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Una vegada més, volem mencionar el nostre coordinador de la revista la Farga, Manel 
Oliveras, que malauradament ens va deixar el passat més de desembre. Esperem que des 
del seu petit raconet de cel, ens envií el seu vistiplau i un dels seus grans i irònics somriures.    

El nou equip del consell de redacció de La Farga us donem la benvinguda tot esperant 
poder seguir amb“ bona nota” el camí que varen obrir els consells de redacció anteriors. Des 
d’aquí, els hi volem donar les gràcies per haver fet que la nostra revista arribi a moltes llars 
del poble.

El nostre nou equip del consell de redacció està format per.

Júlia Pujolràs:  presidenta de l’equip de la revista. Enllaç entre el consell de redacció i 
coordinació.  Col·labora en diferents tasques i és l’autora de “Converses a Mitja Tarda”.  

Benet Boada: coordinador de la revista i enllaç entre consell de redacció, maquetació, 
impremta i tresoreria. 

Carme Torrent: secretària del consell de redacció. Autora de “Recomanació de llibre” i 
de notícies breus.   

Anna Clarà: tresorera i administrativa de la revista. També porta la secció de jocs. 

Agnès Cabezas: periodista. Escriu la secció “Entrevistes”. 

Carme Garriga: vocal. Autora de “Pessics d’Art i Ecologia”. Coordinadora a Salt del projecte 
Apadrinem Escultures d’amics de la UNESCO de Girona 

Josep Mª Pla: publicitat. Escriu crítica de teatre. 

Pilar Velázquez: vocal.  Escriu la secció “Veïns d’Arreu i Demografia”. 

Robert Fàbregas: vocal. Col·labora en textos d’autor. 

Eva Guillaumes: vocal. Ajudant de coordinació i de disseny gràfic •
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Tot sovint m’he hagut de sentir a dir que els que tenim comerç no podem opinar de
política en els nostres negocis i ara veig que això no és del tot cert. Els comerciants hem
de poder opinar lliurement dels nostres polítics i de les seves polítiques sense que ells
mateixos o els clients ens penalitzin per les nostres opinions, així que si tens la pell molt
fina és millor que no continuïs llegint.

Durant més de vint anys he pogut observar que en cada canvi d’Ajuntament el petit
comerç de Salt hi ha sortit perdent clarament. Ja no queden associacions de
comerciants en actiu. Ni tan sols queda la mal gestionada i ara desapareguda Federació
de Comerciants, en la qual es varen dipositar tantes esperances i que al final va resultar
ser la “Quinta columna” del petit comerç de Salt i una arma política que tots els partits
utilitzaven només en època d'eleccions.

Ara que quasi tot està perdut per al petit comerç veig clara la jugada. No tota la culpa
ha estat dels polítics, que sempre han exigit una única veu interlocutora (i sempre han
volgut que fos la Federació de Comerciants de Salt) per començar a treballar i
desenvolupar projectes. Les desavinences personals entre comerciants, el cansament i
impotència a l’hora de negociar i, torno a dir, la seva politització han estat claus per
erosionar el teixit comercial i deixar-lo sense veu.

Ara venen eleccions i sempre me'n recordaré del que em va dir fa temps un polític
saltenc: "en temps d‘eleccions, els polítics som capaços de prometre el que sigui posant
per davant a fills i mares".

Però la veritat és aquesta, ara mateix el petit comerç només depèn de nosaltres
mateixos, i de veïns i amics que en sou clients. 

El dia que no hi siguem potser ens trobareu a faltar.

Compra a Salt
Manel Mendoza

La Cooperativa
del Veïnat
La Cooperativa
del Veïnat

Adeu-siau petit Comerç de Salt

La botiga amb més bon rotllo de Salt, us desitja...

Bona festa major!Bona festa major!Bona festa major!Bona festa major!

Vacances:Vacances:
del

08/0808/08
al

04/0904/09

@cooperativaveinat | C/Major, 78 | 972 23 43 36
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Benvolguts saltencs, benvolgudes saltenques

El mes de juliol a Salt és sinònim de Festa Major i, enguany, 
permeteu-me que hi afegeixi un ‘més que mai’. I és que després del 
parèntesi que vam viure el 2020 per la Covid i una edició com la 
del 2021 on la programació encara no va poder ser la ‘tradicional’ 
perquè hi havia restriccions i recomanacions vigents, aquest 2022 
recuperem tots els actes i la potència d’unes dates molt especials 
per als saltencs i saltenques.

Els mesos, setmanes i dies previs a la preparació de la Festa Major ja 
s’ha respirat aquesta il·lusió per recuperar aquest punt de trobada 
entre veïns i veïnes i totes les entitats, associacions, personal 
municipal i tothom que hi col·labora ha mostrat una predisposició 
màxima perquè aquest 2022 tots plegats puguem gaudir d’una 
programació especial amb tots aquells actes i activitats que formen 
part de la nostra identitat i que ens permeten compartir estones 
inoblidables amb familiars i amics.

Des del darrer trimestre de l’any 2021 hem anat recuperant amb 
tota la seva intensitat diversos esdeveniments del calendari 
d’activitats festives de Salt com les fires del Cistell, de les Food 
Trucks, de la Flor i el Planter o la Tèxtil de la qual n’hem pogut 
gaudir recentment. Una dinàmica que a finals de juliol culminarem 
amb la festa grossa.

Una Festa Major que podeu descobrir a través de les pàgines de 
la revista La Farga i, com podreu comprovar, recull i recupera els 
actes més emblemàtics d’aquestes diades i inclou propostes per a 
totes les edats per tal que tots els saltencs i saltenques en puguin 
gaudir i trobin aquelles activitats amb les quals s’hi sentin més 
atrets i identificats.

Des dels emblemàtics concerts a l’Era de Cal Cigarro i les tradicionals 
‘barraques’, passant per la programació dels espectacles infantils, 
els gegants, les cercaviles, els castells, el recinte firal, els sopars de 
carrer,... Sí, la Festa Major de Salt ha tornat i amb més força que 
mai.

Un any més com a alcalde serà tot un plaer compartir aquests dies 
amb tots vosaltres, retrobant-nos al carrer i gaudint de la vostra 
companyia.

Molt bona Festa Major i molt bon estiu!

Jordi Viñas i Xifra
Alcalde de Salt
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COL·LABORACIÓ
Frederic Mayol - Arxiver municipal de Salt

Fa uns mesos ens va arribar 
una petició de la Direcció Ge-
neral de Memòria Democràtica 
en què demanaven informació 
sobre on podia estar enterrada 
una persona que havia estat in-
terna a la presó provincial i ha-
via mort allà l’any 1943. A l’Arxiu 
Municipal no tenim la docu-
mentació de la presó – es con-
serva en un altre arxiu –,  però 
tenint la data de la defunció, 
podíem comprovar en el llibre 
de registre del cementiri si ha-
via estat enterrat a Salt. I el vam 
trobar. El senyor X, mort el dia 
x del mes x de 1943, a la presó 
provincial i inhumat a «la fossa 
comuna».

Teníem la resposta per als fa-
miliars que cercaven la infor-
mació i així vam contestar a 
la Direcció General, però en el 
mateix moment, a l’Arxiu, se’ns 
va plantejar un dubte: on era la 
fossa comuna del cementiri, en 
quin indret exacte?

Som un arxiu, no havia de ser 
difícil de trobar-ho en els plà-
nolÅs de construcció del ce-
mentiri o de les diferents am-

El temps ara no hi és; abans hi era.
El temps és un instant, buf o sospir.
El temps, l’últim alè d’una ranera,
és un vaivé o miratge de l’albir.

Fragment del poema «Sonet del temps» de Salvador Sunyer i Aimeric 
publicat al «Llibre de coneixences», Salt, 1995

LA FOSSA COMUNA DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL

pliacions que ha sofert, o en 
alguna documentació relacio-
nada com els llibres de regis-
tre, les actes, etc. A vegades pe-
quem d’innocents. L’expedient 
de construcció o de trasllat del 
cementiri de l’antic indret al 
voltant de l’església, al nou em-
plaçament lluny del nucli urbà 
en uns terrenys cedits per la 
família Coll, no es conserva, si 
més no, nosaltres no el tenim. 
Els expedients d’ampliació de 
l’actual cementiri, sí que els te-
nim i n’hi ha uns quants, perquè 
d’ampliacions se’n van fer un 
munt, però en cap, en absoluta-
ment cap d’aquests expedients 
hi ha un plànol de la superfície 
del cementiri amb l’especifica-
ció de les diferents zones. Bé, 
no desesperem, potser en al-
gun escrit, en alguna acta del 
Ple municipal, en algun docu-
ment de l’arxiu del marquès de 
Camps, en trobem alguna cosa. 
Res! Cap referència a cap fos-
sa comuna dins del cementiri! 
Com podia ser? Sabíem del cert 
que existia, ja que en el llibre de 
Registre d’inhumacions hi ha 
la referència on s’enterren les 

persones, el nínxol o l’hipogeu 
i, clarament, un apartat on posa 
«fossa comuna». Més endavant 
li diran «raso» i a partir de l’any 
1971 s’especifica com a «Raso 
cuadro 2º». Però on era? El qua-
dre 2n. era una pista, tot i que 
no gaire definitiva.

Quan fallen els documents, 
que ens queda? Investigació de 
camp i preguntar. I així ho vam 
fer.

Primer de tot, vam preguntar 
a l’Àrea de Sanitat de l’Ajunta-
ment, que ens van confirmar 
que havia estat en un extrem 
del quadre segon, a la zona de 
gespa, però que no ens podien 
dir l’emplaçament exacte per-
què fa més de 35 anys que es va 
clausurar, quan l’Ajuntament va 
adquirir uns nínxols per a be-



LA FARGA / PROGRAMA SUPLEMENT D’ESTIU 2022 / 9

neficència. Era una pista, però 
en necessitàvem més, així que 
vam tirar mà de la memòria 
històrica, és a dir, preguntar a 
les persones més grans de Salt 
i fer una crida per les xarxes so-
cials de l’Arxiu, amb no gaire 
èxit, tot s’ha de dir, excepte per-
què un mitja de comunicació, 
Ràdio Girona de la Cadena Ser, 
ho va veure i ens van fer una 
entrevista.

Les poques respostes que vam 
obtenir ens van dir sempre el 
mateix, que els sonava que hi 
havia hagut una fossa comuna, 
però que no sabien on, que re-
cordaven que als parterres de 
gespa que hi ha al fons de tot, 
en un extrem del de l’esquerra, 
havien vist enterraments a terra 
amb una petita creu de fusta i 
uns números a la creu i que els 
sonava que allò era la fossa. Un 
senyor ens va donar una dada 
complementària, que recor-
dava que al parterre de la dre-
ta, quan buidaven els nínxols, 
feien fogueres amb les restes 
de fusta de les caixes.

Després d’aquestes informa-
cions, vam fer el que es coneix 
com a treball de camp, és a dir, 
vam anar personalment al ce-
mentiri per buscar-hi pistes. 
Vam mirar per tots els racons, 
per darrere de parets i portes, 
pels quadres i els nínxols, l’os-
sera del quadre primer, vam 
caminar per la gespa i vam fer 
un munt de fotografies, però no 
vam trobar cap indici a simple 
vista. Caldria fer un estudi més 
exhaustiu sobre el terreny, però 
només som arxivers i s’escapa a 
les nostres competències.

Així que, a dia d’avui, l’emplaça-
ment més aproximat que tenim 
de la fossa és al fons de tot, a 
l’esquerra, en un extrem de l’ac-
tual rectangle de gespa.

Potser en un futur trobem, per 
casualitat, una informació més 
precisa en un document, una 
carta, una foto, el record d’algú.

Els antics faraons egipcis gra-
vaven el seu nom en tots els 
monuments i tombes perquè 
tenien el convenciment que si 
es recordava el nom, si en que-
dava constància escrita, viurien 
per sempre. En part, podria ser 
cert perquè quan recordem el 
nom d’una persona difunta, la 
tornem a la vida per un instant. 
Per això ens vam fer el propò-
sit de recollir els noms de totes 
les persones que, per una raó o 
una altra, no van poder ser in-
humades en un nínxol amb una 
làpida on es recordés el seu 
nom i el seu cos va acabar a la 
fossa comuna. Per recordar-les 
i dignificar-les d’alguna forma.

A l’Arxiu només tenim el llibre 
de registre d’inhumacions que 
comença l’any 1932, quan el 
cementiri va passar de parro-
quial a municipal. Ens faltarien 
els registres des de l’any 1884, 
data d’inauguració del nou ce-
mentiri, fins al 1931, que hau-
rem de demanar consultar a 
l’Arxiu Diocesà.

En tot cas, des del 29 de març 
de 1932 que es va enterrar a la 
primera persona morta al «Sa-
natori», fins al 21 de gener de 
1986, data de la darrera inhu-

mació a la fossa, hem recollit el 
nom de 1.622 persones, 28 de 
les quals van morir a la presó 
provincial (3 d’ells executats), 
16 eren refugiats de guerra (9 
nens), 108 van morir a casa 
seva, 1.429 a l’hospital psiquià-
tric i de 41 no se n’especifica el 
lloc de la defunció.

Properament penjarem al nos-
tre web el fitxer amb el nom de 
totes i cadascuna d’aquestes 
1.622 persones, per recordar-les 
i, al mateix temps, perquè ser-
veixi per a aquells familiars i 
investigadors que estiguin fent 
tasques de recerca.

I per acabar, només recor-
dar-vos que qualsevol informa-
ció sobre aquest tema, o  qual-
sevol altre referent a Salt, serà 
molt benvinguda a l’Arxiu Mu-
nicipal per posar-la a disposició 
de tots i totes i, d’aquesta ma-
nera, preservar la història i la 
memòria de Salt i la seva gent, 
siguin nascuts aquí o al racó 
més allunyat del planeta •
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COL·LABORACIÓ
Fèlix Mussoll

Tenint com a teló de fons l’agressió de Rússia a 
Ucraïna i la tragèdia d’aquesta i de tantes altres 
guerres, ens cal refermar el convenciment que la 
persona humana, personal i comunitàriament, no 
només hem d’estar contra tota violència, agressió 
i guerra, sinó contra les causes que les provoquen.

La pau no s’aconsegueix mai afavorint els poders 
absoluts, l’imperialisme polític i econòmic, la fa-
bricació d’armament i l’afany de conquesta, sinó 
treballant per l’absoluta dignitat, identitat i igualtat 
de les persones i nacions. Si no és així, passa com 
aquest conte d’Eduardo Galeano que porta per tí-
tol “El desig”:

“Un home va trobar la llàntia d’Aladí abandonada 
de qualsevol manera.
Com que era un bon lector, l’home la reconegué i 
la va fregar.
El geni va aparèixer, feu una reverència i es va ofe-
rir dient:
-Estic al teu servei, amo. Demana’m un desig i et 
serà concedit. Però ha de ser un sol desig.
Com que era un bon fill, l’home demanà:
-Desitjo que ressuscitis la meva mare que és mor-
ta.
El geni va fer una ganyota de contrarietat.
-Em sap greu, amo, però aquest desig és impossi-
ble. Demana-me’n un altre.
Com que era una bona persona, l’home va dema-
nar:
-Desitjo que el món no segueixi gastant diners per 
matar gent.
El geni es va empassar saliva i digué:
-D’això... ¿Com has dit que es deia la teva mare?”.
Que la humanitat es deixi de matar ha de ser més 
fàcil que ressuscitar un mort. Això està en mans 
dels poders mundials, sovint interessats i arbi-
traris. Però cadascú, des del nostre lloc i situació 
podem fer la nostra aportació a favor de la pau i 
la no violència, sempre des de la doble dimensió: 
individual i col·lectiva.

JUNTS PER LA PAU I 
LA CONVIVÈNCIA

La nostra influència potser és petita, però tenir les 
idees clares contra tanta injustícia és important 
per la pau. Som conscients que no podem atu-
rar les guerres, però podem augmentar el cercle 
de la pau, fent decisions clares contra tota classe 
de violència i discriminació. A Salt hem optat per 
la convivència intercultural, respectant i valorant 
les diverses cultures i religions, excloent sempre 
la intolerància, vingui d’on vingui. Tots tenim els 
mateixos drets i dignitat, tots som saltencs de pri-
mera.

A mitjans de maig es va celebrar a Salt la setmana 
per la Pau i la Convivència. Un signe molt expres-
siu i potent fou la Trobada de pregària per la pau, 
a la plaça de la Llibertat, amb totes les tradicions 
religioses de Salt. És un signe lluminós del treball 
que es va realitzant per la convivència i la pau des 
de la Taula de Diàleg Interreligiós i des de totes 
les entitats, grups i associacions del nostre poble. 
Aquí tenim un petit tast d’una de les moltes apor-
tacions que es van fer:
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“Si creus que el somriure té més força que les armes,
si creus en el poder d’una mà oberta,
si creus que allò que ens uneix és més important que allò que ens separa,
si creus que el fet de ser diferents és una riquesa humana i no un perill,
-llavors vindrà la pau!

Si saps mirar l’altre amb una mica d’estimació,
si prefereixes l’esperança més que la sospita,
si penses que ets tu qui ha de donar el primer pas cap a la reconciliació,
si la mirada neta d’un infant encara és capaç de desarmar-te,
-llavors vindrà la pau!

Si pots sentir alegria amb la felicitat del teu veí,
si la injustícia contra els altres et revolta com la que et podrien fer a tu,
si el nouvingut és per a tu un germà i un amic,
si ets capaç de donar el teu temps generosament pels altres,
-llavors vindrà la pau!

Si saps acceptar que els altres t’ajudin,
si comparteixes el teu pa posant-hi el cor,
si creus que el perdó és més fort que la venjança,
si saps cantar i gaudir amb l’alegria dels altres,
-llavors vindrà la pau!

Si saps escoltar aquella persona que et fa perdre el temps,
si saps acceptar les crítiques com a possibilitat de millorament,
si saps valorar les opinions diferents,
si no dones la culpa de tot als altres,
-llavors vindrà la pau!

Si et poses de part de les persones més febles i necessitades,
si veus que l’enemistat és sempre una debilitat i un fracàs,
si veus que l’estimació i la comprensió són l’única forma de diàleg,
si veus sincerament que la pau és possible,
-llavors vindrà la pau!” •         
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COL·LABORACIÓ
Lluís Soler

LA FESTA MAJOR DE SALT
La Festa Major, la nostra festa, la de la meva in-
fantesa, la recordo amb molta estimació. Vaig 
nàixer just davant on instal·laven l’envelat,  al 
carrer Marquès de Camps, allà s’hi feia tot el 
gruix de les activitats: el ball, l’entrega de pre-
mis, algun  concurs i tot el que era rellevant.  

A Salt hi havia tres empreses que es dedicaven a 
muntar envelats, eren tres famílies del poble: en 
Barris, els Fàbregas-Ventura i en Crous. Uns dies 
abans de la festa, els responsables de l’envelat 
passaven per les cases a llogar els balcons, eren 
uns petits reservats dins l’envelat amb sis cadi-
res; la gent que en llogava un tenia un número i 
ningú es podia seure en aquell lloc si no els con-
vidaven. La nostra festa era de les més sonades 
de les contrades, feien venir conjunts musicals 
de molt renom, en recordo alguns de l’època, Els 
Mustang, Els Bravos, Toni Ronald, Els Sirex, Els 
Canarios, etc... En aquells temps es contracta-
ven les millors orquestres.  

Totes les cases tenien convidats a la festa, fami-
liars, amics..., rara era la casa que no en tingués. 
El poble bullia d’alegria, per a nosaltres, Sant  
Jaume era un dia gran. A l’església es feia la mis-
sa solemne i hi assistien totes les autoritats  i tots 
els vilatans treien les seves millors vestimentes, 
es mudaven per lluir aquell dia; junt amb  Nadal, 
eren  els més festius de l’any. 

A la plaça dels peixos s’hi posava la pista dels 
autos de xoc, tota la canalla de la meva època 
hi passàvem tardes senceres. Però cap a les sis,  
ens dirigíem a l’envelat, allà s’obria el ball i co-
mençava la part més esperada de la festa. A la 
tarda solien tocar les orquestres per a la gent 
gran. A la nit, era el jovent qui gaudia de la mú-
sica.  Després d’un bon sopar anàvem de pet a 
l’envelat, i quan Els Bravos començaven a tocar 
els temes de moda, saltàvem a la pista de ball i 
no paràvem fins a la matinada.

Tot feia  olor de festa, el dia 25 de juliol, abans 
de dinar, era gairebé una obligació anar a fer el 
vermut en algun bar amb els convidats. Durant 
aquests dies totes les cases  cuinaven els millors 
plats, especialment canelons i rostit, menjars 
que la resta de l’any no ens podíem permetre.

Els dies de la festa es feien tota mena de con-
cursos,  gimcanes, partits de futbol i ballades de 
sardanes. Eren jornades d’alegria, de joia i xeri-
nola. L’últim dia anàvem a fer una berenada cap 
al Ter, la feixina.

Els Saltencs, per un temps, ens oblidàvem de 
les penes i del treball de cada dia, fins i tot la 
Guardia Civil feia millor cara i estava de més bon 
humor. Aquelles festes majors mai més torna-
ran, tot ha canviat, fins i tot la il·lusió. El jovent 
d’ara tenen altres maneres de divertir-se, hem 
de deixar pas a les noves generacions... però no 
hem d’oblidar que la nostra festa, la que ens feia 
gaudir, la que vivíem amb intensitat,  té un lloc 
molt especial en els nostres records d’infantesa 
i joventut •



LA FARGA / PROGRAMA SUPLEMENT D’ESTIU 2022 / 13



LA FARGA / PROGRAMA SUPLEMENT D’ESTIU 2022 / 14

COL·LABORACIÓ
Josep Ma. Pla

LA VERGONYA 
DEL SEGLE

Se’m posa la pell de gallina i el cos se m’inflama 
de ràbia continguda quan repasso la premsa 
que ens diu que el Rei emèrit ha tornat per 
assistir a unes regates a Galícia amb el seu 
vaixell “Bribón”. Com pot ser que aquest individu 
que se’n ha rigut de tots els espanyols, omplint-
se les butxaques impunement, pugui entrar al 
nostre país sense que ningú li demani comptes? 
En canvi, tenim polítics  exiliats i que no poden 
tornar per haver defensat les seves idees 
totalment democràtiques. 

Igualment que un altre senyor que tampoc 
pot fer-ho per haver escrit una cançó amb 

al·lusions a la monarquia. Això, senyors meus, 
no és una democràcia, sinó una dictadura. El 
més lamentable és que el poble calla i som tan 
burros, sobretot els catalans, que fins i tot hem 
posat com a logo l’enganxina d’un ase al darrera 
del nostre cotxe. Sí, ja sé que em direu que és 
per reivindicar la raça del ruc català, però no em 
negareu que, a mala llet, el significat que se li 
dona és l’altre. 

La tolerància té un límit i preguem als polítics 
de torn  que posin fi a tant desvergonyiment, és 
clar que  alguns encara estan ancorats a l’època 
franquista i, ja se sap, màniga ampla ... •  



LA FARGA / PROGRAMA SUPLEMENT D’ESTIU 2022 / 15



LA FARGA / PROGRAMA SUPLEMENT D’ESTIU 2022 / 16

COL·LABORACIÓ
Joan Serrat

RECORDS D’UN NEN D’AQUELL 
NEFAST 18 DE JULIOL

Els records més antics que soc capaç d’evocar 
estan relacionats amb la Guerra Civil. Són esce-
nes molt borroses i difuminades que sembla im-
possible que hagin persistit a la meva memòria, 
ja que quan va començar la guerra, al juliol del 
36,  tenia 3  anys. Segurament ho explica la ra-
resa dels episodis, vistos per un nen petit i les 
sensacions de por i ansietat que em van quedar 
gravades. El detall de les converses el deuria ex-
plicar moltes vegades el meu pare.

El primer record és del 18 de juliol del 1936:
Era un dissabte, cap al final de la tarda. Havia 
fet molta calor i el meu pare s’estava, prenent 
la fresca, a la porta de la botiga familiar que te-
níem a Barcelona, al carrer Sant Pau. Parlava, 
com feia moltes vegades, amb un veí conegut 
que passava pel carrer. Quan va tornar a entrar 
ens va dir mig rient:  
“Està ben malament aquest home. Fixa’t què 
m’ha dit: val més que tanqueu la botiga i anem 
tots cap a casa que aquesta nit hi haurà tempes-
ta i potser serà molt forta. I ara acabo de mirar el 
cel i està ben serè.”

Evidentment a casa no estàvem al corrent del 
que passava. No teníem ràdio i no ens havíem 
assabentat del “pronunciamiento” del gene-
ral Franco al Marroc. Tampoc sabíem res de les 
convocatòries urgents que havien fet els sindi-
cats i partits d’esquerra per reunir aquella nit a 
les seves seus tots els militants.

Els records del dia següent, diumenge,  són molt 
confusos.  Va ser un despertar molt estrany per 
a un nen petit. La mare em va llevar i jo tenia 
molta son. Devia ser molt d’hora però ja s’hi 
veia. Se sentien veus excitades i corredisses pel 
pis (vivíem a l’últim pis del  mateix edifici on hi 
havia la botiga). A casa érem vuit de colla  i tots 
estaven molt esverats i parlant amb veu alta.

La mare em va vestir molt de pressa, com si ha-
guéssim d’anar a algun lloc, però no ens mo-
víem de casa. A l’habitació dels  pares hi havia el 
matalàs dret tapant el balcó. Se sentien moltes 
detonacions de lluny com els petards de la re-
vetlla de Sant Joan.

Després es van sentir molts sorolls i crits al car- 
rer. A casa es van atrevir a obrir el balcó i mirar 
a baix. Hi havia uns homes armats i amb mo-
cadors vermells i negres al coll que amb unes 
barres de ferro arrencaven les llambordes del 
carrer amuntegant-les per fer una barricada. Es 
donaven ordres entre ells i cridaven molt.

Vaig sentir el pare que deia: ”Mira, ha sortit el 
senyor Tauler al balcó. Ara telefonarà a la Gene-
ralitat i vindran els mossos o els guàrdies d’as-
salt a posar ordre”. El Sr. Tauler era un advocat 
que tenia despatx al pis principal de la casa del 
davant. A casa el coneixien perquè els havia so-
lucionat amb molta facilitat un problema de la 
botiga i creien que tenia molta influència, ja que 
treballava a la Generalitat com a secretari d’en 
Companys.

El Sr. Tauler va mirar enlaire i ens va veure. Va 
moure el cap i els braços com dient  “Què  hi 
farem!”

Al cap d’una estona el pare va entrar molt es-
verat dient: “Estan amuntegant les llambordes 
contra la porta de la botiga i no podrem obrir! 
Baixo  a dir-los que no ho facin“.

A casa tots li deien: “No hi vagis! Que aquesta 
gent fan por. Amb la ràbia que tenen als burge-
sos, si els hi dius que ets l’amo de la botiga ves a 
saber el que et poden fer”.  Però el pare va baixar 
i la meva mare al darrera.

Al cap d’una estona van tornar a pujar dient: 
“Són bona gent, el que mana més ha dit: Ma-
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nuel, quitad los adoquines de aquí, no veis que 
no se puede abrir la puerta!“

En aquell matí tan llarg es continuava sentint 
trets i de tant en tant alguns de més grossos que 
devien ser canonades, però al nostre carrer hi 
havia pau. Solament va passar, com una petita 
manifestació, un grup d’homes cridant. Un deia: 
“Què demana el poble?”. I els altres contestaven: 
“Pa”. I la gent sortia als balcons i els aplaudia.

Més tard vam sentir que picaven amb cops molt 
forts a la porta de ferro de la botiga i que cri-
daven: “Obriu”. El pare va baixar corrents i mitja 
família al darrera. Van entrar a la botiga quatre o 
cinc homes i jo mirava admirat les grosses pis-
toles que portaven. Van dir: “Els militars s’han 
revoltat i volen aixafar el poble. Hem d’anar a 
lluitar contra aquests malparits feixistes. Neces-
sitem roba negra i vermella per fer banderes de 
la FAI”. El meu pare els hi va treure una peça de 
tela de cada color i els hi va preguntar de bona 
fe: “Quants metres en voleu?”. Li contestaren: 
“Tota“  i s’emportaren els dos rotllos sencers de 
tela. Des de la porta un va dir: “Això ja us ho pa-
garà la Generalitat“. Però l’últim de sortir li va dir 
al meu pare en veu baixa: “Això no us ho pagarà 
ningú“. El pare li contestà: “Si és per defensar la 
República…”

Vam tornar a pujar al pis. Se sentia una forta 
olor de cremat. La mare des del balcó parlava 
amb una veïna. Va tornar entrar molt indignada: 
“Poques vergonyes!  Estan cremant l’església de 
Sant Pau! I diuen que cremaran  totes les esglé-
sies i que  si atrapen els capellans els mataran”. 

Això em va espantar molt. Jo només coneixia un 
capellà, el de la parròquia de St. Pau. Era un se-
nyor amable que els diumenges sortint de mis-
sa parlava amb el pare i a mi sempre em deia: 

“Aquesta setmana has crescut un dit més”. Em 
va horroritzar que poguessin matar aquell se-
nyor  i tenia por de que si el mataven  també po-
drien venir a matar el meu pare perquè era amic 
seu. Vam pujar al terrat i vam veure que també 
cremava l’església de St. Agustí i que sortia fum 
d’altres llocs de Barcelona, segurament d’altres 
esglésies. 

A la nit no podia dormir de por. Se sentien de 
tant en tant  unes veus que cridaven des de la 
trinxera de davant de casa: “-Quien vive?“  I unes 
altres que responien: “FAI  o  CNT“. 

No recordo res més d’aquell primer dia de la 
guerra. 

Ara, de gran, quan ho recordo, penso  que qual-
sevol guerra és una acció malèfica i criminal que 
mata nois joves i en converteix d’altres en homi-
cides i que fomenta odis que provoquen salva-
tjades en els dos bàndols. Però que el principal 
responsable d’una guerra és el qui la comença, 
que en aquest cas va ser “el glorioso Caudillo”•

Assessoria Gestoria
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LES BERNARDES DE SALT
Josep Boó

El passat dia 21 de maig vàrem celebrar 
la festa de cloenda i de l`entrega de pre-
mis als participants de la lliga de germa-
nor de petanca temporada 2021/2022. 
Com alguns ja sabreu, en aquesta lliga 
hi participen 10 clubs o associacions de 
gent jubilada, i aquest any hi hem parti-
cipat els següents grups: Cassà, Riude-
llots, Sils, Vilablareix, Can Gibert, Celrà, 
Fornells, Sant Dalmai ,Casal de Jubilats 
de Salt i Les Bernardes de Salt.

Durant la competició ens enfrontem 
tots contra tots a dues voltes a casa i 
a fora i la suma de punts al final dona 
el guanyador de la competició. Aquest 
any la lluita pel primer lloc ha estat de 
la més aferrissada, ja que tres equips 
optaven al triomf final, que va ser per a 
l`equip de Les Bernardes, que va quedar 

FESTA DE CLOENDA
LLIGA DE GERMANOR - CLUB PETANCA

empatat amb el Cassà i també amb Can Gibert, 
però per la diferència amb la bola aceratge ens va 
donar el 1r lloc a la classificació.

La festa va tenir lloc en un restaurant de Banyo-
les, es va fer un dinar de germanor i, tot seguit, 
l`acte d’entrega de premis als clubs i també un 

obsequi a tots els participants d`aquesta lliga. Cal 
remarcar que a la festa ens hi varen acompanyar 
alguns dels regidors dels diferents ajuntaments 
dels equips participants. 

Per part del nostre poble hi va assistir la regidora 
de gent gran, la Sra. Isabel Alberch •
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Després de 2 anys sense festa i tots sabem per-
que, aquest any hem reprès la tradicional festa 
dels padrins del Casal Cívic i Comunitari Salt Les 
Bernardes que organitza l`Associació de Gent 
Gran Les Bernardes de Salt, la festa consisteix 
em rendir un homenatja als padrins home i dona 
mes grans del casal .

Aquest any el padrí va esser el Sr. Josep Guives 
Rabionet de 89 anys i la padrina la Sra. Catarina 
Maureta Aurich de 93 anys.

Varen assistir a l’acte 149 persones i també ens 
varen acompanyar a la taula presidencial L`alcal-
de de Salt Sr. Jordi Viñas i Sra. La regidora de gent 
gran la Sra. Isabel Alberch, la Sta. Paula Farres res-
ponsable del casal, el Sr, rector de la parròquia de 
San Cugat Mn. Felix  Mussoll, el president de l’as-
sociació Albert Garanger i Sra. i el president del 
casal de jubilats i simpatitzants de salt Sr, Joan 
Boada i Sra.

La festa va començar amb la presentació de l’acte 
i amb uns parlaments per part de les autoritats, i 
amb l`entrega de uns records del homenatja així 
com diversos regals de part del ajuntament, de la 
generalitat i també de l’associació.

El soci Sr. Lluis coll com cada any va escriure un 
poema espacialment dedicat els padrins, que ell 
mateix va llegir pels padrins i per tots els assis-
tents i que en va fer entrega d`una copia a cadas-
cun dels homenatjats i també una copia a l`asso-
ciació.

FESTA DELS PADRINS 2022
CASAL CÍVIC I COMUNITARI SALT 

Després mossèn Felix va beneir la taula i tots a 
dinar

Acabat l’àpat i em el brindis de rigor ,es va donar 
pas al ball de fi de festa.

Voldria agrair en nom de l`Associació de Gent 
Gran Les Bernardes de salt, a tota la gent que va 
venir al homenatja i fer costat als padrins en un 
acte tan emotiu, moltes gracies a tots •
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CONVERSES A MITJA TARDA
Júlia Pujolràs Casadevall

TERESA MORÉ PARETAS
Fa un parell de mesos vaig trobar la Teresa a la 
carnisseria de Can Marcó. Ens veiem de tant en 
tant,  i aquell dia em va venir de perles per pre-
guntar-li si li agradaria parlar una estona, i així, 
tot fent una infusió, faríem les “Converses a mi-
tja Tarda”. I aquí ens teniu, conversant i recor-
dant dies passats, dies de joventut. 

La Teresa té una casa acollidora, plena de vivèn-
cies, on l’aire fa olor de bona gent. “De petita ja 
vivia en aquesta casa, al final del carrer Major 
de Salt, a penes hi havia vivendes, la casa de 
Can Pixera era la nostra veïna, ens fèiem com-
panyia! Recordo que de nena, tot el poble era 
nostre, i amb les amigues podíem jugar, córrer 
o fer el que volguéssim. Guardo el record de 
quan passava el cotxe del Marquès de Camps, i 
totes deixàvem el que estàvem fent per admirar 

aquella corrua, per a nosaltres, veure’l era tot un 
espectacle; aquella visió encara la tinc gravada 
a la retina. De vegades vèiem les seves criades 
uniformades, quan sortien a comprar i es diri-
gien cap al carrer Llarg,  cap a les botigues d’ali-
mentació. Nosaltres en quedàvem admirades, 
era com veure una petita obra de teatre. 

Més amunt de casa hi havia una arbreda de plà-
tans que feien ombra a l’estiu, i quan anàvem 
camí de Bescanó,  passàvem per sota les bran-
ques; aquestes ens saludaven, ens protegien 
del sol i de la solitud. Jugàvem sense cap petit 
vestigi de por; aleshores, tots, nens i nenes ens 
fèiem companyia i ens cuidàvem. Els nostres 
jocs eren innocents, càndids. Els diumenges a 
la tarda aprofitàvem per anar al pati de “ca les 
monges”, i allà, allunyades de les oïdes sempre 
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atentes dels nostres pares, confessàvem, com 
totes les adolescents, els nostres petits secrets 
de butxaca.  Més endavant, quan anàvem a ca-
tequesi de la parròquia, el nostre incentiu era el 
regal d’un tiquet que ens permetia veure cinema 
mut al “Casal de l’alegria”. Recordo amb estima 
la veu d’en Salvador Sunyer comentant i narrant 
la pel·lícula, eren moments molt entranyables. 
De més grans, el cinema Núria va ser la nostra 
petita recompensa de caps de setmana. També 
fèiem excursions a pobles propers, a peu, amb 
bicicleta... solíem anar a berenar a la Font d’en 
Coromines, i gairebé sempre amb la companyia 
d’algun pare que no ens treia els ulls de sobre. 
També ens arribàvem fins a Bescanó, a l’hostal 
de la Barca, on posaven música. Teníem tan po-
ques distraccions que això, per a nosaltres, era 
com festiu.

A casa sempre necessitaven mans per treballar, 
i quan el meu avi es va posar malalt, els pares 
van dir que no es podien permetre llogar una 
senyora que en tingués cura, i varen decidir que 
jo em quedés a cuidar-lo, ja que teníem botiga i 
la mare havia d’estar pel negoci. 

En aquella època, Mossèn Sebastià ens va do-
nar una gran alegria! La parròquia va llogar Can 
Panxut, que fou el nostre primer contacte amb 
el món de les representacions. Al Sr. Vilagran 
li va sorgir la idea de fer els Pastorets a Salt,  i 
aquesta proposta ens va il·luminar la vida, era 
l’any 1955. La Madre Neus, la superiora de les 
monges, ens va animar i vàrem fer el nostre pri-
mer Sainet. Més endavant, ens faltaven “actors” 

i vàrem anar a buscar amics i coneguts. De la 
nova colla va aparèixer en Joan Canals, el que 
va ser després el meu marit, jo tenia aleshores 16 
anys, el teatre ens va unir per sempre més. Tam-
bé hi havia l’Amadeu Riera, la Carme Casellas, 
la Inés Rigau... entre altres, i així va començar la 
nostra aventura en el món del teatre amateur. 
Els pastorets es varen estrenar l’any 1956, amb 
l’ajuda dels pares i mares que feien el decorat, 
la il·luminació, el vestuari... primer fèiem les re-
presentacions a Salt, i més endavant les fèiem 
a pobles veïns. El cuc del teatre ens va temp-
tar tant que ja només vivíem per innovar-nos, 
i decidirem fer més obres. Una de les  primeres 
va ser “D’aquesta aigua no en beuré” d’en Folch 
i Torres. Érem un grup amb molta il·lusió, sen-
se cap mena de malícia. Recordo especialment  
una de les meves millors amigues, la Inés Rigau, 
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passàvem moltes estones juntes, ens estimà-
vem molt.  

Ja de gran,  treballava a la botiga de la meva 
cunyada; durant els matins feia de dependenta, 
i  a la tarda, de voluntària, ajudant a criatures, 
ensenyant-los a llegir, escriure, i també classes 
de piano: la música era la meva passió. 

Més endavant vàrem fundar l’Agrupació Estil, 
amb en Salvador Sunyer de director. He de dir 
que va ser el nostre mestre i  va ser clau en la 
nostra petita història del teatre; eren els anys 
1960. Entre una cosa i altra varen passar més de 
25 anys rondant el món de la comèdia, aquest 
anhel no ens va abandonar mai. Les obres que 
representàvem a Can Panxut, a l’estiu, les anà-
vem a fer a la Pista Municipal, que estava situada 
on ara hi ha la policia.

Rondava l’any 1992  quan l’escola Dominiques 
de Salt va celebrar el seu centenari, i quan ens 
varen  proposar de tornar a representar els Pas-
torets, ho vàrem acceptar. Era tot un repte i una 
nova il·lusió per reviure el teatre, però aquesta 
vegada ho vàrem fer com a directors. 

A Salt, la nostra Agrupació era molt coneguda, 
tothom ens coneixia. Molta gent ens parava i 
s’interessava per les nostres obres. Quan pen-
so en totes aquestes vivències se m’omplen els 
ulls de llàgrimes, perquè ara ja ni goso sortir al 
carrer, em sento forastera a la meva vila. Per les 
persones grans és dur...

Ens preguntem què fan els polítics, què fa l’ajun-
tament per la gent gran? Ens sentim oblidats. 
Des d’aquí, aprofito per dir: Recordeu que no-
saltres som la història d’un poble que encara 
té moltes coses a dir • 
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L’Antull restaurant 

HORARI DE FESTA MAJOR: 
De dilluns a Diumenge de 13h a 15:30h 
Nits de 22 i 23 juliol de 20:30h a 22:30h 

25 St.Jaume TANCAT  
 

Passeig Marquès de camps, 51 (Salt) 
Telf. 972 400623 

E-mail: lantullrestaurantsalt@gmail.com 
 

L’antull Restaurant 
 
@l.antullsalt 

FESTA MAJOR DE SALT 
2022 

PICA-PICA 
Coca amb pernil ibèric 

Croquetes de pollastre rostit 
Amanida de formatge de cabra i fruits secs 

Focaccia d’escalivada i anxoves 
Steack tàrtar de poltre del mercat de Salt 

Segon a triar 
Llobarro al forn amb les seves patates, ceba i tomàquet 

Bacallà amb  samfaina i allioli gratinat 
Petit entrecot de vedella a la planxa amb patates i cebetes  
Costelló de porc a baixa temperatura amb guarnició al forn 

Postres a triar 
Brownie de xocolata amb nous i gelat de vainilla 

Flam de mató amb maduixes 
Mouse de Préssec, ametlles i menta 

  

Preu: 30€  (pa i aigua i vi Marrec DO Empordà inclosos) 
(Refrescos, cerveses, cafès i copes a part) 
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TRADICIONS CATALANES

ROM CREMAT
El rom cremat és una beguda alcohòlica feta 
amb rom, cafè en gra, sucre, pell de llimona i 
espècies, sobretot canyella.

Un cop ajuntats tots els ingredients dins una 
cassola de terra, el rom s’escalfa i s’encén uns 
deu minuts perquè perdi una part de l’alcohol. 
Després, bo i calent, ja es pot servir.

El rom cremat  és originari de la Costa Brava, i 
s’ha anat estenent per tot el litoral, fins i tot terra 
endins. És la beguda que tradicionalment acom-
panya les cantades d’havaneres a casa nostra, i 
era la que solien beure els mariners al matí per 
fer-se passar el fred.

Les cantades d’havaneres amb l’acompanya-
ment de rom cremat són un acte molt habitual, 
i en trobem a la gran majoria de festes majors i 
celebracions diverses •

Com preparar Rom Cremat?
• 1 cassola de fang

• 1 cullerot 

• 1 litre de Rom negre o vell

• 12 grans de Café

• 200 gr de sucre

• 2  llimones

• 2  branques de canyella
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VEÏNS D’ARREU
Pilar Velázquez

ASSOCIACIÓ AZAHARA 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT  I 

 VISIBILITZACIÓ DE LES DONES

Azahara és una associació sense ànim de lucre, amb seu a Salt,  que promou projec-
tes vinculats a l’educació, la cultura, la inclusió i la cooperació al desenvolupament.

El seu president és Mohamed El Amrani, emprenedor, activista i comunicador,  pre-
miat  per la seva tasca social per la Universitat Europea de Madrid, la Fundació Carulla 
i la Fundació princesa de Girona. 

Vam saber l’existència d’aquesta entitat per la publicació a la premsa local dels premis 
Reconeixement, atorgats  a cinc dones d’origen divers de les comarques gironines i 
que reuneixen  els valors de solidaritat, compromís, transformació social, sostenibi-
litat i resiliència. 

Parlem amb dues persones de l’equip tècnic: la Salima Abdessamie, membre de la 
Junta de l’associació i  coordinadora de l’equip tècnic, i la Maria Masó, dinamitzadora 
comunitària.
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Segons es pot llegir a internet, els vostres ob-
jectius són fomentar l’emprenedoria  social en-
tre col·lectius d’origen divers i la  cooperació  al 
desenvolupament del nord del Marroc.
Sí, són dos pilars importants de la nostra entitat. 

El tema de l’emprenedoria és ajudar a persones 
diverses culturalment i d’origen  perquè puguin 
emprendre un projecte i si és social, encara millor 

Com contacteu amb aquestes persones?
Aquest projecte encara no l’estem treballant, 
però ha estat important des de l’inici de l’asso-
ciació. No tenim establert un protocol, però sa-
bem on detectar la gent, per exemple a través de 
les xarxes socials. La idea és ajudar a  persones 
de les comarques gironines que volen crear un 
projecte però no tenen la capacitat de portar-lo 
a terme, oferint  assessorament (sobre econo-
mia, vendes o difusió a les xarxes) o formació 
suficient.

Des de quan funciona Azahara?
Vam començar el 2018. Aviat farà cinc anys. 
Arribem a totes les comarques gironines, però 
tenim la seu social a Salt. 

Tenim delegacions a Girona, Cunit (de fa molt 
poc), Màlaga i Chad Chaouen (Marroc). La col·la-
boració en la signatura d’un conveni de coope-
ració entre aquestes dues darreres ciutats, va 
ser l’inici d’Azahara i la seva presentació oficial. 
Part dels seus membres pertanyien a d’altres as-
sociacions del territori que havien preparat un 
cúmul de projectes i que es van integrar a la 
nova per tal de donar-los continuïtat des d’una  
visió més pel desenvolupament a la cooperació. 
Anem a buscar  solucions noves a problemes 
antics. Fem un pas endavant en referència a la 
feina anterior. Azahara ve  a unir les dues etapes 
però no tenen res a veure.

Teniu projectes en marxa de  cooperació amb 
el Marroc?
Estem treballant en un projecte de coopera-
ció que consisteix en  un viatge intercultural al 
Marroc per fomentar l’intercanvi d’experiències 
per a joves de Catalunya d’entre 18 i 25 anys. 
Es tracta de visitar 4 ciutats  i veure la feina que 
es fa a les associacions i cooperatives. Ja tenim 
més de 40 inscrits.

També hem creat una línia de transport escolar 
a Chad Chaouen, per a nens  i nenes que viuen 
lluny de l’escola, amb dos autobusos i un tercer 
que arribarà aviat.

Per què no heu engegat  l’emprenedoria?
Perquè requereix un bon  pressupost, molta pre-
sencialitat, tallers i formació. Amb la pandèmia, 
hem hagut de reinventar-nos,  adaptar-nos-hi   i 
posar-nos al dia i com a entitat hem prioritzat la 
cooperació i el treball  a nivell local.

Tot i així, a través del projecte de  robòtica edu-
cativa també  es fomenta l’esperit emprenedor 
dels alumnes. 

En què consisteix aquest taller?
Aquesta activitat s’ofereix a les escoles públi-
ques i als instituts de  Salt. A Primària funcio-
na com a una extraescolar subvencionada per 
l’Ajuntament dins del Pla de Millora d’Oportuni-
tats Educatives. A Secundària és un projecte in-
tern d’Azahara que es porta a terme al Casal Cí-
vic de Les Bernardes, per tal de crear moments 
d’intercanvi entre joves d’entre 14 i 17 anys i les 
persones grans. L’objectiu és el de lluitar contra 
la discriminació de gènere i fomentar la  inquie-
tud cap a la  ciència i la tecnologia dels alumnes 
migrants. Volíem que les nenes ho provessin i 
coneguessin aquest món emergent i la veritat 
és que en tenim força.

Es va iniciar enmig de la pandèmia de forma 
virtual i es va continuar després presencial-
ment. Els nens i nenes trien allò que volen fer. 
A Primària tenim 80 alumnes i 35 a Secundària. 

Fa poc vàreu atorgar els Premis Reconeixement 
en la seva 1ª edició
Sí, ho vam fer coincidint amb  la celebració del 
Dia Internacional de les Dones, perquè és a qui 
es destinaran sempre aquests premis.

L’objectiu es donar a conèixer dones que no si-
guin gaire conegudes, i com lluiten i traspassen 
els seus drames personals.

Volem visibilitzar aquestes dones d’origen mi-
grant, que tenen resiliència i  que serveixin de 
referent positiu per moltes joves  que no en te-
nen.

Se’n  van proposar diverses i  la Junta va valorar 
que tinguessin una trajectòria referent pels jo-
ves  i que hi hagués un equilibri quant a l’origen 
i a la representació del territori gironí.

Les guanyadores van ser: La Fatou Kanteh, una 
futbolista de Banyoles; la Nabila El Gamouchi, 
emprenedora d’Olot; la Chiraf Souilah, estudiant 
de doctorat de química d’Anglès; la Tamara Cor-
tés, mestra i referent de la comunitat gitana de 
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Girona; l’Amal Ayou, influencer de Figueres, i la 
Jessenia Lagos, psicòloga i activista pels drets 
de les dones. 

Col·laboreu amb la resta d’entitats a Salt?
Tenim bona relació amb l’administració, l’Ajun-
tament i les entitats del poble. Estem presents  
a les diferents taules. En totes elles, Azahara vol 
aportar la seva pròpia visió per ajudar a enten-
dre l’opinió de la gent del carrer  que moltes ve-
gades no s’escolta.

Teniu socis?
Sí. Tenim persones que comparteixen els nos-
tres objectius i la feina que fem  i  fan una apor-
tació molt bàsica, d’un euro al mes i col·laboren 
com a  voluntaris, quan es fan actes grans. És el 
cas  de l’Iftar (àpat de trencament del dejú du-
rant el Ramadà) comunitari, del qual se n’ha fet 
la 3ª edició. Aquí compartim no tan sols un àpat, 
i música, també xerrem i compartim opinions. 
La gent surt sempre molt contenta. Azahara té 
molt poder de convocatòria, cosa que agraïm 
moltíssim.

A tots els actes tractem d’involucrar d’altres en-
titats independentment  de la seva religió (la 
nostra  és aconfessional). Es fan comissions de 

treball amb 3 o 4  que creguin en el projecte i 
ens donin suport.

La vostra associació, a diferència d’altres, no 
tracta els problemes del dia a dia de molts mi-
grants com l’habitatge o la feina... 
No ho tenim com a projecte concret, però si re-
bem alguna queixa o demanda,  com a perso-
nes responsables que som, també ajudem a di-
rigir-la. Encara que sí que ho fem indirectament 
ajudant joves procedents d’institucions, o sense 
acompanyar  a tenir una formació i capacitació i 
que siguin agents de canvi i millorin el seu futur.

Ara la Generalitat dona una subvenció (ACOL) 
a les entitats per contractar una persona sense 
papers per un any i ajudar-la en la seva  tramita-
ció. Ens l’han concedit i contractarem una noia 
marroquina que parla 5 idiomes i ens facilitarà 
arribar a més gent i també podrà aportar la seva 
visió dins del nostre equip.

Azahara és nom de dona (ve de l’àrab az-zahr, 
bonica com una flor). Ben trobat per a una enti-
tat que té com un dels seus objectius  fer visible, 
no ja la bellesa física, sinó la trajectòria vital po-
sitiva de dones valentes i empoderades en què 
s’hi puguin emmirallar les nostres joves •
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SALUT
L’equip de la Farmàcia Baleri Salt

TRACTAMENT INTEGRAL 
DE LA PELL

Com a farmàcia integrativa que 
som, estem segures que l’aspec-
te i salut de la nostra pell està re-
lacionat íntimament amb la nos-
tra salut general: una persona 
que dorm malament, per exem-
ple, farà ulleres, i encara que es 
posi crema pel contorn d’ulls, 
ho amagarà una mica, però  les 
ulleres no marxaran; una per-
sona que té dolor, tindrà la pell 
apagada, poc lluminosa, per més 
que se la cuidi; si algú s’ha estat 
moltes hores al sol sense protec-
ció, la pell ho reflecteix amb més 
taques i arrugues... i així molts 
exemples.

La pell està formada per 3 capes:

Epidermis: és la capa més exter-
na. Està en renovació constant; 
cada 28-30 dies una pell normal 
renova  totes les cèl·lules. La seva 
funció principal és la protecció.

Dermis: la seva funció és estruc-
tural; és on es formen el col·la-
gen i l’elastina. Hi ha molts vasos 
sanguinis, terminacions nervio-

Programes d’acompanyament
específic.

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

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

Servei de comandes i reserves
per WhatsApp.

Implicació i
compromís

amb la teva
salut

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

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

Bona Festa Major
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dermatitis, èczema, rosàcia, pell 
reactiva, cuperosi...

ENS INTERESSA MOLT PER AJU-
DAR-TE A TENIR UN ASPECTE 
IMMILLORABLE: Com dorms? 
Com i què menges? Estàs ner-
viós/a? Fas exercici? Fetge gras? 
Saps què són els tel·lòmers? Mala 
circulació? Restrenyiment? Prens 
el sol?   Tot això i molt més in-
flueix en la BELLESA I SALUT DE 
LA TEVA PELL!

En resum, per lluir una pell sana 
i bonica l’hem de tractar des de 
dins i des de fora. Ara sí, tenim 
uns productes amb actius inno-
vadors i d’alta qualitat per cuidar 
la pell per totes les vies, interna 
i externa, i posposar al màxim el 
seu envelliment.

A la farmàcia Baleri estem prepa-
rades per recomanar-vos el mi-
llor per a vosaltres •

ses i és on hi ha les glàndules de 
la suor i els fol·licles del pèl.

Hipodermis: és la capa més pro-
funda i està formada per teixit 
gras i teixit connectiu, i també 
te molts vasos sanguinis. Fa la 
funció de termoregulació i aïlla-
ment. I és on es fabriquen algu-
nes hormones i la vitamina D.

Les funcions de la pell són mol-
tes i molt importants:

PROTECCIÓ: impermeable, de-
fensa contra els rajos solars, els 
patògens i substàncies tòxi-
ques...

IMMUNITÀRIA: te la comunica-
ció amb el sistema immunitari 
més intern.

SENSORIAL: té terminacions ner- 
vioses.

ESTRUCTURAL: té col·lagen i 
elastina que aguanten els teixits 
més interns.

REGULADORA: de la temperatu-
ra corporal i del balanç electro-
lític.

ENERGÈTICA: reserva d’aigua i 
greix.

ENDOCRINA: síntesi d’hormo-
nes.

Per tant, tractar l’òrgan PELL, des 
de l’interior, millorant l’estat de 
l’intestí, el fetge, el sistema ner-
viós, el sistema immune... ens 
millorarà l’aspecte exterior, que 
va molt més enllà de l’epidermis, 
i on hi té molt a dir la genètica, 
els ritmes circadians, els hàbits 
de vida...

Així, les CAUSES que poden fer 
que l’aspecte de la pell no sigui 
com ens agradaria són:

INFLAMACIÓ que pot ser provo-
cada per dolor, insomni, estrès, 
malalties metabòliques, alimen-
tació---

OXIDACIÓ degut a exposició a 
tòxics, ús de pantalles, mala ali-
mentació, medicació, tabac, al-
cohol...

GLICACIÓ dels sucres de la sang 
per la radiació solar, en cas d’al-
gunes malalties com diabetis, 
però també per mala alimenta-
ció...

DISBIOSI intestinal per estrenyi-
ment, diarrea, malestar digestiu, 
prendre antibiòtics sovint...

Tot això ens dona CONSEQÜÈN-
CIES que es veuen a la pell: arru-
gues i flacciditat, acne, taques, 
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EXPOSICIÓ
Núria Clarà i Pallàs

LA MECÀNICA MODERNA... 
INDÚSTRIES NARCLA S.L. ... NARCÍS CLARÀ I ALIU.... HO CONEIXEU ?

Fins al 12 d’agost a Les Bernar-
des, espai de cultura contem-
porània, hi ha una exposició del 
recorregut que van iniciar cap al 
1948-1950 uns quants emprene-
dors de Salt, carregats d’il·lusió 
per materialitzar les idees inno-
vadores que ja s’estenien a la so-
cietat passada la guerra civil.

Després d’un inici aixecant el 
taller “La Mecànica Moderna” al 
carrer Colón, núm. 12, de Salt, 
van poder materialitzar la crea-
ció d’una motocicleta que va 
ser anomenada NARCLA (acrò-
nim de Narcís Clarà). A partir 
del 1952, Indústries NARCLA S.L. 
va expandir per Catalunya, país 
Basc, València, Mallorca i altres 
indrets, les seves motocicletes 
de les quals en van fabricar di-
versos models, cada un millorant 
l’anterior. Unes motocicletes que 

van tenir molt bona aco-
llida i es van vendre  molt 
bé. Va ser una  curta his-
tòria iniciada a la nostra 
vila,  però intensa, crea-
tiva i feta amb més 
il·lusió i voluntat que 
no pas amb recursos 
econòmics (al 1970 es 
va tancar l’empresa que
 tenia el taller a Girona). Per això 
és important donar a conèixer 
el seu llegat, ara que vivim en 
una societat tan canviant i on tot 
passa ràpidament. És important 
fer un exercici de recuperació 
de la memòria històrica i donar 
a conèixer a la gent més jove al-
guns dels artífexs que han deixat 
petjada al nostre poble. Empre-
nedors, artistes, intel·lectuals, 
esportistes...i un llarg etcètera, 
dels quals ens hem de sentir or-
gullosos. 

Després d’un periple intens i a 
vegades no gaire encoratjador, i 
gràcies a l’interès personal  del 
gerent de les Bernardes, en Ro-
bert Fàbregas i Ripoll, podeu fer 
una ullada més extensa que el 
resum d’aquest escrit, a l’exposi-
ció que està a la primera planta 
de l’edifici  de Les Bernardes. 

Desitjo que us agradi i que gau-
diu del que hi trobareu • 
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A les 00.30 h: CONCERT amb 
MARCEL i JÚLIA, a l’Era de Cal Cigarro

A les 02.00 h: CONCERT amb 
HABLA DE MI EN PRESENTE,
a l’Era de Cal Cigarro

DISSABTE, 23 DE JULIOL 

Des de les 8 h fins a les 12 h: MATINADES 
amb ELS GRALLERS I TIMBALERS DELS 
MARRECS DE SALT, passant per les cases dels 
castellers. 

Des de les 12 h fins a les 24 h: 
REGGAE SOUND SYSTEM, a càrrec de 
l’Associació Feel Free, al Parc Monar.
 
Des de les 16 h fins a les 18 h: GIMCANA DE 
FESTA MAJOR, per diversos espais del municipi, 
a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia de Can 
Tona. 

Des de les 17h fins a les 21 h: TALLER 
DE BALLS POPULARS I CONSTRUïM LA 
REPÚBLICA, a càrrec de l’Assemblea Nacional 
Catalana, a l’Era de Cal Cigarro, davant de la 
Piscina Municipal de Salt.

FUTBOL: I TORNEIG DE FUTBOL-7 
PER A ENTITATSDE SALT, organitzat per la 
Penya Bons Aires, al Camp Municipal del Pla.

A les 18 h: CERCAVILA DE LA TROBADA 
GEGANTERA amb ELS AMICS DELS 
GEGANTS DE SALT

A les 20 h: AUDICIÓ DE SARDANES - 
MEMORIAL EMILI CROUS a càrrec de la 
COBLA ROSSINYOLETS, a la plaça 1 d’Octubre.

Exhibició del BALL TRADICIONAL DE GHANA, 
a càrrec de l’Associació de Benestar i Cultura de 
Ghana de Girona, a la plaça Llibertat.

A les 20 h: ESPECTACLE INFANTIL I 
FAMILIAR, amb ORELLES DE XOCOLATA,
a l’Era de Cal Cigarro

A les 23.30 h: CONCERT, amb MASSA, 
a l’Era de Cal Cigarro

A la 01 h: CONCERT, amb LOS DE MARRAS, 
a l’Era de Cal Cigarro

DIJOUS, 21 DE JULIOL

A les 20 h: CERCAVILA DE PREGÓ amb 
ELS AMICS DELS GEGANTS DE SALT
 
A les 21 h: PREGÓ DE FESTA MAJOR des del 
balcó de l’Ajuntament; en acabar, hi haurà un 
ESPECTACLE PIROTÈCNIC seguit pel 
CORREFOC TXIQUI dels DIABLES D’EN PERE 
BOTERO amb colles de diables convidades.

Des de les 22 h fins a la 01 h: INAUGURACIÓ 
DE BARRAQUES a càrrec de les entitats de 
barraques i la Comissió de Festes. 
A l’Era de Cal Cigarro

DIVENDRES, 22 DE JULIOL

A les 17 h: LITTLE CHEF, TALLER DE CUINA 
EN ANGLÈS, a càrrec de Kids & Us, al Museu 
de l’Aigua. Activitat gratuïta per a nens de 3 a 10 
anys), menors de 5 anys acompanyats d’un adult. 

Des de les 17 h fins a les 21 h: MONAR FEST, 
Festa Major per a joves, amb zona lúdica i de 
concerts amb DJ’s, a càrrec de La Fàbrica Jove i 
Tarda Oberta, al Parc Monar. Barra sense alcohol
 
Des de les 18.30 h fins a les 20 h: ZUMBA, 
a càrrec de la UFEC Salt, al passadís d’accés a la 
Piscina Municipal.

A les 19 h: Partit de futbol: PARTIT 
D’HOMENATGE AMICS AITOR GORDO -AMICS 
JOAN MARTINEZ, organitzat per l’Associació de 
Veïns del Barri vell, al camp de gespa artificial de 
la zona esportiva de les Guixeres.

A les 19.30 h: SALTUCADA, amb la Banda de 
Diables d’en Pere Botero, la Banda del Rec i co-
lles convidades.

A les 20 h: CONCERT DE TARDA, amb 
L’ORQUESTRA MARAVELLA, a l’Era de Cal 
Cigarro

A les 21.30 h: TEATRE 
No em toquis que desafinu, a càrrec de Safareig 
Teatre al pati del Teatre. 

A les 22.30 h: BALL DE FESTA MAJOR amb 
L’ORQUESTRA MARAVELLA,
A l’Era de Cal Cigarro
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a l’Era de Cal Cigarro

A les 04.30 h: CORREFOC, a càrrec dels 
DIABLES D’EN PERE BOTERO amb colles 
de diables convidades. 
 
A les 06 h: BALL DEL PIJAMA, 
FESTA DE L’ESCUMA i DISCOMÒBIL amb 
LA BOMBOLLA, a la plaça de la Vila.

DIUMENGE, 24 DE JULIOL

Des de les 10.30 h fins a les 14 h: DONACIÓ 
DE SANG, a càrrec de l’Associació de Donants 
de Sang i del Banc de Sang i Teixits, a la plaça 
Lluís Companys.

A les 11 h: CERCAVILA CASTELLERA, amb 
ELS GRALLERS I TIMBALERS DELS 
MARRECS DE SALT.
 
A les 12 h: ACTUACIÓ CASTELLERA, amb ELS 
MARRECS DE SALT, XERRICS D’OLOT  i
TIRALLONGUES DE MANRESA a la plaça 
Lluís Companys, davant de l’Ajuntament.

Des de les 13 h fins a les 22 h: CELEBRACIÓ 
DEL DIA DE LA INDEPENDÈNCIADE 
COLÒMBIA: balls, danses típiques i 
gastronomia de Colòmbia a càrrec de l’associació 
cultural Tardes Colombianas, al Parc Monar.

A les 14.30 h: CERCAVILA CASTELLERA, amb 
ELS GRALLERS I TIMBALERS DELS 
MARRECS DE SALT.
 
A  les 19 h: VII SALT EN DANSA, espectacle de 
creació comunitària a càrrec de la Cia. LAS LO 
LAS i NOU ESPIRAL, a El Canal, Centre d’Arts 
Escèniques Salt- Girona. Entrada gratuïta 

A  les 20.30 h: TEATRE No em toquis que 
desafinu, a càrrec de Safareig Teatre, al Pati del 
Teatre. Gratuït amb reserva prèvia al Teatre de 
Salt. 

BALLS EN LÍNIA I COUNTRY, EXHIBICIÓ DE 
SEVILLANES, a càrrec de l’Associació Cultural 
Algarabia i Associació Cultural Zona Olé i BALLS 
TÍPICS D’HONDURES, a càrrec de l’Asociación 
de Hondureños de la Provincia de Girona, a l’Era 
de Cal Cigarro

A les 23.30 h: CONCERT, amb BLACK MUSIC 
BIG BAND. A l’Era de Cal Cigarro

A la 01.45 h: CONCERT, amb ROBA ESTESA, 
a l’Era de Cal Cigarro

DILLUNS, 25 DE JULIOL 

A les 12: OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR 
EN HONOR DE SANT CUGAT, amb 
l’acompanyament de la Coral Tribana de Salt, 
dirigida per Quim Bonal, que tot seguit oferirà 
el tradicional CONCERT DE FESTA MAJOR, a 
l’església de Sant Cugat.

A les 20 h: CONCERT DE TARDA, amb 
L’ORQUESTRA SELVATANA,
a l’Era de Cal Cigarro

A 22.30 h: BALL DE NIT DE FESTA MAJOR, 
amb L’ORQUESTRA SELVATANA,
a l’Era de Cal Cigarro

DIMARTS, 26 DE JULIOL 

A les 11.30 h: CONTES AL SO DEL PIANO, 
La Lluna, la Terra i el Sol, a càrrec d’ALQUÍMIA 
MUSICAL, per a infants fins a 5 anys, a la 
Biblioteca d’en Massagran. 
 
A les 18 h: FEIXINA, amb l’espectacle 
Un xic més de rock a càrrec de ROVELL D’OU, 
al Parc Monar.

A les 20 h: CANTADA D’HAVANERES, amb el 
grup ARJAU, al Parc de la Maçana, amb cremat 
per als assistents a càrrec de la Colla 
M’ ho Passo Bé.

A les 21.30 h: CONCERT Let’s Rock Let’s 
Dance... Let’s Cello!” a càrrec de 
NORTHERN CELLOS al pati del 
Teatre de Salt. Espectacle gratuït amb
reserva prèvia al Teatre de Salt 

TOTS ELS DIES

DEL 5 AL 26 DE JULIOL
EXPOSICIÓ DE FINAL DE CURS DELS 
ALUMNES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DEç
BELLES ARTS DE SALT, a l’Escola Municipal 
de Belles Arts. Horari de la visita d’11 a 13 h, 
amb cita prèvia al telèfon: 691 317 817 o 
a bellesarts@salt.cat.

DEL 21 AL 26 DE JULIOL
CONCURS FOTOGRÀFIC, a Instagram FESTA 
MAJOR DE SALT 2022, a càrrec de l’Agrupació 
fotogràfica. Més informació a www.fotosalt.cat
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ORTOPÈDIA TÈCNICA A MIDA
C/ Llevadores 7, Salt 

Tel 972 439 935
Mòbil        619 534 323

 DAVANT
L'HOSPITAL

SANTA
CATERINA 

www.farmacianeusdomenech.com

Lloguer d'articles
d'ortopèdia 

Anàlisi del peu i
plantilles a mida 

Articles postoperatoris: calçat, walkers, genolleres... 

Ajuts pel bany 
Llits ortopèdics i grues 

Mitges de
compressió 

NOVES
INSTAL·LACIONS

200 m² 
DEDICATS A

L'ORTOPÈDIA

Calçat ortopèdic
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NATURA
Gerard Dalmau - Fotografies: M. Àngel Fuentes

EL PIT-ROIG I LA COTXA FUMADA
D’entre els ocells que coneix gairebé to-
thom, com el pardal comú, la garsa, el 
colom o el gavià, n’hi ha un de ben so-
ciable i acolorit: el pit-roig (Erithacus 
rubecula).

És un petit ocell forestal, d’aspecte arro-
donit i amb les potes llargues. El podem 
reconèixer pel seu dors de color marro-
nós, les parts inferiors grisoses, i la cara i 
el pit de color taronja, característica que 
li dona nom. Tant mascles com feme-
lles tenen la mateixa coloració i només 
es poden distingir quan aquest fa el seu 
cant bonic i melòdic. S’alimenta  princi-
palment  de petits invertebrats i a l’hivern 
també de fruits del bosc. A Salt, és comú 
tot l’any; el podem veure fàcilment a les 
Deveses i a les Hortes (on hi cria). Durant  
l’hivern, pit-rojos de la resta d’Europa ve-
nen a passar els mesos més freds a Cata-
lunya, per això és fàcil veure’l també en 
ambients urbans, com parcs i jardins on 
hi troben aliment més fàcilment. 

D’altra banda, la cotxa fumada (Phoeni-
curus ochruros) és una espècie de la fa-
mília del pit-roig, també força comuna, 
però amb la diferència de que poca gent 
la coneix.

És de la mida d’un pit-roig, però més esti-
litzada. Els mascles adults són d’un color 
gris fosc, amb la cara negra. A l’ala, una 
taca blanquinosa destaca sobre el color 
cendrós del cos. El tret més característic, 
però, és una cua de color taronja amb el 
centre fosc que destaca quan vola. Les 
femelles, més discretes, són d’un color 
gris més clar i amb la cua també taronja.

És un ocell insectívor que habita roquis-
sars, penya-segats i tarteres. Tot i així, ha 
esdevingut molt comú dins dels pobles i 
ciutats, on troba llocs per niar, sota teu-
les, forats en els edificis o  en nius aban-
donats d’oreneta •
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ENTREVISTA
Agnès Cabezas Horno / Fotografies: Irene Bonet

ORIOL MASSAGUER
POSAR COLOR A LLETRES I SONS

Hi ha moltes dites que parlen de la impor-
tància de la mirada, diem que “es menja 
pels ulls”, que “una imatge val més que mil 
paraules” o que “el cor i els ulls no es fan 
mai vells”, en el sentit que no hi ha edat 
per gaudir de la bellesa. De debò que vi-
vim en un món visual, qui no ha comprat 
una revista, llibre o disc per la portada? I 
com d’important és que el creador sàpiga 
transmetre el que hi ha dins. Aquí la feina 
importantíssima dels dibuixants i il·lus-
tradors que donen imatge a molts produc-
tes culturals i dels quals, la gran majoria 
de vegades, ni en coneixem el nom. Par-
lem amb l’Oriol Massaguer d’aquesta feina 
i de les seves creacions, entre elles la por-
tada d’aquesta Farga!

Des de quan et dediques a la il·lustració di-
gital? 

Professionalment i treballant pel meu comp-
te des del 2011-2012. Dibuixar sempre m’ha 
agradat, des de petit, a l’escola ja havia guan-
yat algun concurs de dibuix. Vaig seguir tots 
els cursos de dibuix amb en Vicente Huedo 
a la Mercè. La part de disseny i il·lustració 
em va començar a agradar més cap a l’ado-
lescència. Per això vaig anar a estudiar-ho a 

Nom:  Oriol Massaguer                              
Edat: 39 anys

Nascut a: Girona                                           
Resident a: Salt

Professió: Il·lustrador
Portada últim disc de Tom Jones, portada de llibre com l’edició d’Austral de 

El Mago de Oz, també autor de portades de revistes. Alguns dels seus clients són 
Austral Editorial, Forbes Magazine, El País, Planeta Editorial i Universal Music.
Més informació a Instagram: @oriolmassaguer i al web oriolmassaguer.com
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Barcelona. Volia dedicar-me a 
això, tot i que no sabia molt bé 
com. Quan vaig descobrir que 
amb l’ordinador també podies 
dibuixar, posar color -també era 
el boom de les noves tecnolo-
gies i Internet-, em vaig decan-
tar cap a aquesta branca. 

També havies fet alguna cosa 
de graffiti?

Sí, d’adolescent era graffiter. 
Tota la vida he estat dibuixant, 
ja fos paper o parets. Encara he 
fet algun mural últimament!  És 
un art que s’ha revaloritzat, ara 
ja es parla “d’art urbà” i hi ha pro-
postes interessants de gent que 
barreja l’esprai amb el pinzell; 
simplement, en lloc de pintar en 
una tela, pintes en una paret.

Com ara en Bansky?

Bansky és un artista, evident-
ment, però és un reivindica-
dor, és un artista social. Vull 
dir que la tècnica no és el que 
més destaca, sinó que l’impor-
tant del seu art és el missatge. 
Ara hi ha un altre artista tam-
bé d’aquest estil força conegut 
que es diu Pantone, que també 
juga a l’anonimat. Normalment 
són exgraffiters que els agrada 
no ser coneguts perquè així, de 
tant en tant, poden sortir a pin-
tar un tren. Però al final és una 
manera de vendre, és màrque-
ting, vendre aquesta idea que 
encara continuen tenint un es-
perit rebel. 

T’ha anat bé conèixer aquestes 
diferents tècniques?

Sí, tinc un background força 
ampli i això crec que sempre 
és molt positiu. De fet, sovint 
m’inspiro en quadres de pintura 
clàssica, com pot ser un Carava-
ggio o un Dalí; més que no pas 
en altres il·lustradors. Si tens una 
bona base de dibuix, després és 
més fàcil treballar amb eines 
digitals. El que també m’agrada 
i m’ha donat un coneixement 

més ampli és l’escultura. A Ma-
drid vaig fer un curs intensiu de 
3D i m’ha ajudat molt a veure el 
volum dels objectes, i això és un 
plus a l’hora de dibuixar. 

  

És complicat viure de la il·lustra-
ció aquí a Salt?

És un món complicat en ge-
neral. Jo havia viscut sempre a 
Girona i vaig venir a viure a Salt 
per la parella, però la meva fa-
mília de part de pare eren de 
Salt, del carrer Major, o sigui 
que soc meitat-meitat! És veri-
tat que normalment tota la gent 
que es dedica a això no viu a Gi-
rona. Hi ha il·lustradors que han 
nascut aquí però la majoria opta 
per viure com a mínim a Barce-
lona, però jo he estat tossut en 
voler quedar-me aquí. Avui dia 
amb Internet no cal viure en 
una gran ciutat, però encara hi 
ha l’idealisme que si et quedes 
aquí no faràs res.

 

Tens alguns clients d’altres paï-
sos. Com gestiones les feines 
des d’aquí?

Treballo amb una agència fran-
cesa especialitzada en aquest 
sector per les feines interna-
cionals, mentre que les feines 
que surten aquí, territori espan-
yol, m’ho porto jo mateix. Amb 
l’experiència ja coneixes com 

funciona tot el tema de drets 
d’autor. Però fora d’Espanya sí, 
sobretot projectes més grossos, 
s’ha d’anar molt en compte amb 
els “royalties”. 

Dius que sobretot t’agrada fer 
portades de disc i de llibres?

El meu somni seria dedicar-me 
només a portades de llibres i 
música, però el món de la mú-
sica és especialment complicat. 
El sector editorial és més acces-
sible, també hi ha més deman-
da, més moviment, hi ha més 
llibres que surten cada any; més 
possibilitats. Però el món de la 
música és força més complicat. 
Per alguna raó que desconec, 
les discogràfiques són molt tan-
cades i no acabes de saber mai 
quins criteris segueixen per es-
collir els creadors. 

Com ha estat doncs això de 
crear la portada de l’últim disc 
de Tom Jones?

La discogràfica Universal es va 
posar en contacte amb mi di-
rectament després de veure el 
meu perfil d’Instagram, però no 
em coneixien de res. Tenir un 
estil molt concret et pot tancar 
algunes portes, però a la vegada 
també provoca que et puguin 
venir a buscar justament pel 
teu estil. D’il·lustradors n’hi ha 
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molts i pot haver-n’hi de sem-
blants, desmarcar-te una mica 
és important. Buscar un estil 
que et diferenciï dels altres per 
no ser un més. I de fet, trobar el 
teu estil és el més difícil, i cada 
cop més, perquè com més anys 
passen més gent hi ha que s’hi 
dedica i que ha marcat una ten-
dència i més difícil és diferen-
ciar-te, l’escletxa cada vegada 
és més estreta. 

Quin seria el teu estil?  

Una paleta de colors molt bàsi-
ca, volums suaus, estètica suau, 
arrodonida, tampoc no sabria 
com definir-lo... 

També han tingut molt èxit els 
retrats que fas de diferents mú-
sics. És la teva inspiració, la mú-
sica?

He dibuixat a David Bowie, Lou 
Reed, etc. I sí, sense música per 
mi no seria possible treballar, 
em poso unes cançons o unes 
altres depenent del que he de 
treballar. Això ja em ve de fa-
mília, el meu pare també és un 
apassionat de la música i és 
col·leccionista de vinils, té una 
col·lecció força important so-
bretot de rock dels 70, soul, etc.; 
és a dir que a casa sempre hi ha 
hagut aquesta afició.

Deu tenir el disc d’en Tom Jones!

Sí, i tant. Me’l va regalar ell, de 
fet! Quan va sortir el va com-
prar, no va esperar ni que m’arri-
bés a mi. 

Com ha afectat la covid al sec-
tor de la il·lustració?

Va quedar tot parat, gairebé no 
hi havia feina. Encara que sigui 
una professió que pots fer des 
de casa, no s’editaven llibres 
tampoc, encara que els escrip-
tors sí que escrivien, les edito-
rials estaven parades, el món 
estava parat i no hi havia feina. 
Parlava amb altres il·lustradors 
amics i tots estaven més o me-
nys igual. I encara s’està notant, 
el ritme no és el mateix, tot va 
molt més lent, van arribant co-
setes però el ritme encara no és 
el mateix. Abans de la pandèmia 
treballava des d’un estudi a Gi-
rona, en un coworking amb al-
tres professionals, arquitectes, 
dissenyadors gràfics, etc. Però 
amb el confinament era absurd 
està pagant un lloguer d’un es-
pai que no feia servir, així que el 
vaig deixar i, de moment, encara 
continuo treballant des de casa. 
I clar, al ser pare, has de tenir en 
compte que a partir de les 17 h 
a casa ja et pots acomiadar de 
la concentració! Però en fi, ho 
anem compaginant.  

En algun moment has pensat en 
tirar la tovallola?

Sí, en molts moments. Perquè 
és una feina molt irregular. Ser 
autònom i del sector artístico 
cultural és una bogeria. És un 
problema estructural, la quota 
mensual és molt alta i t’obliga 
a haver de facturar molts diners 
perquè et surtin els números. 
Gairebé sembla que t’obliguin 
a no dedicar-t’hi! Per algú que 

comença és molt difícil. Encara 
no entenc com els autònoms 
no sortim al carrer i diem prou, 
perquè és impensable.

Potser el sector de la publicitat 
és més valorat que el de la cul-
tura?

Al principi vaig treballar molt 
per publicitat. Està més ben pa-
gat però depens d’una agència 
de publicitat, el director d’art et 
dicta com ha de ser el producte, 
és una feina una mica diferent. 
El protagonista és el producte. 
Quan treballes per editorials o 
sector musical ets més lliure. 
La publicitat es paga més per la 
feina però tampoc no tens dret 
a “copyright”, mentre que en al-
tres sectors, depèn dels tractes 
que facis, reps un tant per cent 
de les vendes. 

Quins consells donaries a algú 
que comença en aquest sector? 

El primer que li diria és que ha 
de dominar l’anglès, perquè so-
breviurà sobretot per les feines 
de fora, no tant per les d’aquí. 
És una cosa cultural, de país, 
aquí no es valora igual aquesta 
feina. La pregunta és: qui no ha 
comprat un disc o un llibre per 
la portada? Molta gent. Al final 
és una part molt important del 
producte, i en canvi, la portada 
sol ser el més mal pagat. Tam-
bé li aconsellaria que tingui una 
bona base de dibuix i que bus-
qui el seu estil.

Has pensat en exposar o vendre 
directament les teves obres?

Sí que m’agradaria fer una ex-
posició, ho tinc en ment, però 
vas tan liat amb el dia a dia... 
La idea que tinc ara, però, és 
autoeditar-me un fanzine, fer 
un producte més directe. Estic 
acabant de pensar el concepte 
però segurament sigui a partir 
d’il·lustrar lletres de cançons. 
Tinc ganes de fer algun produc-
te físic. Tot el meu treball durant 



els últims anys ha estat molt 
digital i ara tinc ganes de crear 
alguna obra més física, ja que és 
una mica el llegat que deixaràs, 
perquè el digital és molt volàtil, 
només ho pots veure a través de 
la pantalla. Jo crec que el paper 
no deixarà d’existir, tindrà els 
seus moments, com ha passat 
amb la música i el vinil, sembla-
va que desapareixeria i ara està 
més present que el CD. Estem 
arribant al límit de tot això vir-
tual i ara tornarem enrere cap a 
l’essència. 

Quins projectes tens després de 
l’estiu?

El setembre començaré a fer 
classes a l’escola Fedac de Salt i 
de Sant Narcís, com a extraesco-
lar. Una activitat en què s’hi pot 
apuntar tothom, encara que no 
siguin alumnes del Fedac. Faré 
classes de dibuix però també 
treballarem volums amb plasti-
lina i altres exercicis per l’estil. 
És el primer cop que faré classes 
a mainada i em fa molta il·lusió 
el projecte! 

No a tots els artistes els agrada 
fer formació.

A mi sí, hi ha molts artistes que 
tenen por que els copiïn, i al fi-
nal amb aquest tema hi ha un 
gran fake mundial que copiar 
és dolent i en realitat tothom 
copia. És com s’aprèn, els grans 
artistes han copiat, ningú neix 
sabent-ne, les coses no surten 
per art de màgia, tots els crea-

dors fan una barreja d’elements 
que han vist. Pots influir-te de 
moltes coses, escoltant músi-
ca, passejant, xerrant amb algú. 
Ara, una cosa és copiar i l’altre 
és plagiar, són dos conceptes 
molt diferents. 

Tu t’hi has trobat que hagin pla-
giat alguna obra teva?

Sí, em va passar en una ocasió 
però tampoc vull entrar en de-
talls. Algú que és molt cone-
gut i ben posicionat en aquest 
àmbit va publicar una obra que 
era igual que una de meva. Jo 
li vaig enviar un missatge i no 
vaig tenir resposta, però curio-
sament aquella obra va desa-
parèixer de les xarxes. En aquell 
moment em va afectar força, 
era més jove i amb el que cos-
ta tirar endavant, això sap greu. 

Però tampoc vaig tenir energies 
per posar-me en un litigi, pagar 
advocats, etc. També hi ha una 
pàgina a Tailàndia que fan sa-
marretes amb els retrats de mú-
sics que faig. En fi, què hi farem, 
al final també t’estan fent una 
mica de publicitat. 

Em fa molta mandra fer de po-
licia, anar perseguint aquestes 
coses, hauria de ser un tema 
molt gros perquè m’hi posés. 

Explica’ns alguna cosa de la 
portada de la revista!

Sobretot volia transmetre l’ale-
gria i la xerinola de la Festa Ma-
jor.Algun personatge està ins-
pirat en els diables, també hi 
ha l’element del foc, algun cap 
gros, els gegants, i sobretot fer-
ho bonic •
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SALT a DEBAT
Equip de Salt Debat

EL CARRER TAMBÉ ÉS CASA NOSTRA,
MANTINGUEM-LO NET

Partint de l’eslògan “ EL CARRER TAMBÉ ÉS CASA 
NOSTRA, MANTINGUEM-LO NET”,  el  grup de “Salt 
a Debat” volia fer una petita aportació arran de la 
vaga d’escombriaires que vàrem patir fa uns mesos. 
Posàrem fil a l’agulla i es decidí programar un petit 
projecte per exposar-lo a dos instituts de Salt: IES Es-
priu i  IES Vallvera.  Després de debatre  com podríem 
ajudar al municipi, arribàrem  a la conclusió  que ne-
cessitàvem l’ajuda dels més joves: la seva opinió  ens 
interessava molt.  

Un petit comitè de quatre persones decidírem, des-
prés de demanar permís als instituts, anar a fer una 
petita “xerrada informativa” amb els delegats de curs. 
Dues persones anàrem al S. Espriu i dues al Vallvera. 
La xerrada consistia en la preocupació, com a ciuta-
dans, del per què generem tants residus, tantes es-

combraries! Per què no tenim cura del nostre poble? 
Per què estimem tan poc el lloc on vivim?  

L’ exposició sobre el tema va ser llarga, però molt 
interessant, ja que vèiem els alumnes molt atents a 
les explicacions. Durant el “debat”, ells exposaren les 
seves opinions i qüestionaren fets i  vivències que no 
s’havien plantejat mai. 

Hem de dir que vàrem sortir molt sorpreses i espe-
rançades en veure les seves opinions i reaccions tan 
obertes i positives. Des d’aquí els hi volem donar les 
gràcies, tant als professors, que varen fer possible 
aquesta trobada, com als alumnes pel seu compor-
tament respectuós i admirable.  

Aquest és el treball de buidatge de les opinions més 
interessants: 

IES VALLVERA

Et preocupa la imatge dels nostres carrers i de les 
deveses?
-La majoria dels alumnes contestaren que sí.

Què penses dels carrers de Salt? Com solen estar?
- Els carrers solen estar bruts, deixats... l’ajuntament 
els neteja, però la gent és molt incívica.

Fas alguna cosa per millorar el seu estat?
-No solem fer res. No en tenim l’hàbit. 

Quan ets al carrer, llences les coses a terra o busques 
una paperera. 
- Sovint les llenço a terra, però si veig una paperera 
a prop, ho llenço a dins. 

Què  podem fer a nivell familiar?
- Reciclar més. Tenir diferents cubells a casa per se-
parar deixalles. Els pares ens ho han d’ensenyar 
perquè si no, no ho recordem.

Us necessitem. Què ens proposeu? 
-Fer reunions informatives als joves.

-Posar més vigilància als carrers i sancionar els incí-
vics (més multes). 

-Més regles d’educació.

- Posar una assignatura de conscienciació i treba-
llar-la durant tot el curs.

-Que les persones que no tenen feina, les lloguin per 
netejar (així tindran uns diners).
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-No fer servir tant de plàstic.

-Posar màquines al supermercat  per recollir ampo-
lles i a canvi que donin unes monedes

-Poseu més cartells INFORMATIUS.

-  Que cada barri surti un cop al mes al carrer, al parc, 
a les places...a  fer recollida d’escombraries. 

IES SALVADOR ESPRIU

Durant aquest curs, els alumnes de tercer d’ESO de 
l’optativa Escola Verda-Rius hem participat en dos 
projectes de ciència ciutadana: el Projecte Rius i 
els Pescadors de Plàstic. En el projecte Pescadors 
de Plàstic vam fer un mostreig per determinar la 
presència de plàstics i microplàstics en el riu Ter i la 
seva ribera. Ens hem adonat que molts dels residus 
que vam trobar són plàstics!

A més a més, aquest darrer trimestre de curs hem 
dedicat tota una setmana a un projecte de centre 
anomenat “Desplastifica’t”. Una de les activitats que 
vam fer va ser una xerrada amb la Dolors Cabratosa 
i en Manel Carbó, com a membres del projecte “Salt 
Net”. Va ser una trobada molt entretinguda i ente-
nedora sobre les tres R i el reciclatge, centrant-nos 
en els plàstics. Ens va fer molta gràcia que la Dolors 
comentés que quan de petita va veure un llacet de 
plàstic groc li agradés, i en canvi ara no li agrada 
gens veure-ho tot ple de plàstic…

La Dolors i en Manel ens van demanar què podem fer 
a nivell de família i què ens proposem. 

Després de reflexionar i discutir amb els companys 
se’ns han acudit algunes idees.

Primer de tot, hem pensat que a casa podem subs-
tituir alguns plàstics d’un sol ús per altres materials, 
per exemple en lloc de comprar ampolles de plàs-
tic d’aigua podem fer servir ampolles de vidre o acer 
inoxidable, ja que les podem reutilitzar. També po-
dem portar bosses de tela per anar a comprar i no 
demanar bosses de plàstic. I evitar fer servir estris de 
plàstic d’un sol ús quan mengem fora.

En segon lloc, a nivell de l’institut, hem d’intentar 
portar l’esmorzar embolicat amb el boc’n’roll en lloc 
de paper d’alumini o film. I evitar portar sucs que 
van amb palletes de plàstic. Durant la setmana del 
projecte “Desplastifica’t” els alumnes de segon d’ESO 
han confeccionat el seu propi boc’n’roll. Creiem que 
és una bona iniciativa que podem demanar que es 
faci cada curs a l’institut. 

Per acabar, i tenint en compte que és inevitable tro-
bar-nos amb productes embolcallats amb plàstic en 
el nostre dia a dia, és molt important que llencem 
aquests plàstics al contenidor groc, és a dir, al con-
tenidor d’envasos. Sabem que molts plàstics que es 
llencen a terra acaben al riu i d’allà al mar, en aquest 
camí es van esmicolant i transformant en microplàs-
tics, que són molt perjudicials pels éssers vius.

Ens quedem amb el missatge que ens van fer arri-
bar: “És un problema que ens toca canviar a nosal-
tres perquè som el futur!”. Per tant, ens proposem 
començar a actuar fent petits canvis per aconseguir 
un Salt amb menys plàstics • 
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CULTURA
AA.VV del Barri dels Escriptors

Dissabte dia 4 de juny, el Barri dels Escriptors va celebrar 
la seva 4ª Fira del Llibre. Tot i la calor, el passeig dels 
Països Catalans es va omplir de parades de llibres, de 
col·leccionistes de punts de llibres, de jocs, i sobretot de 
cultura amb la presentació de noves edicions i d’una xe-
rrada molt interessant titulada MEMÒRIES. Els protago-
nistes foren en Xavier Coromines, Miquel Berga i la Mar 
Bosch.  L’entrevista fou conduïda per Guillem Terribas i 
Jordi Grau, dos grans que saben preguntar i amenitzar 
actes d’aquest tipus. 

També es va fer el lliurament del premi del punt de llibre 
guanyador i del premi de poesia 2022, el poeta recom-
pensat va ser el Sr. Tauler, i  va recollir el premi la seva 
filla Roser Tauler.

4A FIRA DEL LLIBRE

EL SOMRIURE DELS INFANTS

Que n’és de bonic el contemplar
l’innocent somriure d’un infant
quan expressa la gr’acia que li fan
les ganyotes que li brinden els més grans. 

Aquest somriure tan càndid ens expressa
que l’estima que li transmets la vol tornar
i amb els llavis comença a dibuixar
una empatia creada molt de pressa. 

És tan dolç el missatge percebut
que t’entren ganes de repetir en tot moment
l’entranyable relació que recentment
has tingut amb aquell infant que és tan menut. 

Aquestes expressions de les petites criatures
són un tresor que ens inviten a conservar
així aprenen a enriquir i cultivar
el tracte de relacions futures. 

Llavors quan la joia ens acompanya
fruint de les relacions familiars,
que transcorren dins les nostres llars,
és collita d’una sembra que no enganya. 

Albert Tauler Payet
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Harriet Ojo
Escola Les Arrels

Després del dinar a l’aire lliure, la tarda va estar acompanyada d’havaneres amb 
el conjunt “Arrels Escalenques” i per acabar la jornada, un bon xarrup de rom 
cremat. 

Esperem tornar-hi el proper any amb la participació d’escriptors/res, de premis, 
de musica i sobretot de la companyia dels veïns i veïnes de Salt•
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La Maria i l’Olek esperaven amb neguit la Fes-
ta Major. Ella era nascuda al carrer Llarg i l’Olek 
era nascut a Ucraïna. S’havien conegut al col·legi 
quan el noi va arribar del seu país, que estava en 
guerra.

Feia un mes que s’havia acabat el curs i continua-
ven trobant-se per anar a jugar. La Maria li parlava 
del seu poble, els seus costums i jocs. Ell escolta-
va i obria els ulls impressionat quan la Maria es 
posava eufòrica explicant anècdotes. A vegades 
no l’entenia perquè parlava un idioma molt par-
ticular, el català. Llavors pensant que l’entendria 
millor, la Maria canviava a explicar-li en castellà, 
però l’Olek reia, perquè tampoc l’entenia i acaba-
ven fent-ho en signes i mirant-se als ulls, com si hi 
hagués un idioma universal sense sons que trans-
metés la idea.

Havia esdevingut, dies enrere, la revetlla de sant 
Joan i l’Olek s’ho havia passat molt malament, ja 
que els petards li havien recordat els trets de la 
guerra que havia deixat enrere. Tota la nit va es-
tar despert i quan escoltava els esclats es posava a 
tremolar. La seva mare s’acostava de tant en tant 
al llit a mirar si dormia, però ell dissimulava al sen-
tir que s’obria la porta. L’endemà li va explicar a la 
Maria, plorant, i ella li va amanyagar el cap sense 
dir res més.

Faltaven dies per la Festa Major i ja havien anat a 
veure quines atraccions estaven muntant. Algunes 
eren noves, espectaculars segons ells, que mira-
rien de pujar-hi primer, i després a les tradicionals. 
La Maria feia guardiola des del Ram i acumulava 

FESTA MAJOR

CULTURA: PETITS CONTES
Xavier Cassany

diners dels avis i dels tiets, ja que els comentava 
on voldria pujar, fent-se la ploramiques. L’Olek no 
tenia gaire ningú per demanar diners i es confor-
maria amb les atraccions que la seva mare li pa-
gués, però havia de pujar-hi amb la Maria, si no, 
res.

La Maria tenia onze anys i era molt espavilada. 
Sabia que un dia de la Festa hi haurien els focs 
artificials i volia trobar una solució pel seu amic. 
Mentrestant van gaudir de les atraccions i esdeve-
niments que sortien al programa de festes. Ana-
ven d’un lloc a l’altre corrent i si podien es cola-
ven. La Maria li va proposar d’unir els seus diners 
i fer una guardiola conjunta, d’on compraven les 
entrades, vigilant que no se’ls hi acabessin els di-
ners. Així van gaudir-ne de bastants plegats.

El dia dels focs van anar a casa de la Maria i ella li 
va proposar fer un joc. Es van posar els auriculars 
de música i a sobre li va posar el seu casc de la 
moto de color rosa. Ell no escoltava res més que 
la música. Llavors havia d’esbrinar la cançó que li 
posava la Maria i que senyalés el cantant o con-
junt que tocava als CD que li ensenyava. Tots dos 
reien pels errors que l’Olek feia, ja que li posava 
cançons de tant en tant dels seus pares que con-
sideraven ridícules.

Quan se’n van adonar, els focs ja s’havien acabat. 
Els llums, els sons de l’esclat i el fum de la pólvora 
s’havien esvaït. L’Olek no se n’havia assabentat i 
ella estava feliç. Llavors ell, com a agraïment, li va 
fer un petó als llavis. Tots dos recordaran per sem-
pre aquella festa •
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Yo, vieja és un 
assaig de l’es-
criptora Anna 
Freixas, que en 
molt poc temps 
s’ha convertit en 
un gran èxit a 
través del boca 
orella. Parla dels 
drets de la gent 
gran, sobretot de 
les dones, fona-
mentats en la lli-
bertat, la dignitat 
i la justícia, rei-
vindica amb iro-
nia la dignitat de  
fer-se gran fent-
se respectar i no 
desaparèixer. És 

YO, VIEJA.
APUNTES DE SUPERVIVENCIA PARA SERES LIBRES.

CULTURA: RECOMANACIÓ DE LLIBRE
Carme Torrent

TÍTOL: Yo, vieja. 
Apuntes de supervivencia 
para seres libres.

AUTORA: Anna Freixas

EDITORIAL: Capitán Swing

una reflexió que de manera amena i divertida ens descobreix com 
encarar aquesta etapa de la vida en una societat on la discriminació 
i el rebuig social cap a les persones grans es materialitza únicament 
pel fet de ser-ho,  tot i que cada dia hi ha gent més vella, amb bona 
salut i amb capacitat per fer moltes coses. Aquest llibre és un cant 
a l’atreviment, a canviar d’actitud i refermar la força de les persones 
grans  que volen viure la vellesa sense prejudicis i en plena llibertat.

Anna Freixas Farré (Barcelona, 21 de juliol de 1946), doctora en Psi-
cologia que ha centrat la seva investigació en dones i gènere, és una 
escriptora feminista i professora d’universitat. El 1981 va ingressar a 
la Universitat de Córdova.

Les seves línies de recerca han versat sobre l’envelliment de les do-
nes, coeducació i feminisme i l’evolució de la recerca i docència en 
Psicologia des d’una perspectiva de gènere. 

Es considera que ha tingut unes aportacions pioneres per al desen-
volupament de la gerontologia feminista a Espanya. Ha rebut dife-
rents premis i reconeixements en aquest camp

En 2019 va ser nomenada doctora honoris causa per la Universitat 
Simón Bolívar de Barranquilla (Colòmbia), essent la primera dona a 
tenir aquest reconeixement.

El 2021 va rebre el Premi Amics dels Majors 2021 •
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Benvolguts amics 
i seguidors de Tri-
bana,

Un any més s’acos-
ta la Festa Major 
del nostre poble, 
tot i la situació 
mundial actual 
que estem traves-
sant i que  ens pro-
voca incertesa.

La pandèmia, tot i 
que ja l’anem co-
neixent una mica 
més, no ens vol 
deixar, però nosal-
tres estem treba-
llant amb moltes 
ganes i alegria el 
tradicional  Con-
cert de Festa Major.

CONCERT DE FESTA MAJOR

CULTURA: CORAL TRIBANA
La Junta

Cantar és bé per a  tothom, des del més petit de 
la casa al més gran. La música és vida, pregària i 
vitamines per a l’ànima i el nostre cor.

Per això us volem convidar un any més a partici-
par del nostre Concert i de la Missa Solemne per 
qui ho desitgi, ja que  sense tots vosaltres no seria 
el mateix.

També volem animar a tots aquells de vosaltres 

que us agrada cantar, a formar part de la nostra 
Coral;  assagem un cop per setmana, els dimarts 
de vuit a deu del vespre (20 h a 22h), i si us ani-
meu, amb molt de gust  us  poseu en contacte 
amb nosaltres i acabarem de donar-vos tota la in-
formació pertinent.

Sense més preàmbuls, desitjar-vos una 

Molt bona Festa Major 2022!!!
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Dimecres 15 de juny, es va fer la caminada 
de 5 quilòmetres pels drets de les perso-
nes grans. Tot i la calor, més de 60 per-
sones ens vàrem afegir en aquesta cami-
nada, que va acabar amb la lectura d’un 
manifest; recordant zero toleràncies als 
maltractaments, a les injustícies, a l’aban-
dó i sobretot a l’oblit.  Les persones grans 
tenen els seus DRETS, QUE NINGÚ HO 
OBLIDI.  Tard o d’hora tothom hi arribarà 
a l’anomenada tercera edat,  només hi ha 
dues vies: o la mort o fer-se gran, perquè 
així és la vida.  Els grans han estat i se-
ran referents d’una societat íntegra, tre-
balladora i sobretot respectuosa. Seguim 
els seus ensenyaments i els seus models i 
recordem-ho, qui maltracta una persona 
gran maltracta  el record dels seus pares, 
avis... Siguem educats i generosos.

RESPECTE I COMPRENSIÓ PELS 
MAJORS D’EDAT • 

CAMINADA PELS DRETS
DE LA GENT GRAN

CULTURA 
DRETS DE LA GENT GRAN
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El projecte del Taller de Teatre es 
va iniciar per primer cop al Cen-
tre de Recursos de la Gent Gran 
de Salt el 2015, amb la il·lusió de 
poder oferir un espai de creixe-
ment personal i artístic en la seva 
vessant teatral. 

Aquest és un lloc on els partici-
pants aprenen eines teatrals su-
ficients per a poder desenvolu-
par un personatge i ajudar a la 
creació col·lectiva. Hem format 
un grup on treballem molt, però, 
sobretot, ens divertim.

Ho fem utilitzant jocs teatrals i 
dramàtics, i és a través d’aquests 
que hem escrit els diferents es-
pectacles que hem presentat en 
públic:

Unes vacances relaxants, on 
un grup esbojarrat feien un viat-
ge a Benidorm amb l’Imserso. Es 
va estrenar el 16 de setembre de 
2016.

Retrobaments (2018) va estar 
basat en un grup d’exalumnes i la 
seva mestra que es troben al cap 
de molts anys.

A Salvem el Casal (2019) es trac-
tava de salvar el casal d’avis del 
tancament per falta de pressu-
post. Malauradament, no es va 
arribar a estrenar per culpa de la 
covid.

TALLER DE TEATRE 
DE LA GENT GRAN

CULTURA: TEATRE
Pilar Prats Torrents - Tallerista

Ara, després de dos anys de confinament, hem es-
trenat No som bruixes, som dones! (2022), amb 
text basat en poemes i escrits de diferents autors. 
Aquest treball ens ha representat arribar a la ma-
duresa com a actrius i actors.

Ens agrada anar junts al teatre sempre que en 
tenim ocasió i participar en tot el que impliqui 

mostrar-nos davant del públic, com lectures de 
poemes per Sant Jordi o l’Onze de Setembre, 
col·laborar amb Càrites... i  a finals d’agost ens han 
convidat a participar al FITAG de nit. 

El teatre és el nostre motor i passió perquè el por-
tem a la sang • 
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ALCARRÀS  és la història d’una 
família que és a punt de perdre 
la seva identitat. 

L’avi, trist i silenciós, que fa anys 
va llogar les terres amb una sim-
ple encaixada de mans, amb un 
pacte verbal que queda lluny de 
les signatures digitals d’avui en 
dia, té clar el final de la història. 

El pare de família, sempre ne-
guitós, sempre enfadat amb ell 
mateix i amb el món i turmen-
tat per mals d’esquena que el 
deixen al llit al final de cada jor-
nada

La seva pacient dona i la seva 
germana, que busquen una al-
tra sortida i que intenten equili-
brar aquest món agrícola i rural 
amb la música i la festa dels fills 
adolescents. 

La tieta Pepita, que amb el seu 
davantal i amb un aire sorne-
guer, explica històries del seu 
poble, de la feina al tros i dels 
balls a l’envelat.

La mainada que és feliç en 
aquests camps,  que corre en-
mig dels presseguers, que juga 
a l’amagatall,  que fan un viatge 
imaginari en un cotxe atrotinat 
que han convertit en una nau 
espacial. 

Es el treball de persones no pro-
fessionals que desprenen una 
absoluta naturalitat en les esce-
nes de dinàmica familiar. 

La batuda de conills, els cargols 
a la brutesca, els dinars fami-
liars, les jornades de treball al 
camp, la conversa de les àvies 
parlant del fricandó... Alcarràs 
és una pel·lícula catalana que 

ALCARRÀS

CINEMA
Núria Heras Colomer

s’ha de veure en català. Deixeu-
vos seduir pels mecagoendeus i 
mecagoenlaputa de la gent de 
les terres de Ponent, abans que 
aquesta obra mestra acabi sot-
mesa a la llei del salvatge oest. 

La música és quasi inexistent. 
No hi ha banda sonora, però 
són inoblidables els ins-
tants que avi i neta canten 
una cançó tradicional de 
Ponent o la música tech-
no que balla el fill gran a la 
festa major. Són cançons 
que passen a ser un mo-
ment més de la narració. 

La pagesia pateix moltes 
tempestes. Les pedrega-
des, la sequera, l’enca-
riment dels lloguers, els 
preus de la fruita i la ver-
dura i els voltors en for-
ma d’entitats bancaries, 
de terratinents, de grans 
supermercats o de fons 
d’inversió. En aquesta llista 
cal afegir la més difícil de 
rebatre: el canvi climàtic. 
L’electricitat no la generarà 
l’aigua d’una presa. La pro-

duirà l’energia d’un sol verd, net 
i renovable en forma de plaques 
solars. 

Carla Simón ens reserva un final 
perfecte: el d’una família que es 
resisteix a deixar de viure una 
realitat que ja quasi no existeix. 

I es fa el silenci a la sala de ci-
nema •
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ENSENYAMENT
Eva Rigau / Directora IES Vallvera Salt

#somvallvera #aprenemigaudim #somcomunitateducativasaltenca

Diuen que quan arribes a l’equador de qualsevol pro-
jecte, hauries de seure i fer una valoració de tot ple-
gat per saber com està la situació. Aquesta mirada 
a la feina feta ens hauria de servir per ser honestes 
amb nosaltres mateixes i veure si tot plegat marxa 
com nosaltres voldríem, com havíem plantejat.

Aviat serem 1 de juliol, el primer dia en què junta-
ment amb un grup de persones fantàstiques vaig en-
capçalar la direcció de l’institut públic més gran de 
la nostra vila. Jo no seré qui us expliqui res de Salt, 
perquè si una cosa teniu els lectors i lectores de la 
Farga és coneixement del poble. Aquest poble que 
totes ens estimem i que totes a la nostra manera fem 
perquè cada dia sigui una mica millor. Nosaltres ho 
fem des del vessant educatiu. I creieu-me si us dic 
que no és una tasca senzilla; ara bé, reconfortant.

A vegades ens sembla que estem molt, massa lluny 
d’aquest jovent que tenim a les aules, però us engan-
yaria, hi compartim gustos, disgustos, música, Tik-
Tok, alegries, hi compartim vida. Aprendre per viu-
re, viure per aprendre. Aquest serà un dels nostres 
llegats. Ara, part del coneixement el tenim a un clic. 
Però l’honestedat, el sentit crític, l’empoderament de 
les dones, la tolerància, els valors democràtics, això 
no t’ho dona un clic. Això es viu.

Estem contents del nostre alumnat, d’aquells que 
acaben cicles i tot seguit troben feina, surten bons 
professionals, ens sentim orgullosos que l’alumnat 
que es presenta a les PAU tregui la nota necessària 
pel grau que ha triat.

Al Vallvera és on cou l’olla i els adolescents es trans-
formen en futur. Futures educadores infantils, advo-
cats, metgesses; resumint, amb dones i homes aca-
dèmicament preparats per obrir-se al món.

Encara que l’educació no és tan sols transmissió de 
coneixements, és tot allò que et fa persona.

Personalment, estic satisfeta de la comunitat edu-
cativa que configura el Vallvera, no tan sols com a 
excel·lents professionals sinó per la qualitat humana 
que té cada un dels membres que en formen part. 
També agraïments a les famílies per l’escalf i el su-
port.

Esmercem recursos i molta energia per poder fer la 
nostra tasca, i ara a les acaballes del curs trobem la 
recompensa.

Però no us enganyo si us dic que a voltes ens sembla 
que lluitem contra els elements: una administració 
que no t’ho posa fàcil a cap nivell. Així i tot, aquí es-
tem tossudament alçades i combatives per continuar 
oferint al nostre jovent allò que necessita i allò que 
es mereix.

Desitjo a tot l’alumnat que acaba aquesta etapa al 
Vallvera, salut, sort, que la vida el/la tracti bé i que 
tingui molts encerts en els nous projectes que co-
mencen •

Bones i merescudes 
vacances!!! 

IES VALLVERA

A REVEURE I MOLTA SORT!!!!
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ENSENYAMENT
Sofía Navarro / Alumna 3r d’ESO

L’últim mes de maig, els alumnes de 3r d’ESO hem 
fet el servei comunitari anomenat  “Fem un SALT 
més inclusiu” sobre la inclusivitat de la nostra vila i 
les múltiples discapacitats. Hi va haver una setma-
na de classe que vam dedicar exclusivament a fer 
recerca i activitats per aprofundir l’aprenentatge de 
tot allò que comporta ser una ciutat sense barreres 
i adaptada a tots els seus ciutadans. Vam sensibilit-
zar-nos sobre com pot ser la vida amb alguna disca-
pacitat. Una de les activitats consistia en la revisió de 
les barreres arquitectòniques en diferents rutes que 
uneixen els serveis municipals més importants de la 
vila de Salt, com ara les instal·lacions esportives, els 
centres d’atenció primària, les biblioteques, l’hospi-
tal, el mercat… Amb la informació recollida elabo-
rarem un informe que presentarem a l’ajuntament 
amb el propòsit que introdueixin millores dins l’àrea 
d’urbanisme que ajudin a fer de Salt una ciutat per a 
tothom.

A part, vam tenir la visita d’en David Abat, un noi cec 
del municipi a qui li vam poder fer moltes preguntes 
sobre com és el seu dia a dia amb una discapaci-
tat visual. També, vam poder recórrer una part de la 
nostra ciutat amb els ulls embenats per sensibilit-

EL SERVEI COMUNITARI DE 
L’INSTITUT SALVADOR SUNYER I AIMERIC

INSTITUT SALVADOR SUNYER i AIMERIC

FEM UN SALT MÉS INCLUSIU. 

zar-nos sobre el fet de tenir una discapacitat visual 
gràcies a la col·laboració de l’entitat Multicapacitats. 

A més d’aquesta setmana lectiva de treball, s’han de 
fer 10 hores mínimes de servei a la comunitat fora de 
l’institut. Uns quants alumnes, ja que en ser 73 no ho 
podíem fer tots alhora, vam tenir l’oportunitat de fer 
aquest servei. Vam col·laborar amb tres entitats: amb 
patis i places del projecte “Juguem?” de l’àrea d’In-
tegració i Convivència de l’Ajuntament de Salt; amb 
Multicapacitats, que va organitzar una cursa inclusi-
va a Sant Gregori, i amb l’escola d’educació especial 
per a nens sords La Maçana.

Els 6 alumnes que vam col·laborar amb els educadors 
de carrer de patis i places del projecte “Juguem?” hi 
vam anar durant tres tardes per veure com funciona-
ven els espais i les activitats, i també, per jugar amb 
els nens i nenes de la plaça. Després, una tarda, no-
saltres mateixos vam fer de dinamitzadors de cara als 
nens amb unes activitats i jocs adaptats per a tothom 
i inventats per nosaltres.

A la Tercera Volta Inclusiva a Sant Gregori, organit-
zada per l’Associació Multicapacitats, set alumnes 
vam ajudar amb la preparació de les bosses d’avi-
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tuallament, amb el muntatge, les inscripcions, vam 
acompanyar alguns participants de la cursa durant 
tot el recorregut i, finalment, en el desmuntatge de 
la cursa.

L’acció de ciutadania activa amb l’escola La Maça-
na de Salt consistia a crear un vídeo conte inclusiu. 
En aquest cas, es van triar tres contes tradicionals 
que els alumnes de l’escola van explicar utilitzant 
el llenguatge de signes i dotze de nosaltres els vam 
il·lustrar, gravar i editar. Per poder fer això vam anar 
primer a l’escola on ens van explicar el seu funcio-
nament i vam rebre un taller sobre el llenguatge de 
signes. Després ens vam posar amb l’edició del vídeo 
fins a obtenir uns magnífics resultats. 

En conclusió, han estat unes experiències noves i 
inspiradores que ben segur quedaran dins nostre per 
molt de temps •



LA FARGA / PROGRAMA SUPLEMENT D’ESTIU 2022 / 58

ENSENYAMENT
L’Equip de 1r d’ESO

INSTITUT SALVADOR SUNYER i AIMERIC

“EL DALÍ DE L’ESPAI 
APADRINAT PER L’INSTITUT 

SALVADOR SUNYER I AIMERIC”

Convidats pels Amics de la UNESCO, durant el 3r tri-
mestre d’aquest curs 2021-22 l’alumnat de 1r d’ESO 
del Salvador Sunyer i Aimeric ha apadrinat l’escul-
tura “El Dalí de l’Espai Gironès” que hi ha al costat 
de l’institut. Aquest apadrinament s’inclou dins el 
marc del projecte Apadrinem Escultures d’Amics de 
la UNESCO.

Aquest ha estat un projecte de caire transversal que 
s’ha treballat des de diferents disciplines.

Prèviament, l’alumnat ha treballat la figura de Dalí i el 
moviment surrealista al qual va pertànyer.

El dijous 16 de juny es va inaugurar una placa iden-
tificativa amb les dades de l’escultura i dos codis QR 
amb informació de l’Espai i de les activitats realitza-
des per l’alumnat de l’institut Salvador Sunyer i Ai-
meric. Després de signar els compromisos pels de-
legats i subdelegats dels 4 grups de primer d’ESO, al 
pati de l’institut hi va haver els parlaments per part 
del cap d’estudis del centre, l’alumnat, la presiden-
ta dels Amics de la UNESCO, el gerent de l’Espai Gi-
ronès i l’alcalde de Salt •

Com a sorpresa final hi va haver una petita actuació 
de percussió de l’alumnat de l’optativa de 2n d’ESO i 
un obsequi per part del centre per a les autoritats amb 
un catàleg amb textos i obres surrealistes que han tre-
ballat al voltant de l’escultura del Dalí de l’Espai.

L’equip de primer ha acabat elaborant un “google si-
tes” del projecte, on es pot observar el treball que ha 
fet l’alumnat.
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ENSENYAMENT
Carlota Masó - En nom dels alumnes de 4t d’ESO 

 ii ESCOLA POMPEU FABRA 

COMIAT DESPRÉS DE TRETZE ANYS 
AL POMPEU FABRA

Després de tretze anys, els 
camins dels gairebé trenta 
alumnes que fa tant temps 
que compartim l’experiència 
d’estudiar plegats al Col·legi 
Pompeu Fabra de Salt se se-
paren. 

Tot i que hem viscut mo-
ments de tot tipus, els es-
tudiants de la promoció 
2009-2022 ens enduem 
molts records bonics prota-
gonitzats per companys i mestres i un gran nombre 
d’aprenentatges que ens han permès créixer i con-
vertir-nos en les persones que som avui. 

Penso que és essencial que agraïm a l’escola i a totes 
les persones que hi treballen  la gran influència que 
han tingut en les nostres vides durant un període de 
temps tan important pel nostre desenvolupament 
acadèmic i personal com ha estat la nostra infància. 
Donem les gràcies per la manera en què se’ns ha 
tractat i se’ns ha  fet sentir com a casa en tot mo-
ment. 

Recordo quan les nostres bates de quadres vermells 
i blaus arrossegaven per terra i les estones lliures 
consistien a buscar cucs sota la terra del pati de pe-
dretes i no puc creure que ja estiguem a punt de 
graduar-nos i tancar l’etapa que hem viscut com a 
alumnes de l’escola que ens ha vist créixer i a la qual 
sabem que sempre podrem tornar • 

Gràcies per tot i fins aviat!
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ENSENYAMENT
Alumnat del Cicle de Jardineria

 ii INSTITUT SALVADOR ESPRIU 

RESUM DE LES ACTIVITATS DEL 
CFGM DE JARDINERIA I 

FLORISTERIA DEL CURS 2021-22

Enguany ha sigut el primer curs que s’han realitzat 
aquests tipus d’iniciatives en què l’alumnat del cicle 
ha pres protagonisme a través de dos concursos, en 
els quals han pogut posar en valor les habilitats que 
han anat adquirint. 

El primer concurs que s’ha realitzat ha sigut el d’art 
floral i ha coincidit amb la jornada de portes obertes 
amb la finalitat que els visitants també en poguessin 
gaudir. Tots els participants han rebut inicialment 
una classe per part d’una professional del sector per 
assentar les bases del disseny demanat i, seguida-
ment, han fet el seu propi arranjament floral. Un cop 
finalitzat, un jurat expert ha valorat cadascuna de les 
composicions i els guanyadors han rebut un lot de 
premis basats en material didàctic. 

El segon concurs, l’Espriuskills, s’ha basat a construir 
un model de jardí per equips a partir d’un plànol que 
se’ls ha subministrat. Cada parella d’alumnes ha dis-

posat de tot el material per poder dur-lo a la pràcti-
ca en l’espai previst. La construcció ha portat tot un 
matí de feina al pati del centre, on la resta d’alumnat 
d’altres cursos ha pogut anar observant l’evolució i 
el resultat final. Un cop finalitzat s’ha valorat per part 
del jurat amb el posterior repartiment de premis. 

Cal tenir present que, fora de l’institut, també hem 
participat al concurs Catskills de Solsona.

Millora i manteniment de places municipals

Aquest curs hem continuat amb la col·laboració 
municipal en projectes de millora i manteniment de 
jardins municipals. Tal com es mostra a les següents 
fotografies, hem gestionat el manteniment de dues 
places que en anys anteriors havíem condicionat. Es 
tracta de la plaça dels Donants de Sang i la plaça Jo-
sep Pla. 
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Durant el mes d’abril, hem executat la millora de l’en-
jardinament de la plaça Canigó, fent una renovació 
del sistema de reg, una replantació de planta de baix 
consum hídric, respectant les plantes que ja hi havia, 
i una cobertura d’encoixinat a base d’escorça de pi. 

Participació en l’esdeveniment “Girona, Temps de 
flors”

La participació a “Girona, Temps de flors” ha suposat 
la col·laboració de tot el grup-classe i el professorat 
implicat fomentant el treball en grup i l’aprenentatge 
significatiu. 

També ha afavorit a la divulgació de la feina realit-
zada per l’alumnat, oferint un espai tan bonic com el 
Jardí de l’Àngel, obert al públic.

Totes les excursions per fer el muntatge han sigut 
molt divertides. S’han produït interaccions socials 
positives en un context diferent a l’aula. El millor, en 
la nostra opinió, ha sigut el missatge positiu que s’ha 
volgut plasmar amb la composició. La Bèstia de ví-
met transmet alegria que es contagia i transmet.

Millora dels espais d’enjardinament de l’Institut 
Salvador Espriu de Salt

L’espai de pràctiques de l’Institut Salvador Espriu s’ha 
remodelat afegint diferents zones enjardinades amb 
plantes arbustives, herbàcies i enfiladisses. S’han pla-
nificat totes les fases, des del disseny fins a la implan-
tació del jardí, amb un sistema de reg per degoteig, 
col·locació de malla antiherbes, travesses i encoixi-
nat d’escorça de pi.

La millora suposarà un espai on poder realitzar di-
ferents pràctiques de manteniment i control d’un 
jardí, sistema de reg i identificació d’espècies. A més 
de poder gaudir d’un espai més bonic i acollidor que 
ens transmet calma en aquest món que va tan ràpid. 
Durant el procés, l’alumnat s’ha sentit orgullós de 

poder deixar una empremta a l’institut, fent una mi-
llora que es pot aprofitar el curs vinent i  que quedarà 
allà un cop ells ja no hi siguin estudiant, perquè ja 
han superat el cicle formatiu amb èxit.

Manteniment de l’espai verd de l’Escola la Maçana 
i l’Institut Salvador Espriu

Aquest curs hem començat una col·laboració amb 
l’Escola la Maçana per fer el manteniment de la 
zona verda. Els alumnes de primer de Jardineria han 
realitzat diverses segues de la gespa del pati. Amb 
aquest pretext han estat practicant l’ús de diferents 
màquines: desbrossadora, tallagespa, bufador i talla-
tanques.

Es tracta d’una tasca molt important per poder fer les 
pràctiques en una empresa amb una base consolida-
da d’utilització de màquines •
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PESSICS D’ART I ECOLOGIA
Carme Garriga Verdaguer

TOVALLÓ PANERA

De la mateixa manera que una 
corbata, mocador o collaret do-
nen un toc de color i elegància 
al vestuari que triem per assistir 
a un acte festiu, també uns to-
vallons ben plegats (jugant amb 
la textura del teixit, la forma i el 
color) contribueixen a ressaltar i 
embellir el parament d’una taula 
deixant entreveure la personalitat 
creativa dels amfitrions.

En els diferents especials de FES-
TA MAJOR de la revista LA FAR-
GA he anat presentant tècniques 
diverses per plegar tovallons que 
perseguien un doble objectiu: 
per una part, crear un ambient 
agradable i festiu i per l’altre ela-
borar un disseny de caire pràctic 
i ben  útil que servis per guardar 
en el seu interior: els coberts, el 
pa, un pom de flors o algun regal.

Així avui gaudirem d’un plegat 
senzill però sobretot pràctic i ori-
ginal, ja que convertirem els to-
vallons en petites paneretes per 
guardar el pa.

Us recomano que utilitzeu tova-
llons de cotó de mida 50x50 cm 
que va bé planxar abans d’iniciar 
el plegat i així evitar arrugues poc 
estètiques. És aconsellable que 

els aneu plegant, seguint les ins-
truccions o imatges, sobre una 
superfície plana i de forma ben 
relaxada, jo normalment els ple-
go el dia abans d’utilitzar-los . Així 
no em trobo de sobte amb el ne-
guit de preparar el menjar i alho-

ra anar organitzant els detalls del 
parament de la taula. 

Per fer la panera amb el tovalló 
seguirem amb atenció els se-
güents passos:

1. Doblegarem les quatre puntes del tovalló fins que 
coincideixin en el punt central.

2. Donarem la volta al plegat obtenint així un quadrat 
més petit.

3. Repetirem la mateixa operació fent baixar les puntes 
fins al centre i tornant a girar el plegat.

4. Doblegarem altra vegada les puntes fins al punt cen-
tral i el tornarem a girar.

5. Separarem amb les mans cada un dels quatre plecs de 
la figura resultant, i veurem com va agafant volum fins a 
convertir-se en un curiós recipient apte per guardar-hi 
el pa o allò que us vingui de gust.

BON PROFIT I GAUDIU DE LA FESTA MAJOR, 
QUE ENS HO MEREIXEM DESPRÉS DEL TEMPS 

DE PANDÈMIA!



LA FARGA / PROGRAMA SUPLEMENT D’ESTIU 2022 / 63

NOTÍCIA

NOU DISC D’AGNÈS C.H.
La revista la Farga té el goig de presentar el tercer 
single del disc “Inferències”, d’Agnès CH “Trenca’m”

És un cant contra els maltractaments i la repressió. 
Contra la violència de gènere, contra l’homofòbia, 
contra el racisme i contra totes les formes de violèn-
cia que s’exerceixen i es fomenten dels pensaments 
repressius, opressors i despòtics que encara se-
gueixen presents a la societat i a la política actuals. 
També vol ser un cant a la resistència, una veu d’es-
perança i empoderament a seguir lluitant per un 
món més empàtic i humà.

Música i lletra: Agnès CH -  Guitarres i producció: 
Lluís Costa -  Piano, bateria i arranjaments: David 
Poblete -  Baix: Pedrito Martínez.

Agnès, t’ho portes molt callat... però la Redacció de 
la revista La Farga, (que està a l’aguait) et donem l’en-
horabona i et desitgem molt d’èxit, i sort, tant a tu 
com a les persones que han fet possible que sortís 
aquesta “petita meravella” •
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NOTÍCIES BREUS

Ràdio Escola a Ràdio Salt tanca la 
tercera temporada. Aquest curs 
2021-22 s’ha emès un programa 
setmanal de 30 minuts, amb dues 
reemissions, entre el desembre 
de l’any 2021 al juny del 2022.

El passat mes de juny s’ha cele-
brat l’apadrinament de l’escultu-
ra EL DALI DE L’ESPAI de Willem 
Joost per part dels alumnes de 1r. 
D’ESO de Institut S. Sunyer.

S’ha inaugurat una placa i dos co-
dis QR informatius.

El Pla Director de la Bici de Salt 
agafa forma i es presenten les pri-
meres propostes per la taula de 
mobilitat: fomentar la mobilitat, 
connectar la xarxa ciclista salten-
ca a l’àrea urbana gironina i aug-
mentar la xarxa de quilòmetres 
‘ciclables’ de 24 a 34, reforçant 
l’eix est/oest i creant nous itinera-
ris nord/sud.

Dins dels Divendres Gastronò-
mics, aquest 3 de juny les parades 
del Mercat de Salt s’han sumat 
oferint Tastets al mercat, una pro-
posta gastronòmica per gaudir 
de tapes elaborades amb produc-
tes de qualitat i de proximitat del 
mercat.

Increment d’un 12% de la plantilla 
dels Mossos a la demarcació de 
Girona.

S’hi han incorporat 134 agents, 
dels quals 18 a Banyoles, 35 a Gi-
rona i 17 a Salt

Aquest passat 23 de juny, la flama 
del Canigó, va tornar a Salt. 
BENVINGUDA • 
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GASTRONOMIA
Les Cuineres de Salt

MENÚS DE FESTA MAJOR

XAMPINYONS FARCITS DE 
PERNIL SERRÀ I BACÓ

Ingredients
8 xampinyons

150 g de pernil serrà
100 g de bacó

un trosset de porro (de la part blanca)
4 cullerades de crema de llet 

una miqueta de formatge ratllat per a gratinar.

Elaboració
Feu coure el porro tallat petit en una paella amb una 
mica d’oli i a continuació hi afegiu el pernil i el bacó 
tallats petits. Quan ja estigui tot una mica cuit hi afe-
giu la crema de llet, ho  deixeu coure una miqueta 
més i ho reserveu.

Agafeu 8 xampinyons grans, els traieu el peu i els ne-
tegeu ben nets.

Poseu una olla d’aigua al foc amb una mica de sal i 
quan comenci a bullir hi tireu els xampinyons i els 
escaldeu durant 5 minuts. 

Deixeu-los refredar i ompliu-los a continuació amb 
el farcit que teniu preparat.

Afegiu-hi una mica de formatge ratllat al damunt i 
poseu-los al forn a gratinar entre 7 i 10 minuts i ja 
tindreu el plat acabat •

Recepta de la Sra. Maria Rodríguez Peral

ESPATLLA DE XAI FARCIDA

Ingredients
1 espatlla de xai

3 cebes
1 cabeça d’alls

250 g de carn de porc ibèric picat
rossinyols

30 g de pinyons
una mica d’aigua

pebre
oli
sal

Elaboració
Salpebreu l’espatlla desossada. A part, salpebreu la 
carn picada i la saltegeu en una paella. Feu el ma-
teix amb els rossinyols. També torreu una mica els 
pinyons.

Ajunteu tot el farciment, la carn picada amb els ros-
sinyols i els pinyons i farciu l’espatlla i lligueu-la.

Poseu-la al forn, que es dori una mica, afegiu-hi la 
ceba i els alls i afegiu-hi una mica d’aigua perquè no 
ens quedi sec. Deixeu-ho coure al forn fins que esti-
gui al seu punt i serviu •

Recepta de la Sra. Pilar Masferrer Salló
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TEMPERATURES

RESUM METEOROLÒGIC
Resum metereològic de la primavera i inicis d’estiu 
Mentre que l’inici d’abril vam tenir una onada de fred amb vàries glaçades a Salt-XOM, Salt-Plaça Sant 
Cugat i -5ºC de mínima absoluta a les Deveses de Salt, el final de la primavera astronòmica ha sigut 
molt càlid i sec (maig i juny), tot i que el mes de juny es considera meteorològicament i climàticament 
com a mes d’estiu. Els mesos d’estiu climàtics són juny, juliol i agost. La gran persistència de situacions 
anticiclòniques, i la situació de bloqueig anticiclònic, amb una depressió aïllada a nivells alts a l’oest de 
la Península Ibèrica, encara que al maig es va situar alguns dies al País Valencià és la causa de l’anormal 
temperatura elevada i de la sequera d’aquests mesos de maig i de juny. No obstant, com el mes de març 
va ser molt plujós (203,8 mm) la primavera va ser una mica humida a l’observatori de Salt-Plaça Sant 
Cugat. El risc d’incendi és molt elevat, ja que les altres temperatures han assecat el terreny i els boscos 
estan assedegats.

Resum maig 2022

Aquest mes de maig de 2022 ha tingut una temperatura mitjana de 20,5ºC a Salt-Plaça Sant Cugat. És 
el mes de maig més càlid de la sèrie, supera el de 2020 amb 20,3ºC, la temperatura mitjana és de 18,1ºC 
(l’anomalia tèrmica positiva és de +2,4ºC). A Girona-Sèquia és el més càlid de la sèrie, dades des de 1884, 
amb 21,6ºC. La temperatura màxima absoluta és de 33,3ºC, lluny dels 37,0ºC del 30 de maig de 2001. El 
mes de maig va ser força sec, només 18 mm de pluja total, gairebé és el més sec de tota la sèrie del maig, 
des de 2000 a 2022. Els maigs més secs són amb 17,4 mm (2006) i 17,5 mm (2017), la mitjana pluviomè-
trica és de 71 mm al maig.

Resum juny 2022

Aquest mes de juny de 2022 s’assembla força al juny de 2003, el més càlid de tota la sèrie amb 25,75ºC 
de temperatura mitjana, aquest serà el 2n més càlid de tots els junys des de l’any 2000, amb 25,6ºC de 
temperatura mitjana a l’observatori de Salt-Plaça Sant Cugat. La temperatura mitjana dels junys de tota la 
sèrie de junys (2000-2022) a Salt-Plaça Sant Cugat és de 22,9ºC, per tant l’anomalia tèrmica de les tem-
peratures mitjanes és positiva, +2,7ºC. L’anomalia tèrmica positiva (+2,7ºC) de les temperatures màximes, 

Gerard Taulé (Salt-XOM)



LA FARGA / PROGRAMA SUPLEMENT D’ESTIU 2022 / 67

32,5ºC, és igual a la de les mínimes, 18,7ºC. El dia 17 de juny amb 40,1º de màxima a Salt-Plaça Sant Cugat 
es va superar la temperatura màxima absoluta del juny del 2003, 39,7ºC el dia 23, rècord fins l’any 2019, 
en què es va assolir la màxima absoluta, 43,5ºC el dia 28. En tot cas, la temperatura màxima de 40,1ºC del 
dia 17 és la més alta en un dia de primavera astronòmica a Salt des de l’inici de la sèrie, el juliol de 1999. A 
Girona-Sèquia és el juny més càlid de la sèrie de la ciutat de Girona, dades des de 1884, amb 27,1ºC. Durant 
aquest mes hi hagut una onada de calor a mitjans de mes, i temperatures clarament superiors a les normals 
a l’inici de mes, al final de mes les temperatures han estat les normals de l’època. Pel que fa a la precipitació 
total, només 7,2 mm a Salt-Plaça Sant Cugat, 6 mm a Salt-Parc de la Sèquia d’en Monar (XOM), és el 2n juny 
més sec de la sèrie, per darrera del juny de 2006, 2,7 mm, la precipitació mitjana és de 46,2 mm. •
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MUNICIPI

CASAMENTS
Mohamed Dawara i
Maryam Sennouni        06/05/2022

Alex R. Maldonado Cortez i 
Juana F. Avila Sarmiento                     14/05/2022

Alex Nunes Diniz i 
Leucia Rodrgigues Días       16/05/2022

Daniel Moreno Gutiérrez i 
Jorge Sánchez Díaz       20/05/2022

Youssef Yasin i 
Hind Aluat Amaghtit       26/05/2022

Wilmer A. Soto Hernández i 
Regina Quintanas Ramos        27/05/2022

Juan L. Núñez Almendares i 
Mary J. Andino Flores         02/06/2022

Mario L. Acosta Martínez i 
Diana Cruz Aguilar        03/06/2022

Quim Torné Meléndez i 
Elisabet Viniegra Torrado       10/06/2022

Marc Trias Céspedes i 

Estefanía Hernández Hernández       11/06/2022

Daniel A. Aplicano Figueroa i 
Junny J. Rodríguez Rueda       13/06/2022

Abel I. Hachisis Gómez i 
Itzaiar alderón Garrido        13/06/2022

José M. Marín Solà i 
Meritxell Perramon Romero        18/06/2022

Florencio Julia Vilarrasa i 
Sandra C. de Oliveira Ventura       20/06/2022

Antonio Morales Fernández i 
Paula Vázquez Luque                    23/06/2022

Ramón A. Alvarez Velásquez i 
Zulma P. Pineda Paz        26/06/2022
 
 
 DEFUNCIONS
Manel Macias Colom,78 anys       30/05/2022
Quimeta Teixidor Geli,86 anys              01/06/2022
Antonio Mendieta Roel,68 anys      03/06/2022
Marta Bosch Matamala, 60 anys     05/06/2022
Paco Ruiz Alba,94 anys        07/06/2022
Rafael Moreno Mármol,101 anys      09/06/2022
Angelina Perpiñà Fàbregas,90 anys      20/06/2022
Lluís Dalmau Coll,84 anys      22/06/2022
Luis Carlos Fernández Varela,77 anys      25/06/2022

NAIXEMENTS
Imran El Aaloui        12/04/2022
Doaa Kerkri          24/04/2022
Noemí Jiménez Pérez        27/04/2022
Amira Hadouch         29/04/2022
Mariam Keita         03/05/2022
Ingrid Eliana Muñoz Mejía       04/05/2022
Halimatou Touray        06/05/2022
Adama Drammeh Tangikora        10/05/2022
Joel Planas Toader         11/05/2022
Berta Lladó Terradillos        14/05/2022
Tayer Obed Mejía Cerro        14/05/2022
Layan El Baghdadi        21/05/2022
Abdel Bayo Jaiteh         21/05/2022
Hafsa Aitbrikoulhadj        22/05/2022
Chams Ouhou         26/05/2022
Leo Albuja Mancilla         28/05/2022
Samira Hassan          28/05/2022
Rayan Boughassal Hamzaoui       30/05/2022
Luis Fernando Alzate Sandoval       01/06/2022
Baila Kane         02/06/2022
Izam Mateo Enamorado Mendoza      02/06/2022
Aya El Filali          06/06/2022
Sara ElAzzouhi         06/06/2022
Ekamjit Singh Kaur          07/06/2022
Yasmin Ibajjionan        07/06/2022
llyas Fauzi                      09/06/2022
Mamadou Traore         09/06/2022
Piero Peralta Sánchez         10/06/2022
Nayra Lara Trabuchelli        14/06/2022
Mia D. Toapanta Simba        14/06/2022
Sofia A. Toapanta Simba        14/06/2022
Raona Hanafi          16/06/2022
Khady Wade         16/06/2022
Julie A. Laungayan Mestre         17/06/2022
Juna Santasusana Coll        18/06/2022
Mila Fall         19/06/2022
Miriam Diallo         20/06/2022
Max González Peracula        20/06/2022
Nadir Alaquiismali Lemhani       20/06/2022
Hermes M. Biko Akara        21/06/2022
Walid Ben Ydir Benydir        21/06/2022
Tomàs Cassany Pérez        23/06/2022
Rayan Benserguin         24/06/2022
Awa Diedhiou          24/06/2022
 



LA FARGA / PROGRAMA SUPLEMENT D’ESTIU 2022 / 70

FELIÇ
FESTA MAJOR

DE SALT!

ESPAIGIRONES.COM      PÀRQUING GRATUÏT

> >  L ’ESPAI   INF INIT

DEL 21 AL 26 DE JULIOL

MÀXIMA DIVERSIÓ
 EN 3,  2 ,  1…

FARMÀCIES

FARMÀCIES DE GUÀRDIA - JULIOL



FELIÇ
FESTA MAJOR

DE SALT!

ESPAIGIRONES.COM      PÀRQUING GRATUÏT

> >  L ’ESPAI   INF INIT

DEL 21 AL 26 DE JULIOL

MÀXIMA DIVERSIÓ
 EN 3,  2 ,  1…
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