegetal, com per una estrella, i com no, per tots
els éssers humans¨.
Algú ens vigila i ens porta pel camí invisible de la seva voluntat? Aquest algú, ho
té tot calculat o l’anomenem simplement Atzar?
Com més preguntes ens fem, menys respostes tenim. L’atzar ens confon, és
enigmàtic, és misteriós, és incontrolable...
Qui llença els daus de la nostra sort, qui tira les cartes a les nostres insignificants,
però molt preuades vides? Haurem de seguir ballant, ens agradi o no, al ritme
del desconegut i misteriós atzar.
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entrevista

“La sort és una actitud”
Nom: Martí Rosés Garriga
Edat: 31 anys
Nascut a: Girona
Resident a: el món

Professió: després d’estudiar dos anys d’enginyeria decideix viatjar com a
forma de vida. Això l’ha portat a diferents feines com guia de muntanya, entrenador, relacions públiques, conductor xofer de luxe del Mobile World Congress etc.
Parla català, castellà, francès, anglès i nivell bàsic de l’alemany. Ha viscut en
cinc països i ha viatjat a quasi 60, una tercera part del món.
També ha estat jugador de hoquei a segona divisió francesa i primera divisió
alemanya. Més Informació: Instagram:@mar7i

El món s’ha tornat més petit gràcies als avenços en tecnologia, mitjans de transport, comunicacions... Però tot i
així, poques persones opten per un tipus de vida a l’estil dels grans viatgers que descobriren els llocs recòndits
d’aquest bonic planeta. A molts els agrada de fer turisme, però moure’s sense ruta ni sense reserves d’hotel és
una altra cosa. És justament això: viatjar. En Martí, després de jugar a hoquei professional i iniciar una carrera
d’enginyeria, va decidir que la seva zona de confort fos el món sencer i descobrir llocs i persones la seva rutina.
Parlem amb ell de tot plegat abans no se’ns escapi!

Hem tingut sort de poder trobar-nos! Quan surti
l’entrevista seràs a...
En pocs dies marxo a l’Equador, Galápagos, Hawaii
i després la idea és seguir fins a Estats Units, a fer
d’entrenador del Barça en els casals d’estiu, “Summer
Camps”, que es fan en diferents estats, fem com un
tour.
On t’enganxa a tu el confinament?
A Lapònia, Finlàndia. Estava fent de guia de muntanya
durant la temporada d’hivern i el 20 de març, quan tot
peta, l’hotel tanca. Ens oferien l’opció de quedar-nos
allà, però és clar, sense treballar. Un company d’Alacant i jo decidim tornar a casa. La majoria de vols estaven cancel·lats, vam passar dos dies dormint a l’aeroport, tota una aventura... Però finalment vam poder
arribar fins a Alacant. Després jo vaig tornar a Girona
amb tren, que era l’únic que hi viatjava, els policies em
paraven i havia d’explicar que tornava a casa. Aquesta
temporada ja he pogut tornar a Lapònia a treballar-hi
quatre mesos.
Com trobes aquestes feines?
Tothom em pregunta el mateix! És una xarxa. Viatjant
vaig conèixer algú que havia fet temporada a Lapònia i
em va passar contactes. Quan vaig anar a Estats Units
a treballar d’au- pair vaig conèixer una persona que em
va proposar fer de promotor de limusines, “pool parties”, “boat parties”, a Miami. Allà vaig conèixer el coordinador dels campaments d’estiu del Barça, es va lligant
una cosa amb l’altra. Està bé compartir.
Com et neix l’afició per viatjar?
De petit viatjava quan viatjava la família, tampoc res
especial. Als meus pares els agrada viatjar i a la meva
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germana també. Potser també tinc aquest esperit aventurer perquè, de petit, els meus pares no em van comprar mai cap màquina de videojocs, cosa que en aquell
moment m’enfadava i ara me n’alegro; i per això estava
sempre al carrer amb amics, amb bicicleta, plens de
fang i de ferides, sempre era una aventura.
Dius que vas començar a estudiar enginyeria?
Vaig fer el batxillerat tecnològic aquí a Salt, a l’Institut
Salvador Espriu, després vaig començar a estudiar enginyeria industrial a la Universitat de Girona. A primer
de carrera vaig fer un viatge especial: tornant d’un dijous universitari amb un amic, vam decidir que si trobàvem un vol per marxar l’endemà a Los Angeles que
no fos més car de 500€, ens n’hi anàvem. Això et parlo
de fa 13 anys, que
no hi havia les opcions de vols econòmics com ara,
jo coneixia molt
poca gent que havia anat a Estats
Units. Però ho
vam trobar. Quan
vaig arribar a casa
vaig dir als pares:
“demà me’n vaig a
Los Angeles”, i em
van preguntar “a
la muntanya dels
Àngels?”. Era un
dels meus somnis anar a aquesta ciutat i recordo
que el meu pare

Entrevista a en Martí Rosés
em va dir: “si ja compleixes el teu somni tan aviat, què
faràs després?”. Doncs ara vull visitar tots els països
del món!
I a partir d’aquí...
L’any següent vaig deixar la carrera perquè em van
oferir anar jugar a Hoquei a França, a segona divisió,
amb un amic d’aquí Salt. Va estar molt bé. Però enmig
d’aquest any, l’amic amb el que havia anat a Los Angeles es va morir en un accident de cotxe, i això em va
marcar molt. Havíem pensat fer molts viatges plegats i
vaig veure com, en un moment, se te’n pot anar tot en
orris. Aquí vaig fer un canvi de xip. Vaig entendre que
la vida és curta i que a mi m’agrada explorar, estar en
situacions noves i desenvolupar-me. M’adapto bé als
llocs i a les situacions, m’agrada solucionar problemes.
Però encara seguiràs amb l’hoquei?
A finals d’aquest mateix any em van oferir jugar a Alemanya, a la primera divisió, i vaig anar-hi, en aquest
cas tot sol. Allà ens movíem molt, coneixies molts llocs
del país, però a més a més quan tenia temps lliure
l’aprofitava per viatjar a diferents llocs d’Europa amb
vols “low cost”. Això em va reforçar la idea que viatjar m’agradava i que volia conèixer món. Vaig allargar
l’estada a Düsseldorf un segon any, tot i que m’havien
ofert anar a Àustria també a jugar a Hoquei, però en
aquell moment tenia parella i no vaig marxar. Vaig acabar l’any i després vaig tornar a Girona un parell d’anys.
Aquí el hoquei ja va quedar en segon terme.
Havent arribat a la primera divisió alemanya, no et
vas plantejar dedicar-t’hi?
El Hoquei per mi ha estat una eina per poder viatjar.
Sempre m’ha agradat molt l’esport i des de petit, aquí al
Hoquei Club Salt, hi he estat compromès, amb els caps
de setmana sempre plens, però arriba un punt que es fa
una mica feixuc. Aquí a Salt ens ho passàvem molt bé,
després vaig estar al Girona, Maçanet, GEIEG... Hi he
conegut molta gent, això sempre m’ha estat fàcil, però
arriba un moment que necessites temps per a tu. A més,
el hoquei patins no és futbol, no pots viure d’aquest esport, molt poca gent ho pot fer. Però a mi em va facilitar
aprendre idiomes, viure en diferents països, etc.
I ja no hi has jugat més?
Doncs pensava que no hi jugaria més però vaig tornar-hi als Estats Units, el temps que vaig estar fent
d’au-pair. Allà les distàncies són molt llargues i l’equip
més proper estava a tres hores en cotxe. Tot i així, com
que Catalunya-Espanya és com la meca del hoquei patins, a ells els feia molta gràcia que jo estigués a l’equip
i un company em venia a buscar i un altre em tornava
després de l’entrenament, que era un dia a la setmana.
Vam quedar segons al campionat regional de la Costa Est i després vam anar al nacional, que era tot un
espectacle, com els agrada allà, és a dir, que encara
que sigui un esport més minoritari, el campionat tenia

speaker, cheerleaders i tot el xou. Va ser una experiència brutal. Vam arribar a la final i també vam quedar
segons. Aquí vaig conèixer un equip de Sant Francisco
i el mateix any vaig anar a jugar-hi. Allà sí que vam
guanyar el campionat de la costa Oest. Però tampoc
es pot viure d’això. Amb el hoquei gel segurament, però
amb el hoquei patins, no. El millor va ser que en aquest
equip hi havia dos mexicans que després van organitzar un torneig a Mèxic, on també vaig anar a jugar.
Viure com ho fas tu, requereix moltes aptituds:
adaptació, relacionar-se...
El primer viatge sempre és el que fa més respecte,
però després veus que les coses es van resolent. Això
que jo improviso bastant, no tinc mai cap hotel reservat,
ni una ruta prevista. Perquè si ho tens tot preparat això
et marca massa, en canvi si estàs obert a totes les opcions és quan pots conèixer llocs i gent interessants. Sí
que em miro els “highlights” dels llocs on vaig, allò essencial que vull veure, però improviso molt, deixo fluir.
Aquesta improvisació t’ha fet tenir algun ensurt?
Alguna ocasió en què la targeta de crèdit no funcionava, una roda punxada en un lloc perdut, posar-me en
un barri difícil a Etiòpia -la mateixa gent em deia que
marxés-. Aventuretes, però si fas el correcte no ha de
passar res. També vaig perdre el passaport a Tailàndia,
dues vegades al mateix viatge, però el vaig acabar trobant. Sempre dic que la sort és una actitud. Intento no
estressar-me, perquè això és el pitjor, quan t’estresses
tant, després tot surt malament. Ja ho veus quan algú
t’intenta enganyar, notes les “vibres”. Alguns llocs et
veuen europeu i els sembla que ets un euro amb potes,
però jo els dic: “no tinc ni diners, ni por”.
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hi ha una mena de màgia que et fa trobar la millor versió de tu mateix. Et fa retrobar la pau, connectar amb
el món i viure noves experiències amb persones que
encara no coneixes. La majoria de gent gran que he
conegut pel món, que son els savis, em diuen: “treballa
menys i viu ara perquè després no saps què passarà”.
Vull viure, no existir, no malgastar els dies.

El teu estil de vida t’ha portat a fer moltes feines
diverses. Com ara?
El que faig és treballar per temporada a països on es
cobra millor. D’aquesta manera treballant quatre mesos en tinc vuit per viatjar, i amb un sou el triple que
el d’aquí. Per això el meu currículum és llarg i variat, i
això crida l’atenció a algunes empreses perquè pensen
que t’adaptes bé a tot arreu. He fet de socorrista, de
monitor de casals, d’entrenador de hoquei, repartidor
de publicitat, dissenyador d’utensilis de cuina, flequer,
manteniment d’avions, cambrer, comunity manager,
vaig crear una empresa de tours aquí a Girona amb
el fenomen de Game of Thrones on feia de guia, recepcionista d’hotel, ajudant del pare Noel a Lapònia,
au- pair, promotor de festes en vaixells, entrenador del
Barça, relacions públiques, comercial, agent immobiliari, guia de muntanya, i també figurant d’anuncis o extra
de pel·lícules.
Si haguessis de triar un dels països que has visitat
per viure-hi, quin seria?
Faria una barreja. Un lloc on hi hagués clima tropical,
el tarannà africà -perquè la gent és més tranquil·la-, el
menjar d’aquí, que està molt bé; però un lloc amb política més aviat nòrdica. La veritat és que a Catalunya i
Espanya no és mal lloc per viure-hi: tenim bon menjar, la
gent és més o menys oberta, el clima no està malament,
però aquí la política i els salaris son dolents. A més, el
que em passa a mi és que quan torno veig que no canvia
res, no avança, i necessito més adrenalina. De moment,
no veig el motiu suficient per establir-me aquí.
Viatjar et treu prejudicis, t’obre la ment i l’esperit!
Viatjant guanyes més tolerància. Veus maneres de fer
diferents i que també son vàlides, o temes que en un
lloc son tabú i en altres no els fa ni fred ni calor, aprens
mil coses, estàs amb la ment més oberta. Quan viatges, quan te’n vas lluny i surts de la zona de confort,
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Conèixer món està molt bé, però què hi ha de la
petjada ecològica del turisme?
Realment les emissions dels avions son una burrada.
Jo penso que a la llarga no els tindrem com a mitjà de
transport, si més no al mateix preu ni amb el mateix
volum que ara. Almenys a Europa, es podria fomentar més el tren, que contamina menys per persona que
una moto. Quan viatges sempre tens tres despeses:
transport, allotjament i menjar. Quan tenia 20 anys,
vaig trobar un home que viatjava per tot el món, i em
va dir una cosa que sempre me’n recordaré: “Has d’intentar estalviar-te’n una cada dia, i així el teu viatge el
podràs allargar el doble”.
Què n’opina la teva família d’aquest estil de vida?
Al principi patien més, però al final, com que veuen
que des dels 19 m’espavilo sol, s’hi han acostumat. Ara
també amb les xarxes socials i Internet, la comunicació
és més fàcil. Penjo forces “stories” a Instagram i així
em van veient. També per la gent que em segueix a les
xarxes intento donar consells dels llocs que visito. Hi ha
amics que em diuen que, al final del dia, miren el meu
perfil per veure “què ha fet en Martí avui!”
Agnès Cabezas Horno

converses a mitja tarda
T

En Miquel i les seves “pàgines viscudes”

ornava de la biblioteca i pel camí em vaig trobar
amb en Miquel Casellas. Actualment resideix a les
Vetes i sempre que pot surt a fer un tomb. Com és un
home molt conegut sol trobar “romegueres” que el van
entretenint.
-Miquel, què fem? Com va tot?
Ens vàrem saludar i, és clar, recordàrem anècdotes
dels dies viscuts en els recitals de poemes, fou en
aquestes audicions de “les Veus de Salt” on ens vàrem
conèixer i on em van ensenyar a recitar.
-Saps, Miquel, quan algú em diu “recites bé”, jo contesto, vaig tenir uns bons mestres, a tu, i al sempre
recordat Salvador Sunyer.
En Miquel té una pila d’anys i una pila de “pàgines viscudes”; va néixer aquí, i ha residit tota la vida al poble.
Em deia: Quan vaig fer la comunió a Salt hi havia 6.000
habitants, i ara n’hi ha 32.000, el canvi és molt gran.
Vàrem passar de ser un poble petit on tothom es coneixia, a una vila, on ja no es coneix a quasi bé ningú!
Caminàvem pel passeig del carrer Major, i m’explicava,
com si ho anés escrivint, records adormits i que ara jo
tenia la intenció de despertar, encara que només fos
per unes hores.
-Mira, precisament en aquest passeig es var instaurar
per primera vegada la festa de Reis, quan a Girona encara no es feia. Nosaltres érem un poble molt avançat.
En tinc un record molt emotiu (el meu germà gran va
fer de Rei blanc). Uns anys abans, es va reinstaurar la
festa de Sant Antoni i els tres tombs. També recordo
amb emoció una Setmana Santa, un dimecres de l’any
1986 varen pujar a peu, des de Girona, a casa meva,
tota una comitiva a lliurar-me el penó, (aquest el donaven a una persona o a una entitat escollida )i l’havia de
guardar fins al divendres, fins a la processó del Sant
sepulcre. Aquell any vaig ser Pendonista d’honor. No
tothom ho pot dir això!
En Miquel em diu: Va, et convido a un cafè, i vàrem
entrar “al seu despatx”com ell anomena els bars del
carrer Major: El Nupi, l’antiga Trinca... i vaig pensar
que era un bon moment per fer les meves “Converses
a mitja tarda”
Sóc fill d’hortolans, vaig estudiar econòmiques, en

aquells moments La Caixa vivia un temps d’esplendor
i vaig entrar a treballar-hi. Vaig ser director de l’oficina
de Salt, i de la del Pont de Pedra, i finalment delegat
provincial. Tenia una gran responsabilitat. En aquella
època, l’entitat treballava per la gent, la seva finalitat
era arribar a la població catalana. Ara ja no és el mateix...va passar de ser una entitat amiga a una entitat
que va trencar la confiança dels clients. La Caixa d’ara
no s’assembla gens a la d’abans. Crec que hauria de
tractar millor els clients, sobretot els veterans.
A través de La Caixa, aprofitava per fer coses pel poble
com per exemple participar en el món del futbol. L’any
1988 vaig ajudar a la incorporació d’un futbolista molt
important, en Zubizarreta, que va jugar amb en Delfí
Geli Roura. En Delfí era un molt bon jugador, un Saltenc, explosiu. La Caixa també tenia el més veterà, en
Domènech Ballmanya, en un partit molt important no
es va trobar bé de salut, i al seu lloc va venir en Josep
Puig i Puig (en Curta), també molt conegut. Jo era un
gran culer, dels primers que va veure jugar el Messi de
petit, i vaig pronosticar que seria un crack. De futbol
te’n podria explicar mil coses...
Explica’m el naixement de la revista La Farga...
Els fundadors de la revista eren aleshores Lluís Mateu,
Josep Cristòfol, Narcís Burch, Emili Serra... Jo també
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hi era pel mig, sempre vaig ser simpatitzant del Casal.
Aquell any el president era l’Emili Serra, i em va dir que
si volia formar part de la junta, vaig acceptar. I un dia
que fèiem petar la xerrada, tot parlant, ens va sorgir la
idea de crear una Revista pel poble, amb la condició
que costés 0 pessetes. La finançava la publicitat (encara ara, segueix així). El programa de la festa major
era de major tirada i aquest ens donava per finançar
més revistes.
També vas ser nomenat defensor del poble; això et va
agradar molt, no?
Sí, i tant, em va agradar molt. He estat i seré sempre
un Saltenc orgullós de ser-ho. També estic molt satisfet
d’haver viscut la independència del nostre poble quan
ens vàrem separar de Girona. En aquella època, vaig
ser membre de la Comissió que va lluitar durant nou
anys perquè Salt tornés a ser oficialment un poble.
Érem un grup de 22 persones de tots els colors polítics,
però tots lluitàvem pel mateix fi, i ens en vàrem sortir.
Cal fer les coses amb unitat, si no anem units malament rai. Vàrem tenir la sort d’estar acompanyats per
un home que estimava el poble i ens el va fer estimar;
era en Salvador Sunyer.
A Salt tenim moltes coses bones: tenim molt de voluntariat, gent de teatre, de la cultura…però hi trobo a faltar més recolzament a la petita empresa, a botigues de
tota la vida; hem de conservar i guardar com un tresor
els nostres costums i tradicions Saltenques... Perquè
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si van desapareixent, aviat esdevindrà un poble sense
identitat.
I ara anem per feina Miquel, tu en la teva joventut de
quantes “noietes” et vares enamorar? Un ocellet m’ha
dit que de jove eres un gran seductor i un noi molt “codiciado”
-Això jo no ho sabia!.. En tot cas, deixem-ho per una
segona part de les teves “Converses a Mitja Tarda”
I tots dos ens posàrem a riure. Fins a la propera Miquel. Ens veiem en alguns dels teus “despatxos”, a mi
tots em van bé, sobretot si hi fan un bon cafè.
Júlia Pujolràs Casadevall

comunitat
N

O RECICLAR ens surt molt car. No separar a casa
les escombraries surt car, la factura de no fer la
feina a temps i llençar al contenidor gris allò que hauria d’anar al contenidor groc, blau o verd puja a milers
d’euros l’any. El cost de tractar tones i tones anuals
de la resta per extreure’n tot allò que mai no hauria
d’haver anat a parar i tractar el que queda, és una feina
laboriosa. A la cinta transportadora és fàcil veure què
hi entra, i amb un simple cop d’ull es veu que bona part
no hi hauria de ser: cordes, menjar, envasos, ampolles
i fins i tot objectes voluminosos que els operaris han de
separar manualment.
Es llencen cartons, ferralla, caixes de fruita, roba, etc...i
s’ha de retirar manualment perquè, si no, s’embossarien les cintes. També s’ha de treure la matèria orgànica.
Dit d’una altra manera, el 60% no li tocava anar al contenidor gris.
La tria també es fa amb l’ajuda de diversos detectors
òptics que destrien alumini, tetrabrics, bolquers, plàstics, tota mena d’escombraries..., el que es pot aprofitar
es col·loca en dipòsits classificats segons el tipus de
matèria i quan són plens se’n fan bales que s’envien
als recuperadors de paper o plàstic, perquè els reutilitzin i els reciclin.

El reciclatge
Si els usuaris féssim la separació com cal, el transport
d’aquesta fracció es dirigiria directament cap al lloc on
se li pot fer un tractament, estalviant temps i diners.
La factura de no separar les escombraries a casa és
molt elevada: aproximadament costa més de 100 euros cada tona (a Salt es fan unes 90 tones al mes). Es
calcula que si s’aconsegueix arribar a un 50-60 % de
recollida selectiva hi hauria un estalvi molt gran d’euros
en despeses de tractaments de residus. Amb els diners
estalviats es podrien fer més accions per al nostre poble: arreglar parcs infantils, carrers, jardins... per dir-ne
algunes.
Però el cost no només es mesura amb euros, el tractament dels residus també té un cost mediambiental,
perquè es generen tones de CO2. I si hi sumem les de
les incineradores i la dels abocadors...tenim un total de
milers de tones que se´n van a l’atmosfera i contribueixen a l’escalfament global.
Considerem de gran importància que vosaltres en
feu difusió, ja que el nostre planeta està malalt i de
món, només en tenim un.
L’equip de Salt a Debat
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Lleuger com el vent

col.laboració

A

questa vida no està feta per a mi. Aquesta existència buida no vol a personalitats sensibles que se
sentin exposades constantment a agressions mudes, a
cops que mai arriben a tocar-te del tot. I penso que no
hi ha garrotada més dolorosa que aquella que no acaba de colpejar-te i que sembla perdonar-te la vida. Mai
ningú no s’ha aturat uns segons a preguntar-me qui
sóc, com em sento o quin és el meu nom, però de fet a
mi tampoc m’ha importat mai saber-ho. Al cap i a la fi,
el nom que ens donen significa massa coses d’antuvi,
ens identifica fins i tot abans de saber pronunciar una
sola paraula. Així doncs, si el nom ja em caracteritza,
quina necessitat tinc de lluitar-hi en contra? No hi ha
cap guerra -ni tan sols la que lliuro amb mi mateix- que
valgui la meva lluita, que valgui la pena. De fet, he arribat a pensar que valdre, el que és valdre, no valc res,
però tot i així he de pagar un preu molt car per viure.
Un preu que no puc assumir i que ja no vull continuar
pagant.
Ningú no em veu, sóc invisible i quasi transparent. Els
miralls no es fixen en mi, els ulls figuren que no em
veuen. Al principi, creia que el problema era dels altres, però ara penso que vaig néixer gasós, impalpable.
Quan parlo, ningú em respon, així que potser soc mut. I
si emeto en un idioma diferent? Si fos això, es girarien
quan parlotejo... Potser és que soc desagradable, lleig
com un pecat. Això explicaria que la gent em rebutgés,
que no parlessin amb mi i també que els miralls es neguessin al meu reflex. Sí, deu ser això, de ben segur.
Jo desconec la bellesa, no sabria dir què és, però sembla que importa molt a la resta. Aquest costum de voler agradar als altres em resulta estrany. Disfressar-se,
pintar-se, retocar-se, és una mania que ve de fora. No
és millor estimar el que ets? Tal com ets? A mi, m’han
ensenyat a odiar-me, a rebutjar el que sóc i és una de
les tortures més gran que he comés. Uns em deien que
era nerviós, massa impetuós. D’altres que els molestava i que, en ocasions, els feia plorar. Jo mai he volgut
fer caure les llàgrimes a ningú. Només de pensar-ho
em difumino en el dolor. També és cert que hi ha hagut
moments bons quan la meva presència ha alleugerat
la situació o ha ajudat a que els altres s’hagin sentit millor. Han estat pocs instants, massa escassos, per ser
sincers. Reconec que, quan ha passat, he sentit satisfacció, potser allò que en diuen alegria. Anomenar-ho
felicitat em resulta falç, perquè la felicitat per algú solitari com jo és una quimera, una absurditat. Ningú pot
sentir-la en la soledat d’una vida invisible.
Hi va haver un temps que es parlava de mi en termes
positius, quasi irreconeixibles en aquests dies. Potser
és perquè jo era més jove, un infant. Es veu que quan
som quitxalla no ens roseguen tant les males llengües.
Jo sempre m’he vist igual. L’edat no importa, els anys
són una mania dels humans de mesurar-ho i etiquetar-ho tot. A mi em sembla que no cal que tot tingui una

definició, però el nom... Ah!, m’hagués agradat tenir-ne
un encara que fos curt, senzill o oblidadís. Em sembla
bonic que algú s’oblidi del teu nom perquè significa que
un dia en vas tenir un. He sentit a dir que el nom no fa
la cosa, però si la cosa no te nom, què és?
Per sort, no ser ningú, no ser res, em fa lliure. La llibertat és el que més m’estimo. Vaig on vull i per on em ve
de gust sense que ningú em faci cap retret. Com deia
abans, sembla que la llibertat fa que no pesi, que tingui
un esperit balder, però tot i així aquesta vida no està
feta per a mi. Mai ningú no s’ha aturat uns segons a
preguntar-me qui sóc, com em sento o quin és el meu
nom...
Un dia molt reculat en temps em va semblar sentir una
paraula...
[...] Empeny com fulles seques el meus morts pensaments
damunt de l’Univers, per tal de revifar
una nova naixença, i per l’encantament
d’aquest poema escampa, com d’un inextingible
fogar, cendra i espurnes, els meus mots entre els homes!
A través dels meus llavis sigues, cap a la terra
adormida, trompeta de profecia! Oh vent,
si ve l’Hivern, pot ser molt lluny la primavera?
Shelley1

I si Vent fos el meu nom? Vent...
Robert Fàbregas
1Shelley, Percy. Oda al vent de ponent. Versió de M.Villangómez.
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Humanitarisme i cristianisme

S

egons el diccionari: humanitari/a és qui s’interessa
pel bé de la Humanitat i també tota acció feta amb
aquesta finalitat. Humanitarisme és la qualitat d’humanitari. Per tant, es fa humanitarisme treballant per la
pau del Món, pels Drets Humans, pel dret d’habitatge,
perquè l’educació i la sanitat arribi a tothom, per eradicar la fam i les discriminacions socials, racials i sexuals, per l’ajuda als refugiats...
Així una persona pot fer humanitarisme oferint-se gratuïtament a una ONG, a Càritas, a la Creu Roja, a una
institució benèfica, a una associació de veïns, a una
AMPA, a un grup que defensa la integració dels nouvinguts als pobles i a les escoles fent que no se sentin forasters, ajudant-los a aprendre la nostra llengua,
etc. No hi poso els partits polítics perquè encara que
tinguin propostes humanitàries sempre van lligades a
l’ideari que tingui el partit.
També es pot fer humanitarisme ajudant econòmicament aquestes entitats o a les campanyes benèfiques i
no cal dir que tots podem fer-ne a nivell individual ajudant a qui ho necessiti.
I el Cristianisme? Com qualificar aquelles paraules que
van ressonar ara fa 2000 anys per terres de Galilea?
En una època en què hi havia esclaus, en què es matava clavant en una creu, Jesús de Natzaret parlava de
la germanor universal, de fer un “regne”, una societat
solidària basada en l’estimació, en el servei, en l’ajuda
als necessitats. Un “regne” en el qual s’hi entra tractant
els altres com ens agradaria que ens tractessin, estimant fins i tot els qui no ens estimen, tornant bé per
mal, donant menjar, beguda, vestit als qui ho necessitin, acollint els forasters, visitant els malalts i empresonats, no posant el cor en els diners... Una societat en
la qual la preferència l’haurien de tenir els pobres, els
qui pateixen, els senzills, els qui tenen bon cor, els qui
treballen per la pau... Un ”regne” que els cristians demanen, potser inconscientment, en el Parenostre. Cap
filòsof havia parlat mai així.
Queda doncs ben clar que l’essència de la doctrina de
Jesús és pur humanitarisme, malgrat els mals exem-

ples que en 2000 anys d’història ens han deixat persones i grups que dient-se seguidors seus han obrat en
contra del que ell havia ensenyat (creuades, inquisició,
guerres religioses, acceptació del poder i la riquesa,
conductes indecoroses...). I crec que l’humanitarisme
cristià té un afegit: estimar els enemics, tornar bé per
mal... o sigui un humanitarisme que descarta l’odi i la
violència per aconseguir-lo.
Crec doncs que creients i no creients si som humanitaris estem en el mateix bàndol, tots volem un “regne”,
una societat més justa i fraternal.
Potser en aquest sentit es pot interpretar una “paràbola” (una historieta didàctica) de Jesús que jo titularia
com “la paràbola dels no creients”. Figura que hi ha un
rei (que simbolitza Déu) que lloa i premia una multitud
de persones dient-los-hi: “perquè tenia fam i em donàreu menjar; tenia set i em donàreu beure; era foraster i
em vàreu acollir; anava despulla i em vàreu vestir; estava malalt i em vàreu visitar; era a la presó i vinguéreu
a veure’m”. Sembla que aquelles persones no el coneixien, perquè li van dir: “senyor, ¿quan et vam veure
afamat i et donàrem menjar........... i malalt o a la presó
i vinguérem a veure’t? I el rei els respon: “tot allò que
fèieu a un d’aquests meus germans més petits, a mi
m’ho fèieu”.
Penso que aquesta paràbola interpretada així pot
tranquil·litzar alguns avis creients amb nets no batejats.
El més important és ser una bona persona, humanitària, i la fe sincera pot ajudar molt a ser-ho.
Joan Serrat
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Albert Bosch i myoo.Io creen el primer
NFT d’un repte personal de la història

esport repte

L

a startup saltenca Myhealp, S.L. amb seu al carrer
Major, 297, baixos, de Salt revoluciona el món de
l’esport i reptes personals, gràcies al seu nou producte
anomenat Myoo.io.
Myhealp és una empresa de software especialitzada
en el món de l’esport i la salut, que es va crear el novembre de 2019 i actualment ja està present a tots els
grans esdeveniments en l’àmbit nacional com són Skoda Titan Desert, Titan Series, Marató de Barcelona i ara
s’obre camí cap a d’altres continents.
• És la primera vegada que s’utilitza la tecnologia
Blockchain a en un repte esportiu.
• El repte es va realitzar el divendres 8 d’abril del 2022 i
va consistir en una travessia integral de la Costa Brava
completada per Albert Bosch Riera en 14 hores 8 minuts (3,28 Km nedant, 143,4 amb bici i 22,25 corrent) .
• En la seva llarga trajectòria com a aventurer, l’Albert
ha estat pioner en algunes especialitats, i ara ha fet
una fita disruptiva al món de l’esport.
• Myoo.io és un ecosistema d’entrenament personal
basat en intel·ligència artificial, que aplica la tecnologia
Blockchain per certificar els reptes personals i convertir-los en un NFT.
El passat divendres dia 8 d’abril, Albert Bosch i Myoo.io
van aconseguir fusionar per primer cop un repte esportiu i la tecnologia blockchain, creant el primer NFT d’un
repte personal a la història de l’esport.
L’Albert va recórrer tota la Costa Brava de nord a sud
en modalitat triatló. Va iniciar el seu repte a Cerbère
(França) nedant 3,5 Km fins a Portbou; va seguir el recorregut amb bici durant 145 Km fins a Tossa de Mar;
i allí va acabar el darrer tram de 22 Km corrent fins a
Blanes.
A cada tram el van acompanyar esportistes de referència de cada especialitat que farien alhora de suport i
de testimonis per verificar la rigorositat del recorregut i
els detalls de l’execució. Va nedar amb Miquel Sunyer
(Especialista en natació en aigües obertes), va pedalar amb Arcadi Romera (Triatleta i pioner al Triatló a
Catalunya), i va córrer amb Eva LLinàs i Xavi Marina
(Especialistes en trail running de llargues distàncies).
Per poder certificar les dades a la blockchain, també
portava un doble sistema de geolocalització per GSM
(Tracmove.es) i Satelital (RaceTracker), que registrava
en el moment el recorregut exacte realitzat per l’Albert.
Amb tot això, Myoo.io ha certificat a la blockchain la
conclusió d’aquest repte pioner i totalment disruptiu,
donant fe del seu èxit. Així mateix, aquesta efemèride
podrà ser comprovada i certificada per mitjà d’un NFT

12

que contindrà totes les dades recopilades durant l’activitat. Aquest NFT ha estat el primer fet a la història de
l’esport d’un repte personal. Amb aquesta fita, l’Albert
i myoo.io volen demostrar que sempre hi ha espai per
a la innovació en tots els projectes que ens plantegem,
i inspirar tots els esportistes perquè utilitzin totes les
oportunitats d’un avantatge tecnològic molt potent i a
l’abast de tothom, per validar i certificar els seus reptes
personals, creant un alt valor per a ells mateixos, per al
seu entorn o per al món en general.
Albert Bosch té una llarga trajectòria de desafiaments
esportius i aventurers. Nascut el 1966 a Sant Joan de
les Abadesses (Girona), ha creuat l’Antàrtida sense assistència des de la costa fins al Pol Sud (1.152km en
solitari), ha completat el projecte ‘7 Summits’ consistent
a escalar la muntanya més alta de cada continent (finalitzant a l’Everest el 2020), ha corregut nou edicions
del Ral·li Dakar, on el 2015 va ser el primer pilot a participar amb un cotxe 100% elèctric, i ha realitzat més
de 100 reptes extrems d’esport i aventura. També és

coneguda la faceta d’emprenedor, divulgador, conferenciant i escriptor (amb 6 obres publicades).
Myoo.io és un ecosistema d’hàbits saludables i entrenament personal basats en intel·ligència artificial, i tanca el cercle certificant els reptes personals dels usuaris
en base a la tecnologia Blockchain, per certificar les
seves fites generant un NFT que els suposarà un alt
valor afegit als seus èxits esportius.
Convidem qualsevol usuari del món o organitzador
d’esdeveniments esportius que transformin els seus
reptes, èxits i resultats en actius digitals en format NFT
des de la plataforma myoo.io. Aquesta simple acció segur que generarà un gran valor present i futur per a les
properes generacions.
Per a més informació i entrevistes:
www.myoo.io
Sisu Artigas
+34 872 017957
hello@myoo.io
www.albertbosch.info
Albert Bosch
+34 93 414 54 48
albert@albertbosch.info
Imatge del NFT
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Passejada Literària

E

l 2 d’abril es va dur a terme la 5a Passejada Literària dedicada a la figura de Gabriel Ferrater, en l’any
del centenari del seu naixement.
La Passejada Literària és una activitat organitzada
conjuntament per la Biblioteca Iu Bohigas i l’Oficina de
Català de Salt, dins els actes del programa «Al Gironès llegim», una acció de foment de la lectura de l’Àrea
de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, que consisteix en un recorregut per diferents indrets de Salt i
convida els assistents a participar-hi llegint activament
textos, especialment de poesia.
La primera edició de la Passejada, dedicada a l’obra de
Salvador Sunyer i Aimerich, va sorgir al voltant del Dia
Mundial de la Poesia, el març de l’any 2017, i en les darreres edicions hem pogut gaudir de l’acompanyament de
persones expertes que enriqueixen les lectures amb els
seus comentaris. Enguany, gràcies al suport del Servei
de Biblioteques de la Diputació de Girona, hem comptat
amb la Dra. Anna Perera, experta en l’obra de Gabriel
Ferrater, que ens ha ajudat a dissenyar el recorregut seleccionant i organitzant les poesies al voltant de 4 eixos:
les dones, els dies, la literatura i el coneixement, temes
que ens han permès copsar la complexitat, modernitat i
vigència de la figura de Ferrater.
Hem comptat també amb l’especial col·laboració del grup
Girona Urban Sketchers, que va cedir els seus dibuixos per
a il·lustrar el mapa de la Passejada, i amb la complicitat de
la Cooperativa del Veïnat, que ens va permetre la lectura
del poema Kengsinton a l’interior del seu establiment.
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cultura

petits contes
H

i havia una vegada un nen que dormia malament.
A les nits suava i patia molt perquè tenia por. Els
seus pares estaven preocupats perquè, a més, no
menjava gaire i s’anava aprimant, estava emblanquit i
el seu posat era trist.
Cada vegada estava més tancat en si mateix, ja no explicava els seus somnis i amb la seva apatia s’apartava
dels companys de joc.
Aquella nit va tornar a somiar. Entrava en un passadís soterrani, fosc i humit, on els esperits dels seus
somnis es van fer realitat. No simplement n’hi havia de
forçuts, de tots colors, amb els músculs botits i robes
militars, sinó també de denerits fantasmagòrics amb
ulls grans i nines petites. Deus, deesses i dimonis que
atemorien amb els seus designis. No hi faltaven les
bruixes amb els cabells llargs i els gats melosos d’ulls
vermells. Serps, aranyes peludes i cocodrils amb mil
dents que l’envoltaven amb les mirades fixes en ell a
punt de mossegar-lo. Ell va començar a córrer i a mirar
enrere, tots el seguien i com més corria ells també.
Quan de sobte va entrar en una dimensió que no hi
havia entrat mai.
Era una habitació gran, plena de columnes, amb una
llum verdosa especial que no sabia d’on venia, però
tampoc no hi havia ningú. Tots els perseguidors havien
desaparegut quan havia traspassat la porta. Es va sentir més tranquil. Llavors es va seure a terra al peu d’una
columna. Passava l’estona, però no apareixia ningú.
Va començar a xiular, però ressonava per les parets i
es multiplicaven per centenars de sons aguts inconnexos. Ell es va llevar i va cridar “-Que hi ha algú!”, però
el crit va fer eco i es va haver de tapar les orelles esparverat del retorn del seu crit. Aleshores es va tornar a
espantar de la soledat en què estava i va començar a
buscar la sortida sense trobar-la. Al fons, va veure algú
que es movia cap a ell i va anar a trobar-lo, però era un
mirall i una mica més xoca contra el vidre.
En el vidre hi va recolzar la mà molla de suor, això va
produir que el vidre s’anés tornant transparent. A dins
hi havia una senyora blanca amb un vestit llarg verd
molt clar que li tapava els peus, asseguda en un tron
amb respatller alt. Era una dona gran i amb el semblant

Les pors
afable. Estava mirant de costat, ja que llegia un llibre, i
al veure’l de reüll va girar la cara frontalment. Ell va fer
un pas enrere. Encara que la senyora era anciana, al
cantó dret de la cara tenia un cutis impecable, però el
cantó esquerre el tenia ple de venes i arrugues.
-Hola, noi! Tranquil! Has vingut al lloc idoni –va dir l’anciana.
-Qui és vostè? –va dir el nen.
-Jo sóc la Fantasia.
-I què fa vostè –va replicar el nen.
-Has entrat al meu palau per refugiar-te, encara que
la meva comesa té dos vessants que els representa la
meva cara. El primer és el cantó dels contes romàntics,
alegres i feliços. El segon, és el dels contes de terror,
anguniosos i dramàtics. Tots poden tenir una trama
que canviï de cantó. A tu no t’agrada el cantó esquerre,
però a altres minyons sí. Pensa que tant uns com els
altres, els contes són irreals i normalment no succeiran
mai –va fer un sospir-. Quants de nens venen aquí que
ho passen molt malament com tu!
-Sí senyora Fantasia -va dir el nen.
-Jo tinc una germana que es diu Realitat, que també
la visiten molts nens que pateixen mals de debò: malalties, guerres, fam, agressions i maltractaments... i
també compartim nens com tu amb les seves cabòries,
perquè és el seu cap que els fa sofrir per culpa de tanta informació rebuda. Has de comprendre que simplement és fantasia i solament serveix per gaudir-ne! –va
fer un incís, la senyora, i li va preguntar- Ho has entès,
minyó?
-Sí, senyora! A partir d’ara la veuré a vostè quan escolti
contes o llegeixi llibres o miri una pel·lícula... Aleshores
recordaré aquesta trobada i ho entendré millor.
Quan es va despertar va córrer a trobar la seva mare i
li va explicar el somni.
-Mare a partir d’ara ho tinc clar. Guanyaré sempre jo en
els somnis i la senyora Fantasia m’ho farà passar bé.
-Sí. Em sembla perfecte. Jo sóc amiga de la senyora
Realitat. Si trobes a algú que et fa por, m’ho dius a mi
o a la mestra i t’ajudarem i ho resoldrem, perquè nosaltres som les teves defensores. Vaja, el pare també...
Xavier Cassany, Maig 2022
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Recomanació de llibre
TITOL: Marieta de l’ull viu
AUTORES: Maria Petit i Maria Xinxó
EDITORIAL: Univers, 2021

L

a Maria Xinxó posa les paraules per escrit sobre
l’experiència traumàtica que va viure la Maria Petit
quan tenia disset anys i va quedar cega a causa d’un
accident. Després de deu anys ha estat capaç de reviure i explicar el
seu procés d’adaptació, les
aventures i anècdotes que
ha viscut posant-hi molt
d’humor, el confinament
va ser el detonant perquè
es decidís a fer el llibre,
juntament amb la perio
periodista Maria Xinxó.
És un llibre que un cop
el comences no el pots
deixar, explicat amb
honestedat i de ma
manera planera ajuda a
conèixer i compren
comprendre les dificultats
en què es troben
les persones invidents. S’aprèn

molt, per exemple que no es pot acaronar un gos si va
amb l’arnés perquè vol dir que està treballant...
El títol és molt adient perquè la Maria sempre havia
estat molt rebel i el fet de quedar-se cega no li ha impedit de fer tot el que s’ha proposat: treballar en una
empresa de moda, viatjar, fer ioga, pujar algun cim, etc.
L’autora, la Maria Xinxó, és periodista, ha treballat a
la ràdio i a la TV, actualment fa el programa Islàndia al
costat de l’Albert Om a RAC1.
Carme Torrent

Assessoria
Bon

es F

16

estes

!

Gestoria

natura
S

ón ocells petits i curiosos; cuallargs, de caminar ràpid i d’aspecte simpàtic.

Cuereta blanca (motacilla alba)
La cuereta blanca és un ocell insectívor, de mida petita
i de color gris, blanc, amb el capell i la gola negres i una
cua llarga. Típica en ambients oberts (camps, prats,
horts o parcs), també a rius, on la podem veure picotejant insectes a sobre les pedres. Tot i que la podem
veure de manera molt freqüent dins del poble corrent
de manera esperitada per les voreres.

Les cueretes de Salt
Cuereta groga (motacilla flava)
La cuereta groga és un ocell migrador (migra a l’Àfrica
per passar-hi l’hivern). Durant els passos migratoris es
pot veure per aquí. És la més acolorida de les 3 espècies de cueretes que podem veure al terme municipal
de Salt. Tenen un dimorfisme sexual molt evident (mascles i femelles són de coloracions diferents), a més,
una altra característica és que a Europa hi ha diferents
subespècies i es diferencien entre elles pel disseny i el
color del cap.
Gerard Dalmau

Cuereta torrentera (motacilla cinerea)
La cuereta torrentera és un ocell insectívor, estilitzat i
amb una llarga cua predominantment blanca. Les parts
superiors són grises i el ventre groc. A l’estiu, podrem
diferenciar els mascles de les femelles per la seva gola
negra. Sempre lligada a l’aigua, normalment aigua corrent (rius, sèquies, canals), la podem veure de manera
fàcil durant tot l’any, al llarg del riu Ter al seu pas pel
terme municipal de Salt,

Cuereta groga · Gerard Dalmau.

Cuereta blanca · Miguel Angel Fuentes.

Cuereta torrentera jove · Carles Pibernat.
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L’orígen de les Havaneres

E

tradicions catalanes

l 1898 l’Estat espanyol perdia les seves darreres colònies a les Antilles. Aquest fet, el qual s’anomenà “desastre
del 98”, suposà un trencament en la mentalitat espanyola,
que veia suprimit el seu imperi i la pèrdua de les colònies, i
entre elles Cuba.
Pels catalans també suposà un canvi important. Eren moltes
les famílies que tenien algun parent a Cuba, ja que molts homes hi havien anat a “fer fortuna”. Amb la pèrdua de la colònia, molts d’aquests retornaren a Catalunya, així com també
tornaren els soldats catalans que hi havien anat a lluitar.
Diversos historiadors han evidenciat que les relacions
entre la colònia i el territori català eren molt estretes:
principalment per unes relacions comercials importants i
constants, però també per vincles familiars i personals i
relacions amoroses. Una mostra d’això són els cognoms
catalans que encara persisteixen a l’illa. De fet, la comunitat catalana més gran del món es trobava precisament
a Cuba; alhora, un quart dels soldats espanyols que hi
van anar a lluitar eren catalans. Pels que seguiren a Catalunya, el rom, el sucre i el tabac provinent de Cuba eren
molt apreciats i populars, sobretot en la societat burgesa
del XIX. Però no només aquests productes van arribar
d’aquesta illa caribenya, també un nou gènere musical:
l’havanera.
Aquesta música era autòctona de l’illa, i arribà aquí a partir
del contacte colonial. Allà s’anomenava simplement canciones, però els catalans la reanomenaren prenent de referència el lloc d’on venia: l’Havana. I així és com encara
la coneixem aquí. Aquestes cançons parlaven de temes
amorosos i de guerra, alhora que recordaven aquells paisatges caribenys que els mariners havien conegut. Tenien un cert fil nostàlgic, però també podien ser atrevides i
“picants”. Aquí a Catalunya també va adquirir un caràcter
satíric força rellevant. Els mariners que les havien conegut a Cuba després les cantaven aquí, on eren apreses
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pels altres pescadors. En aquest procés de tradició oral
les cançons patien modificacions, que fan que sigui difícil
saber-ne la versió original. Com és lògic, en un primer
moment l’havanera es cantarà en castellà, i no serà fins
més tard que es començaran també a catalanitzar, adquirint un caràcter propi però mantenint els temes i els ritmes
originals.
Aquest gènere musical d’adopció es va mantenir viu a tavernes i vaixells de la costa catalana durant molts anys,
però va ser a partir de la dècada dels 40 del segle XX que
es va tornar a popularitzar…
Una famosa havanera, cantada a tots els concerts, és La
bella Lola. Aquesta va ser una obra de Traiter, un excombatent anglès de la Primera Guerra Mundial que visitava
sovint la Costa Brava. Un altre cop la lletra ens porta a la
Guerra de Cuba, però també parla d’amor: aquesta s’ha
convertit en unes de les havaneres més emblemàtiques
del repertori català junt amb “El meu avi” . Aquesta havanera explica la història d’uns mariners que van anar i
morir a la Guerra de Cuba.
Als darrers anys del Franquisme, aquest gènere prengué una nova embranzida i naixeren els primers grups
d’havaneres. Entre ells cal destacar Els pescadors de l’Escala, grup creat el 1964 i que ràpidament va entusiasmar
Catalunya amb aquestes cançons populars. Tot aquest moviment acabà materialitzant-se amb la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, la primera de les quals es
va fer el 1966 amb la recopilació de moltes havaneres
cantades al llarg de la Costa Brava. Aquest fet suposava
passar de la taverna als escenaris, i atorgava una nova magnitud a aquesta música ja històrica i popular. Com bé sabreu,
encara es realitza, any rere any, aquesta Cantada de Calella. A Girona tenim el grup “les Anxovetes”, molt populars i
amb un gran repertori d’havaneres digne d’escoltar.
Segons un escrit de Tura Tusell Latorre.

pessics d’art i ecologia

Un mar de paper

Arriba el mes de juny i després d’una primavera poc lluïda i rica amb fenòmens atmosfèrics, ja es comencen a observar els primers signes i aromes d’estiu. Els infants acaben el curs escolar a les vigílies de Sant Joan i encara
que durant les vacances solen estar ocupats en activitats a l’aire lliure (gaudint del mar, de la piscina o participant
en casals i colònies), també els queden moltes estones per jugar, llegir i realitzar activitats creatives. Així doncs,
vull dedicar a tots aquests nens i nenes, inquiets, manetes i amb ganes d’experimentar, l’activitat infantil dels
Pessics d’Art d’aquest mes.
Apa, som-hi! Us animeu a muntar un petit MAR DE PAPER amb materials habituals o reciclats que podeu trobar per casa? Els tres elements marítims que realitzarem seran: un petit veler, un peix rodonet i una medusa de
llargs i acolorits tentacles i amb ells podrem realitzar múltiples combinacions per murals, collages o mòbils. Per
realitzar EL VELER D’ORIGAMI només ens caldrà: un quadrat de paper, tisores, cola, paper d’embolicar regals
que ens servirà per fer ressaltar el casc de l’embarcació.
Fixeu-vos bé amb les imatges per entendre com s’han de realitzar els plecs del petit vaixell de paper!
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· En primer lloc marcarem la línia diagonal en un quadrat de paper i el doblegarem formant un triangle.
· Tot seguit aixecarem un dels vèrtexs inferiors i el plegarem, marcant fort el plec, fins a tocar la part superior del
triangle, a continuació farem el mateix amb l’altre vèrtex.
· Quan ja tinguem els dos vèrtexs enlaire girarem la figura i doblegarem la primera capa de paper fins a la punta
de la part inferior del plegat. Oi, que ja veieu aparèixer les dues veles del petit vaixell?
· Ara ja només cal que dobleguem amb força tot marcant la punta de baix cap al darrera. I haurem creat un veler
amb dues veles que s’aguanta dret gràcies a la pestanya plegada del darrera.
Podem fer ressaltar el casc del vaixell amb paper d’embolicar regals, també es pot pintar amb ceres, retoladors
i aquarel·les. Si dibuixem petits personatges i els col·loquem a la butxaqueta que es forma al lateral del veler,
semblaran pescadors o passatgers amb ganes d’aventures..

I ara passarem a realitzar PETITES MEDUSES de llargs tentacles com les que, en diades caloroses, neden per
les nostres platges. En aquesta ocasió utilitzarem motlles de paper de rebosteria (de color blanc, de colors o estampacions diverses), tires retallades de paper de seda, crespó o plàstic, gomets o ulls de manualitats, retolador
negre, cola i tisores.
El procediment és molt senzill: Aplanarem un motlle de magdalena, el plegarem per la meitat i a la part de davant
hi col·locarem la boca i els ulls. Tot seguit ens caldrà retallar tires de paper ben estretes i d’uns 20 o 30 cm de
llargada, que anirem arrugant amb les mans per recargolar-les i dotar-les de volum.
Aixecarem la meitat del motllo plegat i, a la capa de sota hi anirem enganxant les tires de paper per simular els
tentacles. I ja només ens faltarà enganxar per la part interior les dues meitats del motllo per obtenir una divertida
i acolorida medusa.
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I per fer aquests SIMPÀTICS PEIXOS ens anirà molt bé dibuixar i retallar sobre cartolina una base rodona, partir
d’algun plat de cartró reciclat de festes d’aniversari o bé emprar posagots publicitaris.
Si utilitzem cercles o posagots és aconsellable folrar-los amb restes ben originals de paper d’embolicar. Si partim
d’un plat de cartró acolorit ens estalviarem de pintar-lo (tot i que adquireixen lluminositat i textura decorats amb
temperes, ceres foses o encolades diverses) Només cal que ens fixem amb les imatges i retallem un triangle que
vagi des de la part exterior del cercle fins al seu punt central (com si es tractés d’una porció de pastís). El buit que
deixa el triangle configura la boca del peix i amb la part retallada farem la cua, que enganxarem amb cola per la
part posterior del plat. Ara només ens caldrà fixar un gran ull fet amb gomets i ja tenim el peix rodonet.
La gràcia d’aquests petits dissenys, fets amb materials de poc pes, és que tant poden servir per creacions fixes
com per organitzar composicions o jocs mòbils a la nevera. Si a la part posterior hi enganxem, un imant adhesiu
podrem inventar mil històries amb bonics elements d’un mar de paper.
GAUDIU CREANT I MOLT BONES VACANCES D’ESTIU!
Carme Garriga Verdaguer

21

Muerte en el Nilo

cinema

A

l darrere de la seva aparença de calma i placidesa,
de mirada benèvola i de tarannà solitari, hi havia
una dona que conduïa el seu propi cotxe, que va practicar surf quan era jove a les platges de Hawai, que va
realitzar excavacions arqueològiques a Mesopotàmia i
es va convertir en una experta en el món dels verins.
Una dona que era un pou sense fons.
En una ocasió va dir en una entrevista: “Els millors
crims per a les meves novel·les se m’han acudit fregant plats. Fregar els plats converteix qualsevol en un
maníac homicida de categoria”.
El crim de Muerte en el Nilo no se li va ocórrer fent
aquesta feina tan poc considerada. En aquesta ocasió
va escriure la novel·la des d’un hotel d’Asuan i el britànic Kenneth Branagh és el cineasta que s’ha atrevit a
portar aquesta història a la gran pantalla.
El vestuari és una peça essencial. Als anys 30 anar a un
creuer de vacances pel Nil implicava canviar-se de roba
tres cops al dia; per l’esmorzar, el dinar i una tercera vegada si hi havia un sopar o un ball de gala. Hi ha una
clara evolució del vestuari que va des dels colors clars
que porten els convidats al casament, a colors més foscos d’acord amb el dramatisme que va adquirint la trama.
El color vermell, símbol de la passió i de la sang, serveix
per ressaltar la tensió d’un triangle amorós entre els tres
protagonistes. I el color negre destaca a l’últim acte com
a color de dol i de mort.
La calor, el vent, la suor i el fet que els vestits s’enganxin
als cossos i ondulin amb el vent, faciliten l’augment d’una
sensualitat que ja hi és de per si. La moda es mou amb
els actors i actrius. Aquest factor climatològic crea una
tensió passional i amorosa durant tot el film.
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Hercule Poirot deixa de ser un detectiu amb un accent
ridícul, insolent, pagat de si mateix, amb una manca d’humilitat que el fa ser desagradable i repulsiu i amb un aspecte tan pulcre que ratlla la comicitat, per transformar-se
en un detectiu que comprèn les emocions humanes. Perdura, això sí, el seu bigoti gran, aparatós i engominat
Dirigir un llargmetratge de l’univers Christie no és senzill. L’equip creatiu, de direcció, de vestuari, de maquillatge i de decorats no van perdre mai de vista la dimensió i l’impacte del rodatge per donar vida i autenticitat
a un dels llibres més fascinants i inquietants del llegat
d’Agatha Christie.
Núria Heras Colomer

salut
L

El sol i la salut
Com funcionen els protectors solars?

a radiació solar té un espectre que va des dels rajos
Infrarojos, a la llum visible i la radiació ultraviolada.
La radiació IR, infraroja, ens dona sensació de calor i
benestar, però també és la responsable dels cops de
calor i les insolacions; a més, arriba fins a la hipodermis, la capa més profunda de la pell, i pot modificar
l’ADN.
La llum visible és la que fa que ens hi veiem, està composta dels colors de l’arc de Sant Martí i arriba fins a
la dermis.
De la radiació ultraviolada que ens arriba del sol n’hi ha
de tres tipus: rajos UVA i rajos UVB, i els rajos UVC
que mai ens arriben perquè són retinguts en la capa
d’ozó. Tots són invisibles a l’ull humà.
Els UVB arriben a l’epidermis, la capa més externa de
la pell i són els que cremen; i els UVA els responsables
de l’envelliment de la pell provocant arrugues, pèrdua
d’elasticitat, taques... perquè penetren més, fins a la
dermis. Avui dia se sap que els dos poden provocar
càncer de pell perquè modifiquen l’ADN.
Els PROTECTORS SOLARS ajuden a prevenir que els
rajos ultraviolats arribin a la pell, i la seva capacitat de
protegir contra els UVA i els UVB és diferent segons el
protector. El FPS o Factor de Protecció Solar mesura
la capacitat del protector per evitar que els rajos UVB
arribin a la pell. Així per exemple, un protector solar
FPS 30 vol dir que si la nostra pell tarda 20 minuts (això
depèn del nostre fototip, és a dir, si som més o menys
blancs) a posar-se vermella (es crema), amb el protector tardarà 30 vegades més.
El FPS que ens indica l’envàs d’un protector solar es
refereix a la protecció contra els rajos
UVB i hem de pensar que dels UVA ens
protegeix una tercera part d’aquest valor. Per saber si protegeix dels dos tipus
de rajos ho ha de dir a l’envàs i és important que les sigles UVA estiguin dins una
rodona, que vol dir que és comprovada
la seva protecció.
Hi ha dos tipus de protectors solars: filtres físics i filtres químics. Els filtres físics són els més antics i fan una “pantalla total”, és a dir, una capa protectora
que no deixa entrar els raigs UV, fa que

es reflecteixin com un mirall. Ara ja són bastant cosmètics, no queda tota la pell tan blanca. I no es gasten, van
reflectint el sol. I els filtres químics porten uns components que fan que els rajos de llum es transformin
en radiació tèrmica, per tant, innòcua per a nosaltres.
Són més agradables de posar, més cosmètics, però el
desavantatge és que es “gasten”, a mida d’anar transformant els rajos ens anem quedant sense protector. I
s’han de posar una estona abans d’anar al sol perquè
tinguin temps d’activar-se. Actualment, hi ha protectors
que combinen els 2 tipus de filtres.
És important posar-se bé el protector, o sigui , la quantitat adequada, que sol ser molta més de la que fem
servir. Quan ens indiquen el FPS vol dir comprovat al
laboratori, fent servir una dosi suficient, sense tocar, ni
mullar, ni suar... I s’ha de posar cada dues hores en
condicions normals i més sovint si ens banyem, suem,
estem a la sorra...
S’ha de posar protecció tothom, en la vida diària i a la
platja o muntanya, perquè el sol és molt potent, encara
que estigui núvol, i el trencament de la capa d’ozó fa
que estiguem més exposats a la radiació. Per altra banda, recordem que la pell té memòria i acumula la radiació, per això una cremada en la infància o adolescència
pot multiplicar el risc de càncer quan som adults.
I QUIN PROTECTOR SOLAR NECESSITO JO?
A la farmàcia Baleri estem preparades per assessorar-vos i recomanar-vos el millor per a vosaltres.
L’equip de la Farmàcia Baleri Salt
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L’espai amb cor de càritas a Salt:
més que un rober

L

’Espai amb Cor, situat al passeig Marquès de Camps,
núm. 6, és un espai que vinculat al rober, volem que
sigui sobretot un punt de trobada per establir vincles que
facilitin la implicació en la vida social de l’entorn creant relacions de suport i bon veïnatge. Així, més enllà de la “botiga”
de roba de segona mà oberta a tothom, s’hi fan els Tallers
de Costura, les Trobades amb Cor, els Grups de Participació,... que són, sobretot, espais d’acollida, escolta i trobada
entre persones diverses per a fer comunitat saltenca contribuint al benestar personal, al mateix temps que facilita per
a moltes persones l’aprenentatge o la millora del coneixement de la nostra llengua i del nostre entorn.
Visita de Càritas Espanyola
El passat 8 d’abril, l’Espai Amb Cor, vam rebre la visita
d’un grup de treball sobre el dret a l’alimentació i vestir
de Càritas Espanyola. Aquest grup està elaborant diferents eines per acompanyar la transició dels robers tradicionals en espais més comunitaris com el nostre Espai
amb Cor.
El grup està format per persones de diverses Càritas diocesanes d’arreu de la confederació i en aquesta ocasió, la visita va ser de representants de Madrid, Castelló,
Astúries i Barcelona.
Va ser un espai de trobada, per una banda, de compartir
i explicar el projecte que fem a Salt i, per altra banda, vàrem poder fer un intercanvi de valoracions, metodologies i
bones pràctiques de diferents territoris per tal de continuar
aprenent les unes de les altres i per continuar construint
plegades, un model més participatiu i comunitari.
Visita a la planta de reciclatge tèxtil
El passat 3 de maig, una representació del voluntariat de
l’Espai amb Cor, juntament amb voluntariat d’altres localitats, va poder visitar la planta de reciclatge tèxtil a Sant
Esteve Sesrovires. Va ser una visita molt interessant!
En aquesta planta de reciclatge, de les més grans que hi
ha a Europa, s’hi du a terme la gestió i selecció de roba
que arriba des dels contenidors que hi ha arreu del territori, on s’hi diposita la roba que ja no utilitzem.
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solidaritat
La roba que arriba a la planta
de reciclatge tèxtil, passa per
diferents circuits de selecció,
tots realitzats per persones
contractades en risc d’exclusió
social.
• Primer separen aquella roba
que no pot ser reutilitzada,
però sí que pot ser reciclada.
La planta, disposa d’una màquina de nova generació, que
detecta els materials del teixit i
en funció del que indica (100%
cotó, altres matèries tèxtils...)
es fa la separació per aprofitar
per ser reciclada i crear teixits
nous a partir d’aquest material. Cal destacar, que actualment, a escala global, només un 1% de la roba que es
fabrica es fa a partir de material reciclat.
• La roba que pot ser reutilitzada es destina a botigues o
a espais que venen roba de segona mà com el nostre rober o la botiga Moda Re (C/ Maluquer Salvador, Girona),
que és una cooperativa de la qual Càritas n’és membre.
A més, hi ha una part que s’envia a altres països del
món; a l’Índia, el Pakistan, el Congo...
• Finalment, aquella roba que no es pot reciclar ni reutilitzar, es prepara per a un tractament finalista i es porta a
una planta de cogeneració on es valoritza enèrgicament.
Recordem la importància de donar valor a aquest tipus
d’iniciatives i a reciclar correctament la roba que ja no
utilitzem, ja que la indústria tèxtil és la segona més contaminant del planeta.
Aprofitem per animar-vos a que ens visiteu (pg. Marquès de Camps, 6) i també us animem a fer voluntariat a l’Espai amb Cor. Dedicar unes hores a la setmana
al servei de la comunitat és motiu de molta satisfacció.
Busqueu-nos, escriviu-nos, truqueu-nos: salt@caritasgirona.cat, 972 24 24 72.
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Buffalo Bill a Barcelona

teatre

E

l passat 22 d’abril al vespre, es va presentar al nostre teatre aquesta obra escrita per Ramon Madaula, sota la direcció de Mònica Bofill. Com a intèrprets,
el mateix Ramon Madaula en el paper de Buffalo Bill i
Raquel Sans, periodista i presentadora del Telenotícies
de TV3, qui manté una entrevista pòstuma amb aquest
personatge arran de la seva visita a Barcelona el 1889,
la qual no va ser massa afortunada, quan a la resta de
capitals europees va tenir molt d’èxit amb el seu espectacle Wild West Show.
Amb to humorístic, es desgranen els motius pels quals
l’ideal d’home rude i viril que encarna el personatge
principal no va entusiasmar la Barcelona de l’època.
Es parla d’un incendi provocat pels indis que l’acompanyaven que va destruir la carpa del circ, l’actuació dels
bombers i problemes de pagament d’impostos amb
l’ajuntament, però també va coincidir amb una epidèmia de grip, còlera i verola que va afectar també alguns
indis i va obligar les autoritats a recomanar la gent que
no assistís a espectacles massius. Tot plegat, va fer
que sortissin de Barcelona molt decebuts.
Durant l’entrevista, Madaula, molt ben caracteritzat,
ens explica que el seu nom prové de quan es construïa el ferrocarril i calia carn perquè els treballadors
subsistissin. Per allà on passaven hi havia molts búfals (bisonts, en realitat) així que el van contactar per
caçar-ne. D’aquí el nom de Buffalo Bill en lloc del
seu:William F. Cody.
El diàleg entre els dos intèrprets va ser amè i distret i va
tocar temes espinosos com la superioritat dels americans sobre els indis a qui van sotmetre totalment.
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Cal felicitar la Raquel Sans pel seu paper, sobretot perquè no és una actriu professional, així com en Ramon
Madaula, el qual va fer gala de les seves aptituds com
a autor i actor.
Davant dels aplaudiments entusiastes del públic, es
van veure obligats a sortir diverses vegades per tal
d’agrair-los.
Entre els assistents, hi havia una bona representació
d’actors de renom, així com TV3.
Josep M. Pla

veïns d’arreu
Q

Alba Lanza.
Lluny de la família pel futur dels fills

uè no faria una mare pels seus fills?
Deixar-ho tot i creuar l’Atlàntic per procurar-los un
futur millor?
Això és el que ha fet l’Alba Lanza, hondurenya, de Tegucigalpa, amb domicili a Zambrano, un bonic poble a
33 km de la capital.
Està casada, té tres fills i 4 néts.
Com a pares, ella i el seu marit volien donar als seus
fills els estudis que ells no van poder tenir i que poguessin anar a la universitat.
Només treballava l’home i no n’hi havia prou amb el
seu sou per fer-ho. Com a única opció per poder finançar-los, va decidir venir a Espanya. Tenia algun familiar
aquí i coneguts. Va arribar el 2010, com a turista, amb
els diners que un parent li va deixar en préstec.
Es va poder allotjar amb una cosina que treballava
interna cuidant una senyora gran. Al cap de poc va
anar trobant feina, també de cuidadora. Primer només
suplències curtes, després estades més llargues. Del
2012 al 2017 va treballar amb la mateixa família a Salt.
El shock emocional de trobar-se sola, en un país estranger, va ser molt fort. Li va costar d’ubicar-s’hi. El
seu marit li enviava missatges cada dia per tal d’animar-la i això la va ajudar a seguir endavant. Alhora que
esperava aquesta comunicació, també la temia per si
li donava males notícies dels seus i és que en 7 anys,
no va poder veure’ls. No podia gastar en el passatge el
que volia estalviar per a ells. Sort de les xarxes socials
que li han permès sempre el contacte.
El 2017, van portar a una residència la iaia a qui cuidava i va decidir tornar a Honduras.
A Zambrano, s’hi va estar dos anys. El fill gran ja s’havia independitzat i els altres dos estudiaven a la universitat.
El 2019 va tornar
a Girona perquè la
família continuava
necessitant el seu
ajut. Li va ser més
fàcil l’adaptació llavors, perquè ja coneixia el país.
Va fer algunes suplències i ara fa
prop de dos anys
que cuida una senyora de Salt molt
trempada, la Rosita. Li agrada treballar amb gent gran,
fer de guardiana,
com diu ella.
Està contenta amb
la feina i suporta millor la separació, ho
porto més bé perquè sóc conscient
de que és el millor

que puc fer. Abans havia patit depressions. Amb
ajut professional i la interacció amb altres persones,
va entendre que hi havia gent que tenia problemes
més greus que els seus.
El 2014 va començar a estudiar català i ara està fent
el curs Bàsic 3.També assisteix al grup de conversa
Nosaltres promogut per Càritas i el servei d’Acollida
de l’Ajuntament. És una dona curiosa i amb ganes
d’aprendre. La seva llibreta d’apunts és un petit tresor a on hi guarda tot allò que aprèn. Des de la pronúncia, al significat de les paraules, fins al poema sobre Josep Carner que va haver de recitar en públic.
De mica en mica va incorporant paraules en català
perquè té moltes ganes de fer-se entendre millor.
El seu temps d’oci el dedica a passejar, a les activitats d’aprenentatge esmentades i a d’altres de caire
social. És cristiana i li agrada fer el bé, ens diu. Ajuda a la seva església abans d’assistir al culte dels
diumenges i també ha participat en el Gran Recapte
d’aliments i tallers de costura.
La seva estada aquí no ha estat, ni és, un camí
de roses, sobretot el primer període. A banda de
la solitud, es va refiar de gent que la van deixar de
banda. Sortosament, ara conviu, en el seu dia lliure, amb dues dones germanes, compatriotes seves,
que s’han convertit gairebé en família. La filla d’una
d’elles, ens explica l’Alba, és com si fos la seva altra
neta.
M’he trobat amb grans batalles, però m’he fet forta enmig de la solitud, de la tristor i dels obstacles, confessa. La seva fe és la seva guia quan està
“de bajón”.
La seva prioritat: la família. I és que malgrat la distància, manté intacte el vincle amb els seus que, de
ben segur, valoren l’enorme sacrifici d’aquesta mare
valenta.
Pilar Velázquez
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Psicomotricitat

A

l’escola La Farga de Salt, entenem la pràctica psicomotriu com una manera de fer, d’estar i d’aprendre dels infants, ens fonamentem amb els principis
filosòfics, psicològics i pedagògics de la Pràctica Psicomotriu de Bernard Aucouturier (pedagog, 1934) entenent el cos com a unitat corporal i com a expressió
de vida.
La psicomotricitat ofereix a l’infant la possibilitat de tenir
un espai i un temps per experimentar amb el seu propi
cos i per connectar amb les seves emocions tot desplegant un joc no dirigit des de fora i no necessàriament
reglat. En aquesta proposta educativa, tenim en compte el joc espontani i natural de l’infant com una eina per
anar descobrint el propi cos, el món, per expressar les
seves emocions, el seu sentir intern, les seves inquietuds… des del moviment, l’experimentació, el joc, la
creativitat i la imaginació.
Cada setmana dins la sala hi ha propostes diferents
que generen reptes que permeten que les nenes i els
nens explorin les seves possibilitats d’acció motriu.
El joc és la base de l’aprenentatge, i participa en tots
els aspectes de creixement i desenvolupament: afectiu i emocional, moral, motriu, cognitiu, sexual i social.
Com deia Piaget: “Els nens no juguen per aprendre,
aprenen perquè juguen”.
La pràctica psicomotriu té uns principis que cal tenir
en compte perquè els infants puguin saltar, caure, enfilar-se, fer equilibris, rodar, rebolcar-se, gronxar-se…
des del plaer del moviment amb seguretat:

ensenyament
2) Sistema d’actituds i d’acció.
Al llarg de la sessió es desenvolupen diferents tipus de
joc: joc sensoriomotor, joc pulsional i joc simbòlic.
Joc sensoriomotor

Joc pulsional

Joc simbòlic

1) Consigna/normes (temporals, de l’espai i dels materials).
En relació al temps hi ha un ritual d’entrada, l’estona
d’expressió motriu, l’espai de representació i el ritual
de sortida.
En l’espai, cal tenir en compte l’organització d’aquest
amb relació a materials i zones de jocs diferenciats,
combinant materials durs i tous, fixes i mòbils, estables
i modificables, grans i petits, figuratius i no figuratius…
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3) Funcions de l’adult que
acompanya.
L’adult acompanya aquest
joc des d’un cos disponible
que respecta, seguritza, accepta i conté. Les produccions dels infants i el seu
reconeixement facilita el
control progressiu del propi
cos, la formació d’una autoimatge positiva i la capacitat
d’autoestima i autonomia.

Al mateix temps, és un espai on també s’estableix una
dialèctica d’estar en la mirada de l’altre o l’altra i on,
a partir del seu cos i de l’expressió motriu, el nen o la
nena es relaciona, es transforma i allibera el seu món
interior més profund.
Els jocs que es despleguen a la sala generen sorpreses, rialles i situacions que ens deixen meravellades i
meravellats, i com diu Bernat Aucouturier “La psicomotricitat posa en evidència la complexitat del desenvolupament de l’ésser humà”.
Lurdes Masó
Escola La Farga
*Fotos Javi Cabrera

“La construcció de la pròpia identitat està lligada al coneixement, el control i el domini del propi cos, de les
seves capacitats i de les seves limitacions. El coneixement del propi cos és el primer referent de l’infant per
conèixer-se com a persona.”(Palacios, 1995)
Per acabar només afegir, la psicomotricitat ens aporta
un joc que té un sentit psicològic molt profund per l’infant
a l’etapa 3-6 i que permet que els infants puguin explorar el món des de la pròpia connexió amb el seu desig
intern, desplegant la seva energia amb autenticitat.
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El Pompeu celebra els primers 50 anys

C

om ja hem
anat
explicant, el Pompeu
Fabra
celebra
aquest curs els
primers 50 anys
d’història.
Per
fer-ho
s’estan
organitzant activitats de diversa
tipologia amb la
participació
de
tota la comunitat
educativa: alumnes, docents, famílies, exalumnes i totes aquelles persones que han tingut relació propera amb l’escola en
aquests 50 anys. A la web podeu veure fotografies i
vídeos de totes les activitats fetes fins ara.
En aquests últims mesos del curs, les activitats per
celebrar els 50 anys no s’aturen, més aviat agafen
encara més empenta.
A principis del mes d’abril, tots els alumnes de l’escola
(des de P3 fins a 4t d’ESO) van participar en una gimcana al pati. En grups on es barrejaven totes les edats,
van anar superant proves per poder gaudir d’una magnífica xocolatada. Grans i petits van gaudir d’una jornada lúdica, tot col·laborant per superar els reptes que es
proposaven a cada prova.
El cap de setmana del 8 i 9 de maig vam fer festa grossa. L’Ampa, amb la col·laboració del Club de bàsquet
Salt, va organitzar un fantàstic torneig 3x3 de bàsquet i
una caminada popular per les deveses. Van ser unes
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jornades de retrobament, records,
anècdotes, abraçades, esport i
natura per reviure
parts importants
de la història del
Pompeu amb diferents
generacions d’alumnes,
docents, mares,
pares i ciutadania.
En paral·lel, a la
web on es recullen els actes de la
celebració hi podeu trobar dues
activitats més que
també es publiciten a través de les xarxes socials:
- Valors, compromís, trapella, dedicació, essència,
gratitud, vivències, agraïment, amistat, acompanyament, proactiva, creixement, casa pairal, il·lusió,
esforç, història, família, encaix… Aquestes són les
primeres de les 50 paraules que anem publicant. Són
paraules que han triat persones i famílies vinculades a
l’escola en aquests primers 50 anys. Textos, fotografies, dibuixos… tot s’hi val per explicar la seva relació
amb l’escola.
- Diàriament, a la web i a les xarxes socials Twitter i
Instagram, publiquem una fotografia d’algun moment
d’aquestes primeres 5 dècades de l’escola. Una activitat col·laborativa que és possible gràcies a les aportacions d’exalumnes i famílies. Us animem a continuar
fent aportacions.

INS VALLVERA - JORNADES TÈCNIQUES.
30 i 31 de març de 2022 del CFGS d’Educació Infantil i Integració Social

E

l passat 30 i 31 de març van tenir lloc les Jornades
de FP dels Cicles de Grau Superior d’Educació Infantil i Integració Social al nostre centre. Enguany, per
primera vegada, es programaven entre aquests dos
cicles, fet que va ser un èxit, valorat per aproximadament els 170 alumnes que en van formar part.
Aquestes jornades tenen com a objectiu general enfortir la connexió entre la formació i les bones pràctiques
en el mercat de treball. Un aspecte que és clau per
a millorar la formació de l’alumnat i per actualitzar les
metodologies, eines, recursos propis personals i professionals per enfortir el seu bagatge en el camp professional on es desenvoluparan en el sector social.
L’espai de trobada entre professionals d’àmbits diversos va oferir un ampli ventall de tallers i ponències amb
dinàmiques vivencials. L’oferta d’experiències ha abraçat des de l’expressió corporal, comunicativa del llenguatge, tècniques de teatre social, de relaxació mitjançant el ioga, la dansa i la musicoteràpia, i dinàmiques
de grup, afrontar reptes i resolució de conflictes, des
del clown, el treball dels límits, l’assertivitat, el respecte
i la tolerància a compartir, etc.
Aquí teniu algunes de les fotografies i tallers i ponències de les quals vam poder gaudir entre tres blocs,
d’entre les quals va tenir lloc la ponència inaugural amb
Mohamed El Amrani de l’associació Azahara Ong de
Salt. Una associació sense ànim de lucre que treballa
pel foment de l’emprenedoria social entre col·lectius
d’origen divers i la Cooperació al Desenvolupament al
Nord del Marroc.

La cloenda del primer dia de la jornada va concloure
amb un cinefòrum dedicat a la pel·lícula documental
“Camí a l’escola”. La història narra els fets reals i l’odissea extraordinària de quatre infants, herois, que en la
seva quotidianitat vencen les adversitats i perills per
anar a l’escola. El visionat del film va acabar amb una
reflexió per part de l’alumnat espectador, que partia de
la qüestió: “Què és per tu l’escola?”. El conjunt de reflexions personals van emfatitzar el valor determinant
de l’educació com a valor per obrir-se les portes a un
futur millor.
Esperem que aquest espai d’experiències hagi aportat a tot l’alumnat una mirada fresca i renovadora més
enllà dels continguts curriculars, amb gran quantitat
d’eines, suports, estratègies,... que han sabut viure en
pròpia pell per tal de formar part ja des d’ara de la seva
mirada en el camp social i educatiu.
Marta Feliu

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

31

L’escola FEDAC-Salt se suma a la neteja de les Deveses
dins el projecte Let’s clean up Europe

E

l projecte Sambori, les convivències o les colònies són altres activitats realitzades a l’escola
durant els mesos d’abril i maig
Durant els mesos d’abril i maig, des de l’escola FEDAC
Salt s’han realitzat diverses activitats i projectes. Algunes d’aquestes iniciatives s’han dut a terme per primera vegada. Aquest és el cas de la jornada de neteja de
les Deveses organitzada amb motiu del projecte Clean
Up Europe o la cloenda de la Mostra Sambori. D’altres
són activitats que es realitzen des de fa anys, com les
convivències entre els alumnes d’S1 i P6 o les colònies
realitzades als cursos de Primària.
El projecte Clean Up Europe
Una de les activitats que s’han dut a terme per primer
cop a l’escola és la jornada de neteja de les Deveses
amb motiu del projecte Clean Up Europe. Impulsada
des de l’etapa d’Educació Primària i la comissió Som
escola verda, es va organitzar una jornada familiar de
neteja el dia 7 de maig al matí.
Durant tot el matí, una cinquantena d’alumnes, mestres
i famílies de l’escola es van repartir en tres itineraris
per recollir la brossa que trobaven mentre feien la ruta
indicada.
Cal recordar que el Let’s Clean Up Europe és una acció
comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quanti-
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tat de residus que llencem de forma incontrolada a la
natura i promoure accions de sensibilització que es van
realitzar arreu de Catalunya durant el cap de setmana
del 6 al 8 de maig.
El Sambori 2022
El rap “Boques callades que busquen resposta” ha estat mencionat per jurat del projecte Sambori organitzat
per Òmnium Cultural. La lletra i el videoclip d’aquest
rap han estat creats pels alumnes de 2n de Secundària, seguint la guia de les professores de l’escola i la
col·laboració de Versembrant. Aquest reconeixement
els ha permès participar en la Festa Sambori, organitzada a Barcelona el 13 de maig al matí.
En aquesta primera edició del projecte hi han participat
11.357 alumnes de 155 centres, treballant en equip i
creant tot tipus d’obres en català en format audiovisual.
Algunes de les altres activitats en què els alumnes de
l’escola han pogut participar han estat les colònies, realitzades a diversos cursos de Primària, i les convivències, on hi han participat els alumnes de 6è de Primària
i 1r de Secundària.
També, diversos alumnes han participat amb la seva
classe de l’onzena edició de la Setmana de l’Activitat
Física i la Salut.

jardineria

UAP! 22 Un nou món

C

tiu de Jardineria i Floristeria amb l’objectiu d’aprendre
a instal·lar, conservar i restaurar jardins; realitzar les
activitats de Pol
producció
de planta i floristeria; operar i
Jaén Sánchez
mantenir la maquinària
i les instal·lacions, entre altres.
Alumne 2n Curs

onsells escrits per Pol Jaén Sánchez, alumne de
2n curs del CFGM Jardineria i Floristeria de l’Institut Salvador Espriu (Salt)
Aquests i d’altres consells del sector de la jardineria
són apresos al llarg dels dos cursos del Cicle Forma-

CFGM Jardineria i Floristeria
Institut Salvador Espriu (Salt)
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Pol Jaén Sánchez
Alumne 2n Curs
CFGM Jardineria i Floristeria
Institut Salvador Espriu (Salt)

DE GESPES

Pol Jaén Sánchez
Alumne 2n Curs
CFGM Jardineria i Floristeria
Institut Salvador Espriu (Salt)
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març de 2022

el temps

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies
1
2
Temperatura Mínima 4,7 5,4
Temperatura Màxima 16,4 16,2
Mínima Parc Monar 0,0 4,3
Pluja/(mm)
1,2

3
6,0
18,3
4,1

4
5
6,5 7,6
19,6 13,1
4,7 4,8
0,1 0,8

6
6,4
13,5
5,0
Ip.

7
7,5
12,3
6,7

8
9
10
11
6,9 6,1 5,5 9,0
15,3 16,7 16,6 15,1
3,9 6,1 3,0 9,0
26,2

12
13
14
15
9,4 10,1 7,5 12,3
12,1 16,5 14,3 14,1
10,3 9,6 6,7 12,2
77,6 Ip.
3,8 1,8

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

18
11,6
14,7
11,6
8

19
20
9,9 8,4
12,3 13,4
9,9 8,2
3,9 48,3

21
10,5
13,8
10,5
10,1

22
5,5
15,8
5,6

23
24
25
26
4,2 5,7 7,5 6,5
15,1 14,4 17,8 15,2
2,6 4,5 6,5 4,7
Ip.
0,2

27
28
29
30
9,8 5,3 9,9 9,1
19,6 21,4 17,6 16,8
9,8 3,0 8,9 9,2
2
15,4

16
17
12,1 11,5
14,3 15,7
12,1 10,7
Ip,

Dies de pluja: 19
Màxim en un dia: 77,6 (mm)

abril de 2022

Temperatures i pluviometria

Pluja acumulada: 203,8 (mm)
Temperatura màxima: 21,4 el dia 28 de març

Temperatura mínima: 4,2 el dia 23 de març

Dies
1
2
Temperatura Mínima 1,2 3,1
Temperatura Màxima 16,5 19,6
Mínima Parc Monar -0,4
0
Pluja/(mm)
Ip
2,1

3
-0,1
19,2
-2,1
1,4

4
5
3,9 6,7
15,4 16,9
2,2
5
Ip

6
2,5
15,8
0,1

7
2,5
19,3
0,4

8
9
10
11
2,3 2,9 0,7 1,4
18,1 17,3 17,0 18,1
-1
0,6 -0,1 -0,5
1,3 32,9 15,8

12
13
14
15
8,8 6,5 5,2 1,8
13,4 16,6 16,4 16,5
7,5 4,9 11,6 -0,6
4,0
0,5

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

18
4,1
26,0
1,4

19
20
5,9 4,4
11,0 17,6
4,9 3,7
1,4

21
3,4
20,0
0,9

22
2,7
18,8
0,9

23
24
25
26
1,9 6,7
5
1,4
19,8 19,3 14,2 15,9
-0,2 4,5 5,2 -1,1

27
28
2
4,7
16,8 16,1
-0,4 2,1

16
17
3,2 3,2
17,8 20,6
0,9 0,6

Dies de pluja: 12
Màxim en un dia: 35,4 (mm)

Pluja acumulada: 70,1 (mm)
Temperatura màxima: 28,9 el dia 16 d’abril
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8,9
15,9
9,7
4,4

Temperatura mínima: -01 el dia 2 d’abril

Resum del març i abril 2022
Març- Ple de rècords. Rècord en amplitud tèrmica mitjana diària per baixa a Girona-SMC (Hortes de Santa Eugènia) des
del 1950 en un març, és clar que hi ha dades homogeneïtzades per l’SMC fins al 2010, però 9,75ºC d’amplitud mitjana
en una zona rural on l’amplitud mitjana és de 14,3ºC des
del 2011, evidentment que és un outlier d’escàndol. Al centre
de Girona, només 7,1ºC d’amplitud mitjana a Girona-plaça
Poeta Marquina, és molt baixa, quan la mitjana és d’11,8ºC,
i 7,6ºC al centre de Salt. Mitjana de les temperatures màximes molt baixa al centre de Salt, 15,6ºC, -1,9ºC d’anomalia,
mitjana de les temperatures mínimes molt alta, 8,0ºC, +2,0ºC
d’anomalia al centre de Salt (període 2000-2022).
Rècord de dies coberts a Girona en un març des del 1911,
21, això semblava el Cantàbric, amb molts estrats i també
Ns, Cu. Una curiositat, cap dia de tempesta. Enllaçant amb
això, rècord de nuvolositat mitjana a Salt, 6,9 octes, que
prenc dades des de 1999, amb 3 hores, 8, 14 i 18 hores. La
mitjana és de 4,6 octes.
Màxima superior a 20ºC, la més tardana a Salt des del 1999
com a mínim, quan comença la sèrie, el dia 28, i només 1 dia
superior a 20ºC, el dia 28, amb 21,4ºC, a Girona el dia 27 es
van superar els 20ºC, 2 dies de més de 20ºC.
Amplitud absoluta la més baixa des del 1911 en un març al
centre de Girona, a Girona-plaça Poeta Marquina, 21,4ºC
i 4,9ºC, només són 16,5ºC. Per a una ciutat litoral fins i tot
és baixa, per a Girona és molt baixa, malgrat l’illa de calor
urbana.
Precipitació elevada, no és rècord, 155 mm a Girona-SMC,
197 mm a Salt fins ara, avui encara pot ploure una mica més.
La precipitació total, 203,8 mm, és la més elevada en un mes

de març al centre de Salt de tota la sèrie, la mitjana pluviomètrica del període 2000-2022 és de 66,1 mm.
La temperatura mitjana és de 11,8ºC al centre de Salt, coincideix amb la mitjana climàtica del període 2000-2022.
Abril- Si algú s’ha avorrit meteorològicament aquest mes
d’abril que m’ho digui, perquè realment si és així, no és gaire
apassionat de la meteorologia o té una memòria meteorològica de peix. És cert que no hem tingut una calamarsada
com a Barcelona el dia de Sant Jordi ni tampoc ha nevat. No
obstant, ha glaçat 2 dies al centre de Salt, a la plaça Sant
Cugat, fet inèdit en un mes d’abril a la sèrie de l’observatori
que s’inicia el juliol de l’any 1999. La temperatura mínima absoluta fou de -0,7ºC al centre de Salt el dia 3 d’abril, el mateix
dia vam tenir -5ºC de mínima a les Deveses de Salt i -1,7ºC
a l’observatori del parc Monar (Salt-XOM). Hem tingut un dia
de vent fort, el dia de Sant Jordi, amb una velocitat màxima
de 53 Km/h a l’observatori proper de Girona-Hortes de Santa Eugènia (SMC). També hem tingut un episodi càlid breu,
amb una temperatura màxima de 28,9ºC el dia 16 d’abril. Els
dies 20, 23 i 30 vam tenir tempesta. Malgrat que la disbauxa
meteorològica el mes ha estat normal tèrmicament, la temperatura mitjana ha estat de 14,0ºC al centre de Salt, amb
una desviació positiva de +0,2ºC. A més ha estat un mes
normal pluviomètricament, amb 70,1 mm de precipitació al
centre de Salt, amb una anomalia positiva de +1,6 mm. Hem
tingut dies grisos i plujosos com el dia 20 amb 37,2 mm de
precipitació a Salt-XOM i 35,4 mm a Salt-plaça Sant Cugat i,
en canvi, hem tingut dies assolellats com el dia 26, tot i que
al matí vam tenir boira espessa, amb una visibilitat màxima
inferior als 300 metres.
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gastronomia

Pa amb vi i sucre (i nata)

Ingredients:

Per al vi d’espècies

· panets
· 125 g de fruits vermells
· nata muntada (opcional)

· 1 l de vi negre
· 2 claus d’olor
· 1 branca de canyella
· 1 pell de taronja
· 1 pell de llimona
· 170 g de sucre

Elaboració:
Poseu el vi i les espècies en un cassó al foc. Quan arrenqui el bull, retireu-ho del foc i deixeu-ho infusionar 24 hores.
Talleu els panets a llesques i xopeu-les amb el vi. Poseu les llesques al
mig del plat. Ho podeu acompanyar amb fruits vermells i nata muntada al
damunt.
Si voleu muntar la nata a casa amb aroma d’espècies, podeu muntar 250
g de nata líquida barrejada amb 40 g de sucre i espècies com un polsim de
clau d’olor i/o canyella en pols.
Recepta de la Sra. Dolors Valentí i Planas
del grup de Les Cuineres de Salt

dona sang
Campanya de donació de sang
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naixements

demografia
Yusra Nasri Hammada

09/03/2022

Zaira Suárez Bautista

24/03/2022

Aysha Konteh Jaiteh

20/04/2022

Manraj Singh

10/03/2022

Ariadna Z. Cruz Velásquez

24/03/2022

Emy Eileen Euceda Cruz

20/04/2022

Daniela Osuna Moreno

10/03/2022

Fatoumata Sangare

25/03/2022

Raihaf Ariba

22/04/2022

Hannah Coromina Castells

11/03/2022

Salma Touher

26/03/2022

Doaa Kerkri

24/04/2022

Ezequiel F. Longa Chaux

12/03/2022

Niko Castorina Troitiño

29/03/2022

Nizar Aissati Jbilou

26/04/2022

Martina Bitlloch Vidal

14/03/2022

María Lagrissi

Fatima Ceesay

26/04/2022

Ousmane Sidibe

15/03/2022

01/04/2022

Noursin Ben Ali

28/04/2022

Noumidia Allokh Sumar

16/03/2022

Arthur Gael Nunes de Oliveira 01/04/2022

Lael Hayford

30/04/2022

Ahmed Ben Ydir

16/03/2022

Riyad El Haddad

03/04/2022

Anya Enora Freire Mateo

01/05/2022

Aminata Cherif

16/03/2022

Arán González Jordi

03/04/2022

Hedaya Boulil

01/05/2022

Zainab Mrabet Jabbar

16/03/2022

Luciana Francisco Rivera

04/04/2022

Layan Benhammou El Kharbachi 01/05/2022

Amaia Luciano Cañadas

17/03/2022

Chenxi Li

07/04/2022

Ali Faress

02/05/2022

Layan B. El Kharbachi

19/03/2022

Bayan Guarroussi El Moussaoui 12/04/2022

Baraa Akoudad Afkir

02/05/2022

Amira Aghloutat

19/03/2022

Imran El Aaloui

12/04/2022

Zahra Sissoho Sakoli

03/05/2022

Jasir Jaajouhe

20/03/2022

03/05/2022

Daniela Elvir Fernández

13/04/2022

Mariam Keita

Jannat Boulmaouan Bouhmara 20/03/2022

Nizar El Kabali Bellhaddane

14/04/2022

Yassmin Bouaoud Ataghmassi 04/05/2022

Gursahib Singh Kaur

21/03/2022

Oumar Ly

16/04/2022

Amir Rhinous

Mariam Zahira Diakite

21/03/2022

Ayan Chouika

19/04/2022

defuncions

casaments

Ravipal Singh
Jennifer C. Jiménez Socha

05/05/2022

24/02/2022

Luis Baños Fernández
Victoria Aliu Gallardo

02/04/2022

Juan Luis Avilés Toledo
M. Carmen García Bautista

Mohamed Ouled
Ali Ben Hammou Lahmer

24/02/2022

José Manuel Rico Liquete
Irene Toca Viñolas

04/04/2022

Xavier Serrat Creixans
Jenifer Castillo Moreno

Manuel Jiménez Galván
Gixane Bru Noguera

18/03/2022

Miguel Viroles Vila
Magdalena León Muñoz

07/04/2022

Josué C. Navas Álvarez
Yoscelin Y. Sandoval Ramírez 02/05/2022

Jorge Doña Ruiz
Zohra Chougrani Bouchikhi

21/03/2022

Muhammad Keita
Mariam Keita Keita

07/04/2022

Abderrahim Amrah
Carlota Palahí Quiñones

05/05/2022

Gerard González Montalbán
Laura Fita Pujol

24/03/2022

Francesc Sotillos Rosquelles
Alexandra Cornellà Sais
22/04/2022

Luis Miguel García Morales
Beatriz Poyatos Cerrro

05/05/2022

Enric Massó Rodríguez
Elaine Moreira Da Silva

28/03/2022

Marc Morales Cama
Adaia Tejero Jiménez

23/04/2022

Abdelkader Merine
Francisca Carazo Zamora

12/05/2022

Abderrahman Taibi
Mesdouri Imane Hosni

31/03/2022

Gurpreet Singh Kaur
Manmeet Kaur Sing

25/04/2022

Tommy Ariel Vásquez Ramos
Ingrid Mosquera Bartrina
16/05/2022

Lola Sanguino Rico,89 anys
Ramona Ondoño López, 68 anys
José Maria Muñoz Heredia, 65 anys
Maria Teresa Bohigas Bosch,
Jarry Alejandro Benjumea Cardona,36 anys
Encarnación Jiménez Ordóñez,92 anys
Dolors Massegur Bonilla, 57 anys
José Franco Luis, 78 anys
Josep Mollera i Vilarrasa,93 anys
Maria García Carrión,88 Anys
Luciana Aguilera Rubio,84 anys
José Adán Castro Padilla, 87 anys
María Piedad Ruiz Joyera,62 anys
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11/04/2022
12/04/2022
13/04/2022
14/04/2022
17/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
21/04/2022
27/04/2022
27/04/2022

Paquita Montserrat Lladó,98 anys
Ricardo Nieto Vicente,77 anys
Joan Ferrer Comas,65 anys
Paco Guzmán Saez,62 anys
Jaume Roig Serra,74 anys
Aroa Castro Santacruz,35 anys
Francisco Muñoz Rodríguez,98 anys
Dolores Ruiz Escobar,85 anys
Pere Hervas Navarro,73 anys
Joan Roura Rabasseda,86 86 anys
Manuel Fernández Fernández,90 anys
Rosario Torres Guimenez,88 anys
Consol Bartrina Rams,58 anys

28/04/2022
30/04/2022

29/04/2022
01/05/2022
06/05/2022
07/05/2022
08/05/2022
09/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
14/05/2022
17/05/2022
24/05/2022
24/05/2022

poti poti

L’acudit foll

Escacs
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22

Juguen blanques i fan mat en tres jugades

Sopa de lletres

Sudoku
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FARMÀCIES de guàrdia: mes de juny

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

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

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

ESCATLLAR, Guilleries, 60 - 972230103 Dies: 5 - 18 - 24

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

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

MUÑOZ, Pg .Països Catalans, 145 -972243412 Dies: 6 - 19

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

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

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

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578 Dies: 8 - 21

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237 Dies: 11

BROSSOLEY, (Espai Girones) - 972439189 Dies: 12 - 23 - 25
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16 - KING KONG AL
GRATACELS DE SALT

