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Amb motiu
dels 20 anys
de la banda
del Rec el
passat 17 de
Setembre es
va fer una
Batucada amb
cercavila des
del Parc
Monar ﬁns
l'Era de Cal
Cigarro i festa
a la Mirona.

Diumenge 11 de Setembre es
va fer l'acte
institucional de la Diada Nacional de Catalunya
amb la lectura del manifest, lectura de poemes a
càrrec del Taller de Teatre del Centre de
Recursos de la Gent Gran i interpretació dels
Segadors per part de la Coral Tribana.

A la Mirona es va fer l'acte d'inauguració del curs
22-23.A l'acte es va poder escoltar la ponència
de Marina Valladares, al director de Serveis
Territorials d'Ensenyament Adam Manye i es va
explicar la proposta formativa Salt Vila
Acollidora i Educadora.
Per executar la millora de la calçada a un dels
carrils de l'Av. Països Catalans, ﬁns que ﬁnalitzin
les obres es restringeix la circulació a 1 carril al
tram entre els carrers Francesc Macià i Dr.
Sambola. La parada de bus es desplaça uns metres
ﬁns a Països Catalans 128.

Salt instal.larà semàfors a tres cruïlles de
l'Avinguda de la Pau
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’ha acabat l’estiu i molts hem viatjat, més o menys lluny,
prop de casa o a llocs més exòtics. Quan viatges estàs
amatent a maneres de fer i de viure diferents a les de casa
nostra. Inevitablement, però conscientment, et pares a pensar
i a fer un seguit de comparacions, reflexions sobre qüestions
pràctiques del dia a dia. Uns quants exemples: és possible
circular per una bona xarxa d’autovies construïdes respectant el paisatge i facilitant la mobilitat, trobar ciutats en què el
trànsit al centre està pacificat amb uns bons aparcaments a
l’entrada, el transport públic puntual i barat, pobles i ciutats
sense que els grafitis empastifin les façanes, l’amabilitat en el
tracte al turista..... La constatació de les nostres deficiències
cal fer-les públiques per tal d’esperonar els polítics a refer
projectes i normatives, emmirallar-se en aquests llocs que
estan aconseguint totes aquestes millores i aprendre com ho
han aconseguit.
Ara que comença un nou curs, cal exigir un millor tracte als
ciutadans per part dels funcionaris de totes les administracions. Qualsevol tràmit deriva en una burocràcia enutjosa on el
ciutadà se sent menystingut i on hi perd temps i paciència. En
aquests moments amb la cita prèvia no anem millor servits,
tenim un munt de certificacions, instàncies i protocols que
ens complica qualsevol tràmit per senzill que sigui i l’atenció al ciutadà es tradueix en bones paraules. Falten metges,
infermeres, mestres, bombers, tècnics qualificats, agents rurals, assistents socials... són els serveis que fan la vida més
fàcil al ciutadà i sobren funcionaris dedicats a la paperassa
que ens complica la nostra relació amb unes administracions
desprestigiades i en una degradació cada cop més evident.

La mirada insòlita .............................40
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Llum als passadissos del castell

entrevista

Nom: Montse Canadell Cabruja
Edat: 69 anys
Nascuda i resident a Salt
Professió: treballadora de Benestar Social a la Generalitat de
Catalunya fins que es va jubilar.
El 2016 agafa el relleu a en Miquel Casellas com a Defensora
de la Ciutadania. El 2021 renova per cinc anys més aquest
càrrec.
Oficina de defensa de la ciutadania: normalment amb cita
prèvia, atén tots els dimarts al matí a l’Ajuntament de Salt.

El mot “ciutadania”, segons el diccionari, prové de l’antiga Grècia i el seu
significat era el de “condició jurídica de les persones que podien gaudir
de certs drets polítics i econòmics”. Concepte, doncs, que no era universal, fruit d’una societat formada per persones “ciutadanes”, amb drets, i
esclaves, és a dir sense aquests. Els vents de no poques lluites ens han
bufat a favor i han estès aquests drets –tot i que les societats son complexes i segueixen havent-hi desigualtats-, i
d’entrada, tots som ciutadania. A vegades, però, aquests drets no són fàcils d’entendre i de fer valer, l’administració
pot ser una mica kafkiana i fer-nos donar voltes pels passadissos del gran castell sense saber a quina porta trucar.
Algú que ens pot ajudar en aquest itinerari és la Montse, defensora de la ciutadania de Salt i que s’ha passat més
de mitja vida atenent la gent.

A què t’has dedicat, Montse?
Vaig treballar durant molts anys a Benestar Social de
la Generalitat. Primer, vaig estar a l’oficina d’atenció
al ciutadà que es va obrir al carrer Ciutadans, que va
ser pionera i que tothom es preguntava què hi feia allà
una oficina quan a Girona ja hi havia serveis territorials de la Generalitat. La idea d’aquesta nova oficina
era la d’anar una mica més enllà. És a dir, ja que teníem una base de dades prou important, poder atendre
qualsevol persona que vingués, poder donar resposta a temàtiques molt diverses. Quan van obrir l’Hotel
d’Entitats al carrer de la Rutlla ens vam traslladar allà
i aquí va començar a funcionar a ple rendiment, amb
moltes consultes, de manera que sovint es feien cues
de gent. Vaig treballar allà fins que ens van traslladar a
les oficines dels serveis territorials de Benestar Social i
Família, a l’OAC (oficina d’atenció ciutadana).
Quina formació tenies per dedicar-te a això?
Havia estudiat el que en aquell moment es deia “comerç i secretariat”, que després no s’equiparava amb
res, però vaig anar a l’Escola d’Adults i vaig fer l’accés universitari. Em va sortir aquesta feina per entrar a
Benestar Social i de seguida em vaig treure els nivells
B i C de català, a posteriori l’administratiu i el D, no podia estudiar més perquè amb tres fills i treball complet
ja no podia més, però d’alguna manera sempre m’he
anat formant amb cursos.
Des de quan ets la Defensora de la Ciutadania?
Després de ser-ho en Miquel Costabella, va prendre el
càrrec en Miquel Casellas. Tots dos amics meus! Però
en Miquel va tenir un problema de salut i em van proposar agafar el relleu. La veritat és que és una tasca
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que ja va amb el meu tarannà: ajudar la gent. En aquell
moment m’havia prejubilat, de manera que en pocs
mesos sabia que tindria molta més disponibilitat, i així
vaig començar.
O sigui que tota la vida atenent la gent!
Sí. He intentat no posar barreres. Seguint la línia d’actuació que tenia en Ramon Llorente, el defensor de
Girona fins al 2021, que ha estat el meu referent amb
les distàncies pròpies de dues ciutats diferents. En Ramon, qualsevol qüestió que li arribava, fos municipal o
no, atenia i mirava de donar-hi resposta. I aquí he mirat
de fer exactament el mateix.
Quin tipus de consultes t’arriben?
M’he trobat amb casos de gent que ha tingut problemes amb pagaments a terminis d’empreses privades,
rebuts girats dues vegades; canvis de companyia de
subministres, també algun cas de rebuts hipotecaris,
etc. Miro de donar resposta a tothom, i del que no en
tinc, normalment sé a qui derivar-ho. També rebo força
consultes d’habitatge, però ara des que l’ajuntament
ha comprat alguns pisos i ho canalitza l’oficina d’habitatge, he tingut menys consultes sobre aquest tema.
També casos en què s’ha posat una sanció i el ciutadà
no considera que sigui correcte, també alguna queixa
per sorolls, consultes sobre pensions, tant contributives
com no contributives. A la meva feina de la Generalitat
m’ocupava molt del tema de pensions no contributives,
de manera que tractava sovint amb la Seguretat Social
i sobre això he tingut força consultes i amb resultats
molt satisfactoris. Fins i tot també a un senyor el vaig
ajudar perquè li obrissin un compte al banc, que no li
volien obrir. Són temes que potser no son els que es-

Entrevista a la Montse Canadell
trictament tracta el defensor, però en fi, si ho pots solucionar...
Has de tenir molt domini sobre el funcionament de
l’administració, que no és fàcil a vegades. La teva
resposta després es té en compte?
Puc fer algun informe, alguna recomanació a l’ajuntament, però la meva figura no és vinculant ni tampoc va
vinculada a cap partit polític. No deixa de ser atenció
ciutadana, sempre en segon terme, és a dir que quan
no hi ha resposta de l’administració o la resposta no
s’ajusta al que demana el ciutadà, llavors venen a mi,
mai de primera instància. Aquesta és la funció principal
del defensor del ciutadà, per bé que si em trobo algun
altre cas que puc ajudar a resoldre també ho faig.
Vas entrar per substituir en Miquel Casellas però
has renovat per cinc anys més!
Sí, vaig entrar el 2016 per cinc anys i l’any passat vam
renovar per cinc anys més. Em va bé fer aquesta tasca, és el que jo en dic “envelliment actiu”. Tinc una
vida familiar també intensa però tenir alguna activitat
fora sempre va bé, per mi és fantàstic. Hi ha alguns
casos a vegades que et preocupen especialment i que
mentalment te’ls enduus a casa però també se n’aprèn
d’acceptar que fas fins on pots. En general, et sents
gratificada de poder ajudar la gent.
Entre la feina i la tasca de defensora, deus tenir una
visió força àmplia de la nostra societat.
Salt és especialment complex. Penso que l’ajuntament
ha tingut una bona iniciativa en adquirir habitatges.
Perquè, des del meu parer, l’ocupació s’hauria d’acabar, no és una bona política per una ciutat. Penso que
donar les coses gratuïtament fa que no es valorin. Això
sí, que tothom pagui segons les seves possibilitats,
tenint en compte les circumstàncies de cadascú i les
dificultats de, per exemple, gent que arriba i no té recursos. També si una persona gran viu en un pis alt sense
ascensor, que pugui canviar a un de planta baixa. Facilitar la vida a tothom qui ho necessiti. Un
dels problemes que tenim és que la gent,
a mesura que millora econòmicament,
sovint marxa de Salt, llavors es manté
una situació força repetitiva de famílies
amb necessitats.

ralitat, en canvi, el que més gestionàvem era qüestions
relacionades amb pensions no contributives i de famílies nombroses. En aquells moments l’ajuda Pirmi pertanyia al departament de Benestar, després va passar a
Treball. I sobretot veies la casuística del ciutadà entorn
aquest tema. Quan estàs atenent la gent, és important
no estancar-te, sempre aprens alguna cosa, i això a mi
m’agrada. És una mica com fer sociologia en directe.
Et deu arribar gent a vegades en situacions desesperades, s’ha de tenir cert caràcter per saber atendre la gent.
En una ocasió va venir una senyora que finalment el
problema era la solitud. Vivia sola, tenia el fill fora, havia aconseguit un pis de lloguer social però sempre venia amb alguna queixa: sorolls, algun conflicte amb els
veïns... Al final li vaig ensenyar a fer servir el mòbil per
poder comunicar-se bé amb el fill i va marxar una mica
més contenta. Per tant, a vegades s’ha de tenir, no sé
si se’n pot dir psicologia, però sí empatia. A mi m’agrada atendre la gent, però és veritat que ara ho faig un
cop a la setmana, quan treballava era a diari.
L’administració és assequible per a tothom?
Per mi el problema que hi ha no és tant que hi hagi
tràmits complicats, sinó que hi ha alguns organismes,
i en aquest cas jo et donaria el nom de Xaloc, que són
molt inflexibles i costa molt que atenguin el ciutadà. Si
tenen molts recursos, a vegades tarden fina a un any
a contestar... I és important que igual que en fan via de
cobrar o embargar, també han de fer la devolució amb
els interessos pertinents pel temps passat.
Quin consell donaries a la gent en aquest sentit?
Ser ordenat amb papers? Guardar rebuts?
Avui dia la veritat és que com que va tot informatitzat
i es paga tot per banc, és senzill obtenir un rebut, és
més fàcil ara que no pas anys enrere... Sobretot diria
al ciutadà que l’administració està per atendre’ls, i que
tothom que treballa en una administració està pagat

La problemàtica més gran a Salt és
l’habitatge?
Sí, actualment jo diria que sí. Continuem
tenint un elevat nombre d’ocupacions.
Veig una bona iniciativa la compra de
pisos i fer lloguer social, i mica en mica
anar desfent aquest nus, però de moment encara estem lluny. En pocs anys
Salt serà encara més ciutat universitària
amb el nou Trueta, que ja ho és amb la
UOC, Eram i Euses, però ho serà encara
més i hem d’anar cap a aquest model de
ciutat. És un repte. Quan era a la Gene-
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amb diner públic. Això no vol dir que hagis de venir en
pla tirà, això tampoc, però sí que la gent s’ha de sentir atesa, sigui a l’administració que sigui. Tenen dret a
ser escoltats i ser ajudats. Això és la base a qualsevol
nivell d’atenció ciutadana i penso que aquí a l’OAC de
Salt ho estan fent molt bé.
També tens vinculació amb la part associativa de
Salt?
Primer va ser amb el Club Bàsquet Salt. El meu exmarit
va ser-ne durant un temps el president i a casa es feien
les reunions. Jo no era a la junta però sovint feia alguns tràmits. I ara estic amb l’associació Amics del Taixí Chuan de Salt, hi vaig com a usuària i hi col·laboro
amb tot el que es fa. També estic al grup “Salt a debat”,
es tracta d’un grup per parlar de temes del poble, conscienciar sobre diversos temes. Vam fer unes xerrades
als instituts sobre medi ambient, per conscienciar que
el carrer també és casa nostra. En principi som un grup
concret de gent que ens trobem però mica en mica volem anar fent activitats més obertes. Son maneres que
tothom que viu a Salt pot anar aportant el seu granet
de sorra, i està obert a qui vulgui incorporar-se al grup.
Tots som gent gran i força ocupada, però intentem dedicar un temps a això.
Sempre has viscut a Salt?
Sí, tota la vida. Vaig néixer a la plaça de les Llúdrigues,
que en diem, que abans havia estat plaça d’Espanya,
després va ser plaça de la Vila. Sempre he viscut aquí,
des de fa anys a la zona del mercat cobert i hi estic
molt bé, tinc molt bona relació amb els meus veïns. A
vegades venen a fer-me consultes, i quan em deixen
llenya sovint m’ajuden a pujar-la! Fem molta vida de
barri, hi ha bon rotllo. No m’he plantejat mai marxar. A
mi m’agrada molt de bon matí anar al Mercat i trobar
a un i saludar a l’altre. I això és un plaer que es té en
un poble i Salt encara conserva una mica això. Tenim
coses molt bones com el Salt Gimnàstic Club, la meva
neta hi està vinculada i fan uns festivals excepcionals,
o la nit de les Veus de Salt, és un acte fantàstic que
organitza Caritas, que m’agrada molt i que cada any
procuro assistir-hi, hi ha moltes coses bones que s’han
de mantenir i fomentar.
L’any que ve que farà 40 anys de la recuperació de
la independència de Salt. Vas participar en el procés?
I tant. Recordo anar amb una pancarta amb els meus
fills que deia “El Club Bàsquet Salt també vol la independència”. Vam participar activament a manifestacions, reunions amb en Quim Nadal.
Hem estat millor sent independents?
Penso que sí, que ha estat per millor. Amb aquest interval de l’annexió es van fer molts pisos a Salt. Tots
aquests habitatges del centre, que es van sobrevalorar
molt amb el boom hipotecari, després han estat els que
han quedat buits i readquirits pels bancs.
Un tema a debat és la renda mínima garantida uni-
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versal, com veuries que s’apliqués?
Totes les ajudes
sempre tenen lletra petita. Amb
les pensions, per
exemple, que és
un tema que conec
bé, per tenir una
pensió no contributiva d’invalidesa
necessites mínim
cinc anys de residència al país ininterromputs. Per
tenir una pensió de
jubilació no contributiva es necessiten deu anys. Amb
el cas de la renda garantida també hi ha una normativa,
si no ha canviat, els dos últims anys s’ha d’haver viscut
a Catalunya. He tingut algun cas de gent que duia més
de 10 anys al país i com que no s’havia tret el permís
de residència no tenia dret a res. Una senyora ja gran
portava 13 anys aquí i no tenia dret a res, ni pensió, ni
residència, etc. Vull dir que totes les ajudes tenen uns
requisits. Avui dia qualsevol diner que doni l’administració pública està totalment fiscalitzat i controlat, se sap a
qui s’ha donat, com i perquè.
Però em referia a l’aplicació d’una renda mínima
universal per a tothom.
No sé què dir-te... d’una banda podria ser bo, per l’altra
també podria ser perjudicial. Crec que és un tema molt
ambivalent. El 2014 hi va haver una revisió molt forta
de les PIRMI, van retirar-ne moltes, i després, a què es
dedicaven aquesta gent? “De què vius?”, els preguntaves, i no en treies mai aigua clara. De manera que no
sé fins a quin punt això propicia economia submergida
o il·legal. Per tant, hi ha d’haver un bon sistema de formació, hi hauria d’haver una oferta pública d’ocupació
per gent que cobra aquestes pensions, perquè no fos
donar-ho a canvi de res, perquè després no es valora.
Per fer d’agents cívics, neteja del poble, treball social,
ajudar gent gran... Penso que això seria el més indicat.
I no parlo d’explotació, sinó de contribuir a la societat
d’alguna manera. Tothom té dret a ser ajudat quan passa una crisi, per un temps, però no cronificar aquest
tipus d’ajudes. És la meva opinió.
Deus tenir gent molt agraïda per la teva ajuda.
Sí, hi ha gent que encara m’envia missatges per preguntar com estic després de mesos d’haver-los ajudat
a fer algun tràmit o recurs. I per mi això també és molt
important. Com a defensora de la ciutadania estic oberta a tothom, intentaré contestar sempre i solucionar el
que pugui.
Agnès Cabezas Horno

converses a mitja tarda
Inés Rigau Porcalla
Només entrar a
casa seva, ja vaig
intuir que no era
una casa qualsevol;
era gairebé un petit
museu. Les plantes
em varen donar la
benvinguda, les parets presumien de
les obres del seu
fill, l’artista Manel
Bayo, i les fotografies dels familiars
ens acompanyaven
amb curiositat. L’estança era plena de
records i sobretot
del somriure i de les
mirades blaves de
l’Inés.
Inés, tu ets filla de
Salt? Explica’m una
mica com va ser la
teva joventut.
- Vaig néixer a la plaça de la Vila. La nostra casa pertanyia a la fàbrica Gassol, no ens la van voler vendre mai,
pagàvem un lloguer de 10 pessetes al mes. Hi estàvem
molt bé, vivíem al “rovell de l’ou” i teníem el col·legi
ben a prop. Tant la meva germana Roser com jo vàrem
anar a l’escola de les Dominiques; també hi anava la
meva amiga, la Teresa Moré, érem inseparables, ens
unia la il·lusió pel teatre. Des que tenia 10 anys fins que
em vaig casar vàrem fer moltes obres juntes. Després
d’estudiar comerç vaig anar a treballar a casa d’un notari, però com que no estava assegurada, vaig anar a
buscar una altra feina. La mare em deia: -Busca’t un
lloc que t’assegurin- i a subministres Girona em varen
donar feina i hi vaig treballar fins que ens vàrem casar.
A l’haver cotitzat més de 5 anys, em va permetre jubilar-me i acollir-me a la llei del 68 (quanta raó tenia, la
mare!!!), i a hores d’ara, cobro una petita pensió gràcies als anys computats
Com vas conèixer el que va ser
el teu marit?
Em fa riure pensar-hi. El vaig
conèixer a la piscina de Girona, on en aquell temps hi feien
ball. A mi no m’agradava ballar,
però sí escoltar música; ell em
va convidar a ballar i ens vàrem
agradar. La meva mare, quan
va saber que volia festejar amb
“aquell xicot de Madrid”, em va
dir: -Tants nois que hi ha aquí i
l’has d’anar a buscar tant lluny? I
va afegir: –I ves en compte, que
potser està casat!- No estava
casat, però sí que tenia xicota,

i va deixar-la per mi. He estat molt bé al seu costat, el
trobo a faltar. Justament ara fa un any que ens va deixar. Vàrem estar 54 anys junts, i molt feliços.
Explica’ns el motiu de viure tant temps a l’estranger.
El meu marit era pèrit muntador de telefonia i, degut a
la seva feina, vàrem estar més de 10 anys fora de Salt.
Primer, vam viure a Lisboa i també a Aveiro. Després
a l’Angola Portuguesa, allò sí que era un paradís! Hi
havia pobresa, però a nosaltres no ens faltava de res.
Recordo que tenia una noieta autòctona que m’ajudava amb les feines de casa i jo n’estava molt contenta
d’ella. En canvi, hi havia persones que pel fet de que
fossin negres no les volien, i a mi em sabia greu, perquè érem nosaltres els qui havíem anat al seu país!
(sempre el racisme...) Mentre érem a Angola, vàrem
patir la “revolució dels clavells”; com que era colònia
portuguesa ens recomanaren de marxar, perquè, allà,
no estàvem segurs. Tan bonic que era aquell país, i es
dedicaren a espoliar-ho tot.
L’altre país on també vam viure va ser Montevideo
(Uruguai). En total vàrem estar fora de Catalunya més
de 10 anys. Al meu marit li oferiren feina a l’Equador i a
Argèlia... però jo ja no hi vaig anar. Més tard, l’empresa
li va proposar com a destí Hong Kong, però els fills ja
començaven a ser grans, valoràrem el millor per a ells i
decidírem no moure’ns més. Després de buscar un lloc
per instal·lar-nos, compràrem aquesta casa, i fins avui.
Actualment vivim junts el meu fill i jo, sort en tinc d’ell,
perquè al morir el meu home em sentia sola. Ens entenem molt bé, sobretot a l’hora de cuinar, a ell li agrada
i a mi no. També tinc la companyia de les meves filles,
l’Ester i l’Agnès, i els meus néts em venen a veure molt
sovint.
Ens vàrem entretenir a mirar les fotos i a recordar vells
temps...
I després de tots aquests anys, vares tornar al teatre,
no?
Sí. Va ser quan es va celebrar el centenari de l’escola de les Dominiques. Ens varen proposar de fer una
comèdia i clar que hi vaig voler ser. Interpretàrem
“L’amor venia en tren” i “L’hereu i la forastera”. Ens và-
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rem retrobar i actuar les mateixes persones d’aquella
època, amb uns quants anys de més. Tornàrem a reiniciar el grup Estil i també l’aventura del teatre. Primer,
amb en Salvador Sunyer de director i després amb en
Joan Canals. Teníem moltes ganes d’actuar i de fer coses i quan ens varen convidar a fer “ Les veus de Salt”
per recaptar diners per a Càritas, ho vam fer amb molta
il·lusió. També vàrem col·laborar amb algun recital amb
el Consorci de Normalització Lingüística de Salt.
L’ Inés explicava amb tristesa “les veus joves han fet
callar les velles veus” i és una pena, perquè seria molt
bonic compaginar-ho tot.
“Les veus de Salt” estaven formades per persones
amb moltes taules i amb un gran talent, eren veus molt
conegudes. Una vegada fet algun aclariment, ella va
seguir parlant amb el cor:
-A hores d’ara, m’encantaria que es recordessin de
nosaltres. Abans de la pandèmia havia fet els pastorets
d’en Folch i torres, però tot es va aturar... ho dic de
debò, si es torna a fer que comptin amb mi, perquè
encara tinc molta corda i memòria.
Júlia, et deixes una pregunta per fer.
Ah sí, Quina?
El meu voluntariat de substituta de jutgessa de Pau.
(L’Agnès també va rebre el premi 3 de Març, per moltes
col·laboracions, durant més de 25 anys). Encara faig
casaments, i a part de llegir els articles del codi civil,

intento fer una cerimònia bonica, amb
caliu, perquè tant els
nuvis com els assistents en guardin un
bon record.
I mentre m’explicava parts de la cerimònia,
recitava
fragments dels que
ella regala als nuvis
“l’anell no és una
cadena d’esclavitud,
sinó que és un llaç
de companyia, comprensió i amor...”
també els hi dic “escampeu la pau com
un perfum propi de
casa vostra...”
I jo hi afegeixo: com
la pau que he respirat avui a casa teva.
Perquè Inés, tu ets
amor i pau. I vagis
allà on vagis, tu també desprens aquest perfum.
Júlia Pujolràs Casadevall

8

col.laboració

Sol al món

A

ssegut a les deixes del riu veia el món passar sense
adonar-me’n. Els ànecs suraven amb parsimònia, les
fulles ho feien amb nostàlgia, sobre unes aigües calmes. El
temps tenia un altre ritme, un rostre diferent, mentre romania
refugiat on no existia la pressa, les angoixes ni els rellotges.
Embadalit, mirava sense veure, escoltava sense intenció i
pensava mecànicament en coses inútils i sobreres.
El riu s’havia anat estrenyent pels aiguats dels darrers mesos i, en llevar-me i moure’m, em pareixia caminar per un
paisatge quasi lunar, de còdols grisos i blanquinosos. Entremig, començaven a brotar algunes poques plantes atrevides que sense vergonya intentaven alçar-se per sobre
les roques descaradament. Sobreviurien a la propera crescuda? No ho sabia, però vaig suposar que la vida era així:
no triem néixer, ni on néixer, ni com néixer... Venir al món
esdevenia quasi una absurditat si no fos perquè la mort era
encara quelcom més absurd i més inesperat. Talment, com
una riuada que ho arrana tot sense avisar.
Mirava per on posava els peus perquè tenia tots els números de prendre mal. Els meus genolls no estaven per gaires
romanços i menys encara per imprevistos estúpids d’una
ment inconscient. Però em podia més la curiositat, l’afany
aventurer, que la raó i el seny. De fet, poques aventures
s’haurien viscut sense la companyia de la imprudència i
la insensatesa. I mentre avançava amb la ridiculesa d’un
poruc, arribava a la vora de l’aigua. Inconscientment, vaig
aixecar el cap per comprovar si algú em mirava, una reacció típica d’un resident de la ciutat que no vol ser vist fent
el beneit
La poca aigua que baixava era neta i deixava veure el llit
del riu perfectament, però em va cridar l’atenció una ampolla verda de refresc que havia quedat entaforada entre
dues pedres. Me la mirava fixament. Estava completament
ratllada i amb prou feines podia veure si tenia alguna cosa
en el seu interior. Seguint amb la meva actitud tafanera
vaig voler agafar-la amb la mala sort que vaig acabar amb
els peus dins l’aigua. De nou vaig mirar si hi havia algú al
meu voltant. Un colom que em va semblar que es mofava
de mi i no puc negar que tot plegat era per riure. Però jo ja
tenia el que volia: l’ampolla.
El seu tacte era aspre, gens agradable. Desconeixia d’on
venia, qui l’havia llençada a les aigües del riu i quina era la
seva història, així que vaig deixar volar la meva imaginació. Lentament, la vaig acaronar, i no, no en va sortir cap

geni; així que vaig decidir deixar-la al mateix lloc on l’havia
trobada.
De sobte, un impuls em va fer girar cap a l’ampolla i la vaig
veure anar riu avall, picant contra les pedres. Per cada còdol amb què topava deixava anar un crit agut... no era de
pena, sinó d’alegria per aquella aventura que tot just s’iniciava. Crec que no m’erro quan dic que més que xisclar, el
que feia era cantar, era un clam de llibertat. On la portaria el
destí, fins on arribaria aquella melodia improvisada?
L’única amiga que tenia s’havia decidit a emprendre el viatge i tornava a estar sol altra vegada. D’acord que feia ben
poc que la coneixia, però estava segur que ens unia un
mateix destí: jo com ella havia estat utilitzat fins que ja no
vaig ser necessari. Llavors m’havien deixat anar o, encara
pitjor, llançat de males maneres. Tot seguit, m’havia deixat endur per l’aigua de la vida que em va fer davallar per
on va voler sense que jo pogués fer-hi res. Els somriures
marxaren, l’alegria es va fondre i la pell es tornà aspre i rancuniosa. Jo no brillava d’esperança sinó que, empresonat
en una vida infèrtil, esperava que algú es penedís de mi i
m’alliberés del meu desconsol
Des de llavors, em sento sol al món. Ningú em veu fent
l’excèntric mentre camino entre les roques. Ningú es preocupa de mi. Ningú sap si pateixo o estic content. Tothom
coneix el meu nom, però ningú sap com em dic. Tothom
parla de mi tot i que mai han sentit la meva veu. I el que
més greu em sap i més patiment em provoca és haver
deixat de creure en l’amistat humana. Els meus confidents
són els arbres, els ànecs del riu i l’eixam de fulles mortes.
Llavors em vaig quedar abstret dins la penombra dels
meus pensaments...
Quan arribi l’obscura nit, qui em cantarà la cançó de l’ampolla viatgera que un dia se l’endugué un riu que ja no hi
és?
Robert Fàbregas
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Per què el cel és blau?

N

o costa gaire veure un moviment ondulatori. Si tirem una pedreta a un estany amb l’aigua quieta, del
punt on ha caigut la pedreta surten unes circumferències
concèntriques, les ones, que es mouen per la superfície de l’aigua a velocitat constant i mantenint sempre la
mateixa distància entre si, distància que s’anomena longitud d’ona. Si xoquen amb un obstacle, es reflecteixen,
reboten, però mantenint la mateixa longitud d’ona. Però
si l’obstacle és més prim que la longitud d’ona el passen
sense reflectir-se.
La llum que ens arriba del Sol és una barreja d’ones,
però no de matèria sinó d’energia (ones electromagnètiques), però d’una longitud d’ona molt més petita que es
mesura en micres (mil·lèsimes de mil·límetre). L’arc de
Sant Martí i també un prisma de vidre, ens mostra que
són llums de diferent color, amb longituds d’ona que van
des de 0,6 micres per a la llum vermella a 0,4 micres per
la violada, però hi ha molts matisos en la vermella i en la
blava. Quan la llum toca un objecte no transparent, una
part s’absorbeix i l’altra es reflecteix i nosaltres el veiem
del color de la llum que es reflecteix. Per això veiem el
món ple de colors. Si una cosa la veiem blanca és que
reflecteix tots els colors per igual.
L’aire, com tots els gasos, està format per molècules que
es mouen constantment xocant entre si. És transparent
perquè les seves molècules són massa petites per reflectir la llum. Però si en un instant es troben 3 o 4 molècules coincidint en un mateix punt formen un obstacle
prou gran per reflectir la llum violeta i les blaves. Com
que això passa constantment en molts punts de l’atmosfera veiem el cel de color blau.
Si veiem el cel blanquinós, és perquè porta partícules
més grosses que reflecteixen tota la llum. Poden ser gotetes d’aigua (boirina) degut al refredament per l’altura de
la humitat de l’aire,
però també granets de pols molt
fina dels deserts
africans o partícules contaminants
procedents
dels
gasos dels cotxes
i calefaccions. Per
això en les ciutats
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grans és difícil veure el cel
ben blau.
Els
núvols,
originats per
refredaments
de la humitat
de l’aire, estan
formats
per
gotetes
molt petites
d’aigua, o per cristallets de gel si són molt alts. Vistos per
sobre, per exemple des d’un avió, són sempre blancs,
però vistos per sota poden ser d’un color gris més o
menys fosc si per la molta concentració de gotetes o pel
seu gruix la llum del sol no els arriba a travessar.
Quan el sol està alt la seva llum solament ha de travessar el gruix de l’atmosfera, però a la sortida i posta la
seva llum ha de travessar transversalment l’atmosfera
per arribar-nos, per tant molts més km d’aire. Això fa que
les components blava i violeta es reflecteixin amb major
proporció pel camí i que ens arribi una llum més groga
i vermellosa que dóna aquest color al cel i als núvols.
El cel no és doncs un gran sostre o cúpula que va girant portant enganxades les estrelles, com creien antigament. Qui gira és la Terra. Aquest cel no existeix, és
solament una il·lusió òptica deguda a la reflexió de la
llum del Sol en l’atmosfera. Si no hi hagués atmosfera
veuríem dia i nit la negror de l’Univers, com veien els
astronautes que van anar a la Lluna.
I el cel dels creients? Penso que és l’esperança d’entrar
en una altra dimensió, no material ni temporal, que la
nostra ment no pot imaginar. Joan Maragall va expressar aquesta esperança amb termes poètics en aquells
versos amb què acaba el seu Cant Espiritual:
“I quan vinga aquella hora de temença
en que s’acluquin aquets ulls humans
obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Sia’m la mort una major naixença. “
Joan Serrat

casal Les Bernardes

Excursió a Cantàbria

A

quest passat mes d’agost, l’Associació de Gent
Gran les Bernades de Salt vàrem poder gaudir
d’un bonic viatge a aquesta comunitat autònoma Espanyola.
Cantabria és una comunitat rica arqueològicament parlant, tots tenim a la ment les famoses coves d’Altamira.
Té zones amb un important patrimoni natural. Nosaltres vàrem tenir el privilegi de gaudir del parc natural
de Cabárceno. És un lloc on els animals es passegen
amb tranquil·litat trepitjant terres de color de ferro, degut a una antiga mina que hi havia temps enllà. Ens
varen agradar molt els pobles de Comillas i Santillana
de Mar (que ni és santa, ni és llana ni té mar).
També vàrem passejar per la seva capital, Santander.
L’entorn d’aquesta gran ciutat és privilegiat, és una vila
molt senyorial amb grans avingudes, amb un gran port,
amb magnífics edificis, amb un passeig davant del mar
que no te l’acabes, perquè a la llunyania, la vista es
perd, contemplant els colors blaus i daurats de les seves platges que acaben a l’horitzó.
Tot i la calor que també ens va acompanyar en aquest
viatge, ens ho vàrem passar molt bé . Érem una gran
colla amb ganes de gaudir i de deixar per uns dies els
petits problemes quotidians. Ara, una vegada tornats
a Salt, ja tenim ganes de retrobar-nos, tant és així, que
ja tenim programades sortides mensuals perquè els

“grans de Salt” ens ho passem bé, perquè ens ho mereixem, perquè la vida és vida si la podem gaudir.
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Aquest any.... SÍ!!!

casal jubilats

D

esprés de dos anys de pandèmia, aquest any el
Casal de Jubilats hem pogut reprendre la tradició i,
el darrer divendres d’agost, com fèiem sempre, vàrem
fer la cantada d’Havaneres al patí del Casal.
Prèviament a la cantada d’havaneres organitzem un
sopar de germanor per posar fi a l’activitat dels divendres d’estiu en què sopem a la fresca. Aquest any la
gent es va anar animant i ens varen desbordar, haguérem d’habilitar la sala parroquial per donar cabuda als
més de 100 socis i amics que varen voler venir, tots
teníem ganes de trobar-nos i sopar plegats.
No us penséssiu que tot varen ser flors i violes, abans
de començar haguérem de superar algunes dificultats
inesperades, a banda de buscar lloc per encabir a tots
els que volien venir a sopar, com per exemple, la malaltia greu d’un dels membres del Grup Xamfaina , el
nostre amic i soci del Casal en “Fonsu”, que va haver
de ser hospitalitzat dos dies abans de la cantada per
una malaltia greu, el que feia que el fantasma de la
suspensió planés pel pati del Casal.
Malgrat tot, el bon amic Josep Mª Abad (del Grup Xamfaina) ens va llençar el salvavides necessari contactant
amb el Grup d’Havaneres “Les Veus de Parlavà”, que
varen solucionar (amb nota molt alta) la cantada que
semblava “maleïda”.
Els de “Can Pere de les Flors” varen complir, com sempre, amb el ritual del cremat, i la saga familiar fa que no
es pugui prescindir d’ells, si vols quedar bé.
Només vull aprofitar aquest espai que ens ha ofert La
Farga per donar les gràcies a tots els que vàreu fer
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possible que la tradició vagi continuant, institucions,
empreses, veïns, socis i familiars i també, i molt especialment, a la Junta del Casal, és un orgull treballar
amb tots vosaltres.
Joan Boada
President del Casal de Jubilats de Salt

festa gran

A la festa gran, gran gent

E

l passat diumenge 18 de setembre va tenir lloc a
Salt la Festa Gran, antiga festa de la Gent Gran. Es
va celebrar al pati de l’escola La Farga igual que l’any
anterior, però amb una programació molt més àmplia
amb motiu d’una davallada del risc de contagi per la
COVID-19.

els presents poguéssim ballar sardanes una bona estona. A més, es van repartir ventalls i barrets per amenitzar la trobada i protegir-nos del sol, que al setembre
encara és prou intens per fer-se molest.
Tot seguit, es va homenatjar i obsequiar els padrins, en

Al matí, els músics de la Cobla Vila de la Jonquera van
tocar enèrgicament tots els seus instruments perquè

Pere Pinsach de 98 anys i la senyora Agustina Aviles
de 99, i a continuació es va donar inici al vermut contractat a la Fundació Ramon Noguera, que constava de
begudes, croquetes, truita de patata, coca de recapte
i més. Després, vam acomiadar el matí amb la panxa
plena per retrobar-nos a la tarda.
Més tard, havent pogut descansar una bona estona, la
gent es va tornar a reunir al pati de l’escola La Farga
per ballar al ritme de l’Orquestra Gerunda i acabar la
jornada berenant plegats els dolços encarregats a Can
Margenat. I d’aquesta manera, entre llamineries i música alegre, va concloure la XXI Festa Gran.
Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Salt
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Les Bernades presenta “L’home del Moulin Rouge”

cultura

L

es Bernades presenta “L’home del Moulin Rouge”
En un ambient tenyit de vermell es va fer la presentació del nou cicle expositiu “d’històries oblidades” centrat en el Moulin Rouge de París i amb la figura del seu
fundador, l’empresari de Terrassa Josep Oller i Roca.
El nom de Josep Oller és quasi desconegut avui en
dia, però una de les seves creacions és coneguda arreu del món: el Moulin Rouge, és quasi tan identificat
com la torre Eiffel; inaugurats el mateix any arran de
l’Exposició Universal de 1889.
Oller no només fou el pare del Moulin Rouge. Fou un
empresari d’espectacles que fundà alguns dels negocis
de més èxit del París de finals del segle XIX i principis
del XX.
Biografia de Josep Oller
Neix a Terrassa l’any 1839. Els seus pares, Francesc
Oller i Teresa Roca, empresaris tèxtils, van emigrar a
França quan ell encara era un nen. Més endavant, son
pare l’envià a Bilbao, el1856, per cursar els seus estudis universitaris de comerç i aprendre el castellà, ja
que a casa només es parlava en català. Posteriorment,
tornà a París per treballar a l’empresa familiar.
A principi dels anys 70 del segle XIX, es va traslladar
a Londres durant una temporada per evitar la guerra
francoprussiana. Allà va entrar en contacte amb el món
de l’espectacle. De nou a París, a partir de l’any 1876,
Oller virà la seva atenció cap a la indústria de l’espectacle i esdevingué un reputat empresari teatral. Inaugurà
diverses sales d’espectacles amb altres personalitats
del sector: Fantaisies Oller, La Bombonnière... També
va inaugurar el Nouveau Cirque (1886), una gran pista d’espectacles que podia convertir-se en una piscina
amb números de dansa aquàtica.
La nit abans que s’inaugurés l’Exposició Universal de
París de 1889, el 6 d’octubre, Josep Oller obrí el famós
Moulin Rouge a la place Blanche del barri de Montmartre. Joan Oller, el seu germà, n’esdevindria el director
i Henri de Toulouse-Lautrec, gran amic d’Oller, un dels
dissenyadors de cartells.
Va morir el 19 d’abril de 1922. Les seves restes descansen
a prop de l’entrada del cementiri Père Lachaise de París.
La tomba porta escrit l’epitafi: “La seva intel·ligència igualava el seu cor”.
Amb motiu del centenari de la seva mort, la casa de cultura les Bernades de Salt ens mostra una exposició plena
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de màgia, que ens transporta, ni que sigui per uns moments, en un mític “París la nuit”.
Com sempre i des de fa anys, Les Bernades ens sedueix
amb exposicions plenes de bon art i de bon savoir faire.
J.P. Casadevall

petits contes

4 calbs

H

i havia una vegada quatre germans que a mida
que es feien grans els hi anaven caient els cabells i quedaven calbs. Com que s’assemblaven molt,
la gent del poble els confonia pel carrer. Sempre els
cridaven amb el nom que no era el seu. Al principi
a tots els hi feia gràcia, però a mida que passava el
temps els enxerinava perquè els feien perdre el temps
en donar explicacions a on trobarien el seu germà que
demanaven.
Van decidir solucionar-ho i van acordar de comprar un
barret diferent cadascun perquè la gent els distingís,
però van tenir tanta mala sort, que van comprar quatre
gorres iguals.
- Com és? – li van preguntar a en Joan- Acabes de
passar fa un moment i ja has donat la volta a l’illa de
cases?
- No. Deu ser un meu germà.
- Segur?
- I tant –va dir mosquejat.
A un altre li van dir:
- Ostres! Abans de dinar has vingut a arranjar el sifó
de l’aigüera i ja vens a portar la factura?
- No. Ell era en Jordi. Jo sóc en Jaume i vinc a canviar
les teules trencades.
- Ah! M’he confós... Perdona.
Es varen tornar a trobar i ho comentaven:
- Hem de buscar una solució per sempre –va dir en
Julià- Si ens posem una inicial a
la gorra continuarem igual. Ens
hem de posar
una etiqueta amb
el nom complet.
- Tens raó! –va
dir en Jaume
mentre assentien en Joan i en
Jordi.
Tots es varen posar una placa al
pit amb el nom.

- Jordi, vindràs a canviar l’aixeta.
- No, senyora Maria. Jo sóc en Julià. Sóc el que munta
plaques solars. Veu el meu nom? –li va dir mostrant
la placa.
- Ho sento, com és tan petita no ho veig.
És varen tornar a reunir.
- Nois és un caos! –va dir en Jordi- Hem de fer quelcom que ens identifiqui.
Tots junts van deliberar una estona. En Jaume, que
era el més petit, va dir:
- Penso que tinc la solució final. Què us sembla si ens
unim en una sola empresa? La gent es pensarà que
estem a tot arreu i que som molt eficients a causa de
veure’ns sovint. Serà la millor propaganda. Quan ens
cridin sempre respondrem: Al seu servei!
- Tens raó! –va dir en Jordi- Entre nosaltres ens avisem pel mòbil de les feines que vagin sorgint i ens
repartim els beneficis a parts iguals.
- D’acord –va assentir en Joan- I quan un tingui més
feina que un altre?
- Cap problema! Li farà d’aprenent – va dir en Julià.
Es varen comprar quatre granotes iguals de color gínjol i quatre cotxes iguals amb l’anagrama 4J4G. Quant
els cridaven pel nom que fos, deien: Al seu servei, ara
vinc!
Xavier Cassany, setembre 2022
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Recomanació de llibre
TÍTOL: Violeta
AUTORA: Isabel Allende
EDITORIAL: Plaza y Janés
Primera edició: gener de 2022

A

questa novel·la és l’última obra d’Isabel Allende, autora molt prolífica des que va publicar La casa de los
espíritus amb un èxit rotund que ha anat mantenint amb
la resta de les seves obres.
La trama es desplega al llarg dels 100 anys a través
d’una dona centenària que escriu una carta al seu nét explicant totes les aventures amoroses i peripècies familiars
emmarcades en els fets històrics que van des de la grip
espanyola
fins a la COVID-19
i, de fons, la situació política mundial, però sobretot de Llatinoamèrica.
La narració està plena de trets autobiogràfics de la seva mare i de
la mateixa autora, que s’hi sent
identificada. La protagonista és
una dona valenta, interessant,
forta, irònica, atrevida i amb una
gran visió de futur com la seva
veritable mare Panchita Llona.
De lectura fàcil, transmet les
opinions de l’autora sobre feminisme i llibertat,
en tota la novel·la emergeix
la lluita pels drets de les dones, la violència de gènere, l’ho-
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mosexualitat, les dictadures dels països
d’Amèrica del Sud, el gran respecte pels
pobles indígenes i les diferències entre
classes socials.
Isabel Allende és una escriptora xilena
nascuda al Perú quan el seu pare exercia de diplomàtic, ha venut més de 51
milions d’exemplars i ha estat traduïda
a 27 idiomes. Premi Nacional de Xile
2010, va treballar com a periodista i a la TV
xilena, neboda de Salvador Allende es va exiliar a Caracas amb tota la seva família després del cop d’estat de
Pinochet. Actualment viu als Estats Units, des d’on ha
exercit d’escriptora i ha publicat nombrosos llibres amb
molt d’èxit:
El pla infinit, Paula, Filla de la fortuna, Les memòries de
l’Àliga i el Jaguar.
Carme Torrent

natura
A

PRENGUEM A DISTINGIR LA LLÚDRIGA, EL VISÓ
AMERICÀ I EL COIPÚ
Una de les confusions més habituals entre les persones menys experimentades en l’observació de fauna a
les nostres contrades es dóna quan s’observa un animal
‘gros’ nedant al riu. Automàticament, a tots ens ve al cap
la llúdriga (Lutra lutra) quan veiem un bitxo pelut i llargarut
moure’s gràcilment a l’aigua, però en realitat és molt més
habitual observar altres espècies nouvingudes (espècies exòtiques invasores) com el visó americà (Neovison
vison) i el coipú (Myocastor coipus), que conviuen amb
la llúdriga als mateixos indrets. Aquestes espècies poden
tenir una aparença molt similar a l’aigua, especialment
si són observades a distància, sense l’ajuda d’uns bons
binocles, sense càmera fotogràfica o telescopi terrestre.
A més, acostumen a coincidir més fàcilment amb passejants, ja que solen ser menys discretes i es deixen observar a plaer, fins i tot a ple dia i en zones urbanes, un fet
menys habitual en la llúdriga.
Per conèixer una mica més els subjectes d’aquest article,
la primera diferència important és que mentre que la llúdriga i el visó són petits carnívors de la família dels mustèlids, el coipú és un rosegador completament herbívor,
d’aquí l’aspecte de rata gran amb enormes dents incisives. És originari d’Amèrica del Sud i va arribar recentment
als rius gironins des de França, on fa molts anys que manté poblacions naturalitzades. El visó americà, en canvi, ja
és un vell conegut, ja que va ser introduït fa dècades a
partir d’animals escapats o alliberats per nefastes accions
de col·lectius animalistes a les granges, on els visons es
criaven pel seu pèl. Finalment, la llúdriga, tot i ser autòctona i històricament present a tots els rius de la zona, havia
desaparegut i va reconquerir els rius Gironins en temps
recents, arran d’un exitós projecte de reintroducció que
es va portar a terme als Aiguamolls de l’Empordà als anys
90 i que, una dècada després, va produir les primeres observacions recents d’aquesta emblemàtica espècie al Ter.
Per posar una mica de llum en aquest tema, a continuació
proposem una làmina comparativa entre les tres espècies
citades i per aquest ordre: llúdriga, visó i coipú, indicant
de manera gràfica les principals diferències entre les tres,
en el moment en què són més fàcils de confondre, mentre
neden amb part del cos submergit sota l’aigua. És llavors
quan haurem de fer servir binocles o altres aparells òptics

Ets una llúdriga?
que ens ajudin, apropar-nos la imatge del subjecte, per
poder parar atenció als detalls, especialment la mida, la
corpulència, la forma i proporcions del cap i el musell, la
coloració, la cua i la forma que dibuixa el cos sobre la línia
de flotació (molt plana en la llúdriga, una mica còncava en
el visó i molt còncava en el coipú).
Miguel Ángel Fuentes
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Els cistells i cistellers

L

tradicions catalanes

a cistelleria és un dels arts populars més antics
de la humanitat. Està basat en la transformació de
vímets i canyes que, teixides, s’han utilitzat per portar
aliments, tancar animals o construir cases, barques,
cadires i altres estris d’ús quotidià. Antigament, moltes persones exercien aquest art a casa seva, fruit de
la necessitat, però de mica en mica es creà l’ofici. Hi
ha diferents tècniques per a fer cistells, molts materials i s’utilitzen unes eines específiques. El cisteller és
aquella persona que es dedica a fer i/o vendre cistells,
cistelles i altres coses de canyes o vímet
De cistellers, a casa nostra, en queden pocs, i tenen
la missió de posar tot el mestratge al servei noble de
fer sobreviure un ofici, en competició amb les produccions seriades i a bon preu que ens arriben dels països orientals, molt destres en la confecció d’aquesta
artesania.
Era un ofici ben estès fins no fa gaires decennis, quan
el plàstic va estendre’s i substituí els preciosos coves
i cistells per objectes despersonalitzats que ja feien
el fet. En pocs anys van relegar els soferts cistells de

18

tota la vida a un paper secundari, si no van anar a
parar a les golfes de les cases.
La veritable meravella de l’ofici és que es fa d’una manera totalment manual. No hi ha cap mena de suport
mecànic i l’utillatge es redueix a eines molt rudimentàries. Són les mans de l’artesà que, amb moviments
precisos i repetitius i molta tècnica, van teixint i van
donant a l’objecte la forma adient a l’ús que ha de
tenir.
A SALT
UNA MICA D’HISTÒRIA
L’any 1997, l’Ajuntament de Salt i l’Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres de Catalunya van posar
en marxa una iniciativa que ha convertit el municipi
en un espai de trobada per a la recuperació, coneixement i difusió de l’art cisteller. La Fira Internacional
del Cistell de Salt és la Fira més veterana del poble.
És la Fira Artesanal per excel·lència, i se celebra cada
any durant el primer cap de setmana d’octubre i vol
promoure d’una manera compartida la recerca de les arrels culturals del món de la cistelleria. Ha
esdevingut un espai de recuperació, coneixement, formació i
difusió de l’art cisteller. A principis d’octubre es reuneixen a Salt
artesans procedents de diferents
llocs dels Països Catalans, de la
resta de l’Estat i, en els darrers
anys, cistellers procedents d’altres
països europeus com Alemanya,
França, Irlanda o el Regne Unit i,
fins i tot, d’Amèrica del Sud…
La Fira ha significat un esdeveniment que va més enllà dels valors
artesanals i culturals. Darrere la
Fira batega una dimensió comunitària que sense cap mena de dubte s’ha convertit en un dels elements que millor expliquen el seu
arrelament i la seva celebració.

diada de Catalunya

Assemblea Nacional
Catalana: Seguim

A

quest 11 de setembre de 2022 vàrem tornar a gaudir d’una Diada molt important. La manifestació
convocada per l’ANC a Barcelona va aplegar milers
de persones i va ser un gran èxit. És difícil descriure
amb paraules l’emoció que vàrem sentir; va ser una
injecció d’alegria i confiança amb nosaltres mateixos.
Teníem un repte: demostrar una vegada més al poble,
que no ens hem rendit, que seguim, i seguirem, perquè som aquí tossudament alçats. Sabem que no ho
tenim fàcil, que tenim un munt d’obstacles, tant interns
com externs, que dificulten la nostra lluita. Però tot i
així, no ens hem rendit ni ens rendirem. Hem demostrat
una vegada més que LA GENT SEMPRE HI ÉS. Volien
apartar la independència del debat públic, però hem
tornat a sortir al carrer per demanar el que una part
molt important de la població no para de reivindicar: la
llibertat del nostre país. L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA ha hagut de suportar
moltes pressions, però s’ha mantingut ferma a la seva ideologia.
Donem gràcies a aquesta organització formada per voluntaris i voluntàries que ens
han donat un bri d’esperança, tornant a encendre una llumeta al final del túnel.
A Salt, també tenim un altre repte: el de continuar amb la nostra representació com a
ANC del poble. Hi ha persones que fa molts
anys que hi són, i cal una renovació d’alguns membres de la junta. Necessitem gent
nova que tingui ganes de seguir el nostre
llegat. D’entrada no us deixarem, us acompanyarem en una part del camí, i quan ja
camineu sols deixarem a les vostres mans
la tasca que nosaltres vàrem començar fa
més de deu anys. Ànims i endavant.
La junta de l’ANC de Salt
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Saltirons de mosca

pessics d’art i ecologia

D

esprés d’un estiu tan càlid i xafogós, enyoro la tardor i l’arribada d’un temps
fresc i més plujós que em reactivi i em tregui la mandra de sobre, que durant
tot l’estiu només m’ha empès a llegir i a moure’m ben poc.
I ara a punt de començar l’octubre també enyoro les jornades i activitats d’escola
que abans de Fires preparàvem i gaudíem amb els infants, tot recordant la Llegenda de Sant Narcís i les mosques. Que explica que des de l’any 1285, quan tropes
franceses van assetjar Girona i profanar el sepulcre del seu Patró, sempre hi ha un
estol d`acolorides i furients mosques disposades a actuar en defensa dels gironins
per foragitar qualsevol exèrcit invasor.
I se m’ha acudit proposar-vos un exercici de plegat i psicomotricitat fina per confegir petites mosques de Sant Narcís. Es ideal per fer a les aules, amb la família o
en grups d’amics i es pot organitzar un joc que consisteix en fer saltar les mosques
donant una giragonsa completa. Com us podeu imaginar, guanya qui més cops fa
voltejar la mosca que no es pot desequilibrar i ha de caure en la mateixa posició
que tenia a l’inici.
Si mireu la seqüencia de fotografies veureu com s’ha de col·locar el petit insecte
sobre una superfície plana i amb quin dit cal donar-li un cop sec perquè inici el seu
vol màgic. És molt divertit, no deixeu de provar-ho!
Doncs bé! El procés de realització de les mosques és ben senzill, només cal observar amb atenció les fotografies amb les fases del plegat i seguir les instruccions
que s’esmenten tot seguit.
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Us recomano anar provant els plecs
fins que aconseguiu confegir una
mosca ben eixerida. Paciència i no
defalliu si no us surt en un primer
intent! Ja diuen que tot el que és bo
es fa esperar!
La mesura ideal és emprar quadrats
de paper de 10x10cm de colors diversos i de gramatge mitjà. Pot ser
paper normal, d’origami, vegetal o
per embolicar regals.
1... Primer plegarem el quadrat
marcant molt bé les línies diagonals, i després marcarem també les
línies mitjanes (fig.2))
2... A continuació anirem doblegant
i marcant amb força cada costat del
paper, fins a la línia mitjana horitzontal o vertical segons pertoqui.
Desplegarem la peça i veurem que
apareixen 16 petits quadrats travessats per les línies diagonals i mitjanes.(fig.3)
3... Girarem el paper i marcarem
tot doblegant la línia diagonal dels
quadrats de cada extrem. Observarem com la figura adquireix volum
i una forma que recorda una taula
parada amb estovalles.(Fig.4)
4... I ara ve l’operació més delicada, que consisteix en doblegar amb
cura la figura per la diagonal (Fig.4)
i anar modelant la peça tot plegant
cap a l’interior les puntes ( Fig.5)
fins a obtenir la desitjada mosca a
la que només dibuixarem els ulls.(
Fig.6)
I ja podem entretenir-nos fent un
munió de mosques que tant podem
servir per jugar i saltironar, com per
elaborar bonics punts de llibre que
assenyalen lectures que enamoren,
o bé com a imants per enganxar notes a la nevera .
Bona Fira del Cistell de Salt i Bones
Fires de Girona! I no oblideu que diuen que per SANT NARCÍS CADA
MOSCA VAL PER SIS i després de
sobte ja desapareixen.
Carme Garriga Verdaguer
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cinema

Elvis

E

n
poc
t e m p s
han
passat
per la pantalla
gran Bohemian Rhapsody
(Freddie Mercury) i Rocketman (Elton
John). Ara li ha tocat el torn a Elvis Presley. Totes tres
són històries èpiques amb el mateix missatge: èxit, caiguda als inferns i llegat artístic. Amb Elvis, però, hi ha
una diferència substancial perquè la història està explicada des del punt de vista del seu mànager, un home
controvertit i manipulador que va convertir l’artista en
un rendible producte de màrqueting.
Tom Hanks, encasellat de fa molts anys en papers heroics, decents i benèvols i interpretant homes honorables, actua en aquesta ocasió com el coronel Parker
-passat de maquillatge i de pes-, un personatge sense
principis, de poder i d’influència que va saber controlar
Elvis al seu gust, que li va fer la vida impossible i que
es quedava amb el 50% dels seus guanys. El coronel
ho tenia molt clar: els diners per damunt de la música
i l’art.
Els primers 30 minuts són el millor del film. Comença
amb el logotip de la Warner fet amb diamants i encaixat
en un dels mítics cinturons del cantant. I penses que
això va de debò. Però passat aquest temps la pel·lícula
va de baixada per no recuperar-se més. Fins al final.
Un Elvis obès i acabat que en prou feines s’aguanta
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dret interpreta “Unchained
Melody” i posa a tothom
els pèls de punta.
En una cultura tan puritana com la d’Estats Units
als anys 50 i 60, el seu
moviment de malucs i de
cames, que alguns van
considerar immoral i obscè, ha passat a la història
com una part de la personalitat de l’artista. Es la
pelvis que més espais ha
ocupat en ràdios, premsa
i televisions de tot el món.
Elvis Presley provocava
entre les seves fans una
energia sexual que les
portava a l’èxtasi. En els
seus concerts hi havia crits, lipotímies, plors i desmais.
Les reaccions de les fans no tenien límits.
Sota la pell d’Elvis s’hi troba Austin Butler. No podem
ignorar-lo. Cal fer justícia al personatge que interpreta.
Tot un èxit que li va valer una ovació de 12 minuts al
Festival de Cannes. Poca broma.
La pel·lícula és excessiva en temps igual que el rei del
rock va ser excessiu com a ésser humà. Tot i així va faltar més suor, més ball, més veu, més música i sobretot
més Elvis.
Es mereixia un millor intent.
Núria Heras Colomer

salut

Campanya menopausa

M

illor...sense símptomes!
La revolució en el tractament integral de la dona
Arribem als 45-55 anys i tot comença a canviar. Ens
espera la menopausa, un procés fisiològic que han de
passar totes les dones. Forma part de l’envelliment,
deixem de ser fèrtils però ens queda molta vida per endavant.
Els ovaris deixen de fabricar estrògens progressivament d’una forma fisiològica i durant uns mesos o inclús anys, és probable que moltes dones experimentin
cicles menstruals irregulars amb sagnats abundants o
potser molt escassos… fins a la total desaparició de la
menstruació. Quan fa 1 any que no hi ha regla, es pot
dir oficialment menopausa.
Es va allunyant l’època de fertilitat i comença una altra
època amb menys producció d’estrògens
Quina alliberació!!! … Pensaran algunes dones. I llavors apareix la falta de libido, els fogots i l’insomni… i
comprovem que ens falta quelcom important.

OPAU
N
E

SA

M

Què vol dir tenir menys estrògens?
Els estrògens són
importants pels ossos. Sense els estrògens la fixació del
calci als ossos és
més difícil i podem
desenvolupar osteoporosi. Al mateix
temps, amb la pèrdua de col·lagen, hi
ha envelliment de la
pell, arrugues, flaccidesa…
I l’estat anímic, l’inMillor... sense símptomes!
somni i la memòria?
La revolució en el tractament
integral de la dona
Necessitem
estrògens per allunyar
l’ansietat i el baix estat anímic, els oblits,
la falta de memòria
o concentració. Hem
de tornar a recuperar
els nivells de serotoWWW.ALGEMICA.COM

nina que ens facilitaven els estrògens i no patir de nerviosisme, irritabilitat, cansament, estrès…
Aquesta falta d’hormones sexuals també s’acompanyen d’alteració del metabolisme del colesterol amb un
augment del colesterol-LDL, sequedat a les mucoses,
a la pell i de desequilibris vegetatius com la mala regulació de la temperatura corporal amb aparició dels
temuts fogots. Aquests canvis metabòlics també fan
arítmies, palpitacions, alteració de la distribució de la
grassa…
Ens disminueixen els estrògens, sí, però en conseqüència augmenta la proporció d’hormones masculines i per això canviem de forma, el greix s’acumula a
la panxa, s’aplana el cul, surten pèls a la barbeta, es
debiliten els cabells…
Això no es soluciona ni amb pastilles pel colesterol, ni
cremes hidratants ni amb un vano!!
Per sort no passa TOOOOOT a tothom!! Depèn molt
d’on venim: una dona amb un bon estat de salut, bona
musculatura, colesterol controlat, serotonina alta, ossos plens de calci… no notarà tant els canvis.
Per això recomanarem sempre una vida sana, la prevenció és molt important.
I què podem fer?
Doncs la bona notícia és que nosaltres hi podem fer
molt, més enllà de tractaments mèdics, que a vegades
són necessaris.
Hi ha rutines i hàbits que ens ajuden i molt. Ens centrarem en 3 pilars: alimentació, exercici i ment: menjar
aliments rics en fitoestrògens, fer exercici adequat a
aquesta etapa per enfortir els ossos i cuidar la nostra
ment amb tècniques concretes.
A més de tot el que podem fer, hi ha suplementació
natural que ens pot ajudar molt a minimitzar l’efecte de
la pèrdua d’estrògens.
I, per acabar, us hem preparat un programa per implementar els canvis beneficiosos per a la menopausa, amb consells, rutines, tipus d’aliments… que us
animem a provar. I també per a totes les dones que
vulguin prevenir i cuidar aquesta etapa tan important,
que a partir de 40 anys ja comença a notar-se a nivell
intern, encara que des de fora tot “continua igual”.
Vine i en parlem!!
L’equip de la Farmàcia Baleri Salt
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Som el que donem. Som amor
Memòria Càritas Salt 2021

A

la Memòria 2021 de Càritas Salt, presentada el passat 18 de juny, es dóna visibilitat a tota la solidaritat
abocada al nostre poble a través dels projectes i serveis
que l’entitat porta terme.
Tota aquesta acció és possible gràcies a la implicació de
molt de voluntariat (just a final de l’any passat eren 127
persones) que generosament destina part del seu temps,
cada setmana, a compartir-lo amb la comunitat, amb els
veïns,… També és possible gràcies a la col·laboració de
ciutadans (molts d’ells anònims) que fan aportacions econòmiques regulars o puntuals que permeten finançar els
projectes conjuntament amb les administracions (Ajuntament, Consorci de Benestar Social, Diputació, Generalitat) o entitats privades (la Caixa, Càritas Catalunya,…).
El Servei d’Acollida i Acompanyament Integral és el servei que es considera la porta d’entrada a Càritas. És on
s’escolta les persones que s’adrecen a l’entitat i s’estableix amb elles un pla de treball per superar la situació
de vulnerabilitat en la que es troben. Es constata que tot
i que hi ha una certa recuperació econòmica després de
la pandèmia, la pobresa estructural segueix augmentant
i que cada vegada té més rostre de dona i afecta molt a
les persones en situació administrativa irregular que no
tenen accés al mercat laboral regular i no reben cap ajuda
per ingressos mínims. Actualment, hi ha persones que, tot
i que tenen feina, requereix l’ajuda de l’entitat per poder
viure amb dignitat.
Conscients que la inclusió requereix la participació i implicació en la comunitat, s’ofereixen espais de trobada
oberts a tothom amb l’objectiu de facilitar la participació
en les activitats socials del poble. Això es fa possible a
través de diversos projectes. Un d’ells és l’Espai amb Cor,
on partint de l’activitat vinculada al rober, es fan vincles
que eviten l’aïllament amb les Trobades amb Cor o amb
el Grup de Participació. També en el Taller de Costura,
compartint coneixements pràctics de cosir i reutilització
de roba, es fan relacions i es teixeixen amistats. El Taller d’Acollida Lingüística i Cultural té per objectiu principal aprendre la llengua de la comunitat d’acollida, ja que
és bàsic per poder-ne formar part, per entendre comunicats de l’escola, per optar a una feina,... en definitiva,
per inserir-se a la societat. El grup Nosaltres també busca
compartir experiències i realitzar activitats d’interès comú
entre veïns i veïnes de Salt de diferents edats i orígens,
tot fent servir el català com a llengua vehicular.
Una gran part de les persones ateses per Càritas es troba
en situació d’emergència habitacional, és a dir, no compta
amb una llar en condicions (amuntegament, habitacions
rellogades, desnonaments, manca de subministrament
d’aigua i llum,...). És prou conegut el greu problema de
manca d’habitatge social disponible per a famílies vulnerables, i la manca també d’oferta de lloguer regular i els
preus altíssims en dificulten l’accés fins i tot per a famílies
amb ingressos. Per això Càritas, davant la importància
d’aquest problema, disposa, per una banda, d’alguns pisos d’acollida temporal que permeten una certa estabilitat
i així arrelar i superar situacions crítiques d’exclusió. Però
amb aquests pisos queda molt lluny encara la possibilitat
d’atendre la gravetat de la situació actual de manca de
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solidaritat
llar, per això en el Grup
de Drets es treballa la
falta d’accés a l‘habitatge de manera conjunta. Es comparteixen
en grup les situacions
de cadascú, acompanyant-se mútuament,
compartint
coneixements, contactes, experiències, propostes i
entre tots es busquen
solucions per aconseguir per a tothom un
habitatge digne amb
els subministraments
corresponents d’aigua
i llum.
Cal destacar els projectes educatius com
a un pilar de les tasques de l’entitat. S’ofereix acompanyament a infants des
de 3r de bàsica fins a 2n d’ESO i a joves en l’etapa post
obligatòria. Es tracta de garantir la igualtat d’oportunitats
en l’educació en coordinació amb les famílies i l’entorn
educatiu.
Els serveis d’inserció sociolaboral són adreçats a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral. Faciliten
eines i recursos per millorar les habilitats i competències
i un equip professional hi dóna suport fent intermediació
amb les empreses.
El Projecte Ser Gran amb Dignitat ofereix acompanyament a persones grans que viuen en residències o al seu
domicili per alleugerir la solitud i l’aïllament.
I finalment, per més que es vulgui apostar per la promoció i el desenvolupament, no es poden deixar d’atendre
les urgències i les necessitats bàsiques (aliments, roba,
ajudes econòmiques puntuals). En el Centre de Distribució d’Aliments, durant la pandèmia, va augmentar molt el
nombre de persones ateses i encara no s’ha recuperat
el nivell previ a la crisi sanitària. Al llarg de l’any 2021,
al servei d’aliments, es van atendre 1.476 persones que
abasten a 4.729 persones beneficiades.
Al fer públiques les dades corresponents al 2021, se’ns
fan més visibles les desigualtats que són presents al nostre entorn més proper, però és important també estar contents i ser agraïts per tanta solidaritat. Però no podem deixar de seguir demanant a les administracions que legislin
i governin per fer una societat més justa on tothom tingui
les mateixes oportunitats i drets i on ningú quedi al marge.
I també hem de seguir animant-nos en la implicació de
tots per a fer que la nostra societat sigui una comunitat
oberta i agermanada.
Tu també pots fer-hi la teva aportació (petita o gran). Ets
amor, ets el que dones. Si vols donar una mica de temps,
pots fer voluntariat. Si vols, truca al 972 24 24 72 o escriu
a salt@caritasgirona.cat.
Podeu consultar amb més detall les dades de la Memòria:
https://www.caritasgirona.cat/CA/1774/salt.html

NOVES
INSTAL·LACIONS
200 m²
DEDICATS A
L'ORTOPÈDIA
ORTOPÈDIA TÈCNICA A MIDA
C/ Llevadores 7, Salt
Tel 972 439 935
Mòbil
619 534 323

Lloguer d'articles
d'ortopèdia

www.farmacianeusdomenech.com

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

Anàlisi del peu i
plantilles a mida

Calçat ortopèdic

Articles postoperatoris: calçat, walkers, genolleres...
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teatre

L’oreneta

A

questa obra, guanyadora de nombrosos premis,
es va representar al Teatre de Salt amb un repartiment de luxe: l’Emma Vilarasau i Dafnis Balduz, a partir
d’un text de Guillem Clua.
L’obra està inspirada en un atemptat contra la discoteca gai Pulse d’Orlando que va causar 50 morts.
El text parteix de la relació entre una professora de cant
i un home més jove que hi recorre perquè l’ajudi a interpretar una cançó pel funeral de la seva mare.
Ben aviat es descobreix que el tema escollit, l’Oreneta,
té un significat especial per ambdós personatges, ja
que els uneix el fet que aquest jove és l’amant del fill
mort de la professora. Tots dos s’endinsen en un diàleg
ple d’empatia per la pèrdua i també de retrets. Una per
perdre el seu fill, l’altre li explica que es va salvar gràci-

es al sacrifici del
fill que el va protegir amb el seu
cos.
És una obra
d’aquelles en què
se sent plorar i riure, que fa aflorar
les nostres emocions més profundes.
El teatre era ben
ple i el públic, entregat, va aplaudir dempeus la professionalitat dels actors.
Josep M. Pla

veïns d’arreu

Yixel Córdoba.

Metgessa experimentada al seu país, cuidadora i infermera a casa nostra.

L

a Yixel ha tingut sort.
No ha hagut d’arriscar
la vida per viure entre nosaltres i treballa, però com
tants d’altres migrants,
es troba enmig de que la
burocràcia li validi la documentació per tal de poder
treballar en el seu camp i,
com tants d’altres que es
veuen obligats a marxar
del seu país d’origen, està
sobre qualificada per la feina que fa.
Explica’ns una mica la
teva història.
Vaig néixer a Istmina (Chocó, Colòmbia), ciutat petita,
situada al nord-oest. Aquí hi vaig viure fins als 15 anys
quan vaig acabar la Secundària, però em considero de
Juradó, una ciutat del mateix departament. Després vaig
anar a la universitat de Bogotá per estudiar medicina.
Els teus pares et van poder pagar els estudis?
A Colòmbia hi ha l’ICETEX (Institut de crèdit educatiu
i estudis tècnics a l’exterior) que concedeix préstecs. A
casa érem el meu germà i jo que volíem estudiar medicina. Ens van donar la meitat de la matrícula, a retornar,
és clar, i la resta de despeses van anar a càrrec dels
meus pares.
Acabes la carrera amb 24 anys. Trobes feina de seguida?
Primer vaig haver de fer 6 mesos de pràctiques en una
zona rural. Va ser un temps d’aprenentatge per resoldre
situacions assistencials difícils i de gestionar l’endarreriment en els pagaments per part dels pacients, també.
Com és que la gent ha de pagar la consulta? No està
subvencionat el sistema de salut?
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A Colòmbia hi ha Empreses Promotores de Salut (l’equivalent a les mútues d’aquí). L’Estat paga a aquestes
empreses i els pacients afiliats també han d’abonar la
seva part a cada consulta; encara que també hi ha gent
totalment subsidiada. Sovint, l’endarreriment d’aquest
procés a les empreses, provocava el retard en el pagament dels sous als metges.
Després vas a treballar a un hospital i una clínica a
Bogotà
Treballava moltes hores i em sentia explotada. Necessitava desconnectar.
I és aquí on comences la teva aventura en una comunitat indígena
Sí. Una amiga em va dir que estaven buscant un metge
per un lloc força allunyat al meu departament: Papayo.
Vaig dir que sí de seguida. La meva família hi estava en
contra. Em deien que era un lloc perillós i sense llum,
ni aigua corrent. Jo estava decidida. Ja havia donat la
meva paraula
Per arribar-hi, vaig estar 6 hores navegant per un riu.
La comunitat, de l’ètnia Wounaan, no tenia els serveis
bàsics satisfets, però sí conservaven una construcció
prefabricada com a consultori de salut. Estava en força
bon estat, net i tenia força instrumental i electricitat gràcies a un generador.
Va ser agradable el fet de conèixer gent més enllà de la
meva perspectiva, no sabia que existien altres costums,
gent que ha estat per segles en una part del meu departament, però que no coneixia .
Conserven la seva pròpia medicina i els seus xamans,
però em respectaven i es preocupaven per la meva
seguretat. Vaig estar-hi sis mesos. Ens comunicàvem en
castellà, però ells tenen la seva pròpia llengua.
Com practicaven aquesta medicina?
Feien rituals en els quals no m’hi sentia bé. M’explicaven
com es feien, però hi havia molt de licor pel mig. Fet per

ells o comprat. Fermenten moltes plantes com a remeis
per curar.
Si el pacient té febre i convulsiona, creuen que l’esperit
ha abandonat el cos. Amb tambors i càntics el criden
perquè hi torni.
Vas veure algun cas de curació?
Hi va haver el cas d’una dona que no podia caminar i
a l’endemà, ho feia. El seu esperit estava assegut a la
vora del riu, segons em van dir, i el van anar a buscar.
Un altre cas va ser el d’un pare que deia que al seu fill
l’havia mossegat l’esperit d’una serp. Ell insistia que li
posés sèrum, encara que jo no veia clar que fos una
mossegada. Li vaig recomanar que el portés a l’hospital
perquè se’l miressin, ell, però, va anar a buscar el xaman perquè a l’hospital no li feien res. Al final el nen es
va posar bé.
Vas usar algun remei dels seus?
Sí, herbes pel refredat i la tos. Són molt gelosos per donar a conèixer els seus remeis, si no hi ha retribució pel
mig.
Vas tenir problemes amb la guerrilla?
No. Era un lloc molt respectat, tot i que un grup guerriller
tenia la seva base en un poble del costat.
A banda de l’atenció a aquesta comunitat, vas treballar amb d’altres?
Sí. Es tractava de gent que patien de desatenció, quant
a les seves necessitats de salut.
L’empresa va organitzar una brigada per fer una revisió en diversos pobles, d’odontologia bàsica i medicina
general. Es tractava de fer fluoració i prevenció i veure
casos d’accidents cerebrovasculars i malalties de la pell
sense tractament. La llàstima era que la gent esperava
que el metge els resoldria tots els problemes, quan en
alguns casos la recuperació ja només podia ser mínima.
En alguns d’aquests pobles dominava la guerrilla, que
tenia cultius de coca. El govern els fumigava amb glifosat. D’aquí les malalties de la pell a més de contaminar
l’aigua.
L’accés al serveis de salut era molt limitat, malgrat la
seva afiliació a les empreses, per la dificultat de transport.
De Papayo tornes a Bogotà per treballar en un projecte d’intervenció en barris vulnerables
Sí, es deia Territorios Saludables. Era un projecte interdisciplinari molt interessant, de promoció de la salut
i prevenció de malalties per fer intervencions en barris
vulnerables. Els equips anaven directament a les cases.
Va durar 3 anys i em va agradar molt, però els canvis
polítics van reduir al mínim els professionals que s’hi dedicaven. Van valorar que no generava diners per davant
de considerar-lo un servei a la comunitat. Ara encara
funciona, però sense tants mitjans.
Després tornes al sector privat i a la teva universitat
Treballo en dues clíniques privades durant 3 anys. A la
universitat a on vaig estudiar hi vaig com a docent en salut familiar i comunitària. Treballava amb els estudiants
en diferents barris, en promoció i prevenció de la salut
i fèiem moltes activitats: de salut oral, de nutrició o com

respondre a una emergència.
Finalment prens la gran decisió de marxar. Què et
condueix a fer-ho?
Amb el meu germà vam començar a pensar i valorar a
on podia anar, però Espanya el veia com un país llunyà,
que no m’atreia especialment.
Qui t’anima a venir a Salt?
La meva tia, que ja vivia aquí, va venir de visita a Colòmbia i em va animar molt a donar el pas i vaig arribar
pel gener de 2020.Vaig començar el MIR, d’oient, perquè no et deixen fer l’examen si no tens l’homologació
del títol de metge. Amb la pandèmia l’havia de fer on
line i ho vaig aprofitar per treballar de cuidadora d’una
iaia que estava malalta. Vaig viure amb ella quasi dos
anys. Després es va recuperar i vaig aconseguir la feina
d’infermera que mantinc ara.
Estàs tramitant l’homologació del títol de metge
Abans de sortir de Colòmbia vaig començar a moure la
sol·licitud per l’homologació. Ara, després de dos anys,
només falta la valoració final.
T’has sentit ben acollida aquí? S’han complert les
teves expectatives?
Sí que m’he sentit ben acollida. Visc amb la meva tia i
dono gràcies a Déu que hagi posat al meu camí persones que m’han ajudat a tirar endavant.
Has tornat de vacances al teu país?
No, perquè tinc d’altres projectes. Vull tornar-hi per veure la família i portar la meva filla de 10 anys a qui només
puc veure per videoconferències, però no per viure-hi.
Aquesta entrevista l’hem feta en castellà.Com et va
amb el català?
L’entenc, no m’ha resultat difícil fer-ho, parlar-lo... de
mica en mica. Aquest curs miraré si l’horari de classes
és compatible amb la feina. De moment, estic al grup de
conversa Nosaltres, de Càritas i el servei d’Acollida de
l’Ajuntament.
Mantens les amigues de Colòmbia, però aquí no et
relaciones massa
De moment estic enfocada amb mi, la meva filla i els
meus projectes personals. Un d’ells és el meu somni,
que comparteixo amb una amiga colombiana que viu a
Anglaterra i que és terapeuta de salut mental: crear una
clínica del benestar.
La Yixel, una dona amb un somni ambiciós. Es farà, ens
diu, si tens una meta, t’enfoques en allò que vols i hi
treballes cada dia.
Pilar Velázquez

27

Restauració de la façana
i el campanar de Sant Cugat de Salt
.-L’església de Sant Cugat
L’església de Sant Cugat de Salt és esmentada per
primera vegada l’any 882, ara fa 1.140 anys. Figura en
un document signat pel bisbe Teuter.
Els orígens de la parròquia de Sant Cugat, sens dubte
molt més antics i paral·lels al creixement de la població,
són desconeguts.
El temple, en la seva forma actual, està ubicat sobre les
estructures de com a mínim dos temples més antics. Va
ser edificat el 1.635 i ampliat el 1.913. Al llarg del S. XVIII
es va anar configurant, com tenim ara, el traçat del Barri
Vell.
El fet que el cementiri estigués al costat de l’església
propicià que el seu entorn es mantingués lliure de construccions, desenvolupant-se d’aquesta manera el primer
espai públic del poble. Aquest fet ens permet, avui dia,
observar l’església amb una àmplia perspectiva des de
la cara sud. La seva silueta, principalment el seu campanar amb agulla piramidal, constitueix un element referent
des de diferents indrets de la ciutat i de la rodalia.
L’església de Sant Cugat forma part dels trets històrics,
artístics i monumentals de la identitat de Salt És un element protegit com a Bé
Cultural d’Interès Local,
per això és indispensable
tenir cura d’aquest patrimoni.

1

2.-La restauració de la
façana i el campanar
L’actuació preveu el repicat dels arrebossats de
calç de la façana principal
i campanar, amb greus patologies actualment, i posterior arrebossat amb morter de calç amb pigment de
color.
Dins l’actuació es preveu l’enderroc del badalot
de sortida al campanar.
Aquest element no forma
part de la construcció ini-
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parròquia

cial de la cúpula i
distorsiona la imatge arquitectònica de
l’edifici.
La intervenció té
caràcter preventiu i
correctiu. L’estat de
la façana presenta greus patologies
d’unió de l’arrebossat amb el parament
de pedra. En algunes zones l’arrebossat s’ha desprès i
s’observa la pedra nua. Aquest procés de despreniment,
el bufat del parament i les fissures, acceleren el deteriorament de la façana. Es fa urgent la seva restauració.
3.-El pressupost i la campanya
De les tres empreses sol·licitades, Construccions Aurich
S.A. es farà càrrec de la restauració de la façana i el
campanar. Les previsions són començar a mitjans de
setembre de 2022 i acabar a finals de novembre.
El pressupost és de 93.131,58€. Es compta amb les següents aportacions:
-Bisbat:
44.231,58€
-Diputació:
13.900,00€
-Ajuntament: 10.000,00€
-Parròquia:
25.000,00€
Gràcies als beneficis de la Loteria
del Nen i dels Dinars de Germanor,
la parròquia disposa de 20.000,-€
per a la restauració. La Campanya
per a les Obres de Restauració de
la façana i el campanar té l’objectiu
d’aconseguir els 5.000,-€ que falten
per a completar l’aportació de la parròquia. Moltes gràcies.
Salt, juliol de 2022
La Comissió per a la Restauració,
la Junta d’Economia i el Consell
Parroquial

ensenyament
G

RÀCIES

El passat 15 de setembre vàrem celebrar al Teatre Municipal de Salt l’acte de cloenda de la celebració dels
50 anys (1971-2021) de la nostra escola. A continuació,
un extracte de les paraules que Joan Casals i Catalina
Rispau, fundadors de l’escola, van adreçar al públic assistent al final d’aquest acte.
“Ens plau moltíssim poder-los dirigir unes paraules per
tancar i posar punt i final a aquest acte que s’ha portat
a terme per commemorar els 50 anys del Pompeu Fabra. Mai ens podíem imaginar poder arribar a una fita
com aquesta. Amb uns inicis absolutament dificultosos
i plens d’entrebancs, el col·legi Pompeu Fabra naixia el
23 d’abril de 1971. La primera espurna va començar a
brotar fruit d‘una il·lusió jove i amb ganes de fer quelcom de positiu i beneficiós per a les possibles noves
generacions de nens i nenes de Salt. Una escola nova
amb idees noves i joves amb mentalitat oberta participativa en la vida i esdeveniments del poble, de cares
a un futur i a altres dinàmiques amb una visió àmplia,
conscients que educàvem pel dia de demà.
Sortosament, el fet d’una escola nova i que, per diverses raons, es tanqués el col·legi dels “hermanos” de La
Salle, va obrir la possibilitat que els alumnes no es quedessin sense oferta de plaça escolar. Amb tots els inconvenients que suposava tot plegat, tot i que el temps
que va d’abril a setembre, són només cinc mesos per
a la construcció de les primeres aules, vàrem poder ini-

Escola Pompeu Fabra
ciar el curs, nosaltres dos
amb vuitanta alumnes. Tot
gràcies a la fe i confiança
d’uns pares que apostaren per un col·legi que només existia en paper. Aquí
s’iniciava el que amb pocs
anys ha estat el Pompeu
Fabra actual amb una
plantilla de 35 persones
entre mestres, professors
i personal no docent.
I hem de refermar la predisposició d’aquells pares que
varen fer una aposta cega, ferma i de confiança a un
projecte d’escola que no deixava de ser una incògnita.
Hi posaren tota la fe i, no els podíem decebre. Per
això, i salvant totes les dificultats, havíem de tirar endavant. Parlem de dificultats, que n’hi hagueren i de tot
ordre, des de la mancança d’instal·lacions imprescindibles, i l’adequació als constants canvis pedagògics
d’acord amb els governs de torn, cada un amb les seves peculiaritats.
Ens satisfà molt veure com aquell projecte, aquella illusió que ens va impulsar i que hem anat forjant entre
tots, comencen a donar fruit. Tants bons records com
ens heu regalat durant aquest any ens han emocionat,
i ens donen la certesa que tot ha valgut la pena.
Per altra banda, el Pompeu Fabra és viu i segueix en
la mateixa direcció.
Ens fa especial il·lusió i satisfacció veure els mestres i
professors actuals, com amb la Mariona i en Xavier al
capdavant, fomenten els mateixos valors, ben especificats en l’ideari del Centre, i com els treballen i procuren
transmetre’ls amb professionalitat i dedicació.
Tot això acompanyat també d’una formació permanent
on, pel que veiem, no hi escatimen hores i que, sens
dubte, els ajudarà a adaptar-se a les noves generacions i els sabrà preparar pel món que els espera.
Ha estat una pinzellada de com s’ha desenvolupat el
naixement i creixement del Pompeu Fabra en aquests
anys.
En aquests moments seguim en la mateixa direcció,
una escola oberta, acollidora, disposada a col·laborar
amb els pares a l’educació dels fills, i sobretot ajudar-los
i preparar-los per un futur immediat. Sense oblidar mai
que si els ajudem a ser bones persones contribuirem a
fer un món millor...
UN MILLOR POMPEU,
MILLOR SALT, MILLOR
PAÍS.”
Joan Casals i Soler
Caterina Rispau i Vila
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Corresponsabilitat a FEDAC Salt

L

a participació i el lideratge com a eixos de la responsabilitat a la nostra escola

Des de fa sis cursos a l’escola FEDAC Salt apliquem
un projecte d’origen americà que es diu “Leader in me”.
Amb aquesta proposta treballem perquè els alumnes
siguin responsables de les seves decisions i aprenguin
a liderar la seva pròpia vida. Aprenem que tots podem
ser líders positius del nostre entorn i que les possibilitats que s’obren davant nostre són infinites.
Volem que totes les noies i els nois de la nostra escola tinguin protagonisme i puguin fer sentir la seva
veu; amb les tutories individualitzades, les consultes
inter-centre, els delegats de
classe i les assemblees, les
propostes de participació, les
activitats d’opinió... potenciem
la capacitat del nostre alumnat perquè puguin donar la
seva opinió d’una manera fonamentada i amb criteri. Animem els nois i les noies perquè portin a terme les seves
idees i materialitzin la seva
capacitat de lideratge en accions que siguin transformadores del nostre entorn.
Enguany, l’equip docent de
FEDAC Salt hem decidit que
volem facilitar encara més la
participació de les famílies a
la seva escola. Volem potenciar el projecte “Creixem Junts”
perquè les famílies siguin protagonistes reals del dia a dia
al nostre centre. L’objectiu
és que familiars dels nostres
alumnes puguin venir a FEDAC Salt i decidir juntament
amb l’equip docent i els alumnes mateixos diferents aspectes de la tasca que es porta
a terme a l’escola. L’èxit de
la proposta es mesurarà amb
les decisions que es prenguin
i amb la seva realització.
Així mateix, també aquest
curs hem decidit inspirar-nos
en Frederic Laloux i iniciar-nos en la filosofia d’organització TEAL. És una proposta
de lideratge compartit on totes
les veus de l’escola tenen el
mateix valor. Ens organitzem
de manera circular i vetllem
perquè tots els membres de la
nostra comunitat donin el seu
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punt de vista lliurement, se sentin empoderats per liderar projectes i propostes autònomament i perquè ofereixin la seva millor versió. Creiem fermament en una
distribució circular del lideratge i treballarem per fer-la
efectiva.
A FEDAC Salt, alumnes, famílies i educadors són corresponsables del futur de l’escola.
Teta Juncà
Mestra de FEDAC Salt
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Parlem de…
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT GENÈTICA

E

l món està canviant i la biodiversitat també. Segons
la Xarxa per a la Conservació de la Natura, el 2020
a Catalunya les poblacions de fauna salvatge es van reduir de mitjana un 25% en els 18 anys anteriors. Aquest
fet implica una situació alarmant. La pèrdua d’individus
de fauna salvatge en ambients fluvials és superior al
50%; en ambients agrícoles i prats, al 30%; en boscos
i matollars, al 10%, i en ambients marins i litorals no es
tenen dades suficients per avaluar-ho.
Una de les causes de la pèrdua de biodiversitat és per
culpa d’altres usos que se li ha donat al sòl i que n’ha
modificat les condicions naturals. Parlem de la producció intensiva amb varietats genèticament modificades.
Per exemple, el 52% de la superfície de soja que es
cultiva, de forma intensiva, és transgènica i té un gen
modificat que la fa resistent a l’herbicida Glifosat, també conegut amb la marca comercial de Roundup(R).
Aquest gen resistent prové d’un bacteri (Agrobacterium) i mitjançant la tècnica de la transgènesi es van
obtenir desenes de varietats de soja resistent.
A nivell productiu, és un avantatge obtenir rendibilitats
més altes amb uns costos de producció menors, ja que
quan s’aplica l’herbicida a la soja resistent al Glifosat,
l’herbicida mata la mala herba, que competeix pels nutrients i l’espai amb la planta de soja. Aquesta flora no
desitjada competeix directament amb la soja, i en fa
minvar la producció.
El glifosat és un dels herbicides més utilitzats del món i
la soja transgènica fa més de 25 anys que es comercialitza i cultiva extensivament.
A part de la soja, hi ha altres exemples de producció
intensiva de vegetals i animals que s’han anat modificant genèticament per obtenir rendibilitats productives
més altes. Succeeix amb el blat de moro, resistent a
herbicides i insectes; o el triticale, que és el primer cereal creat artificialment a partir del creuament del blat i
el sègol, més nutritiu i més resistent a diferents fongs
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jardineria

que afecten el cultiu com els rovells i la Septoria tritici.
Aquests individus representen unes poblacions homogènies genèticament. A nivell global representa una
pèrdua del reservori genètic i de la biodiversitat al planeta. Si hi ha algun canvi al medi o hi ha una plaga,
espècie invasora, patogen, pot afectar una població
genèticament homogènia i acabarà amb ella.
Les espècies endèmiques rústiques i genèticament diverses s’estan perdent i amb elles les possibles resistències, com el seu medi.
Per evitar que es perdi la variabilitat genètica a nivell
mundial existeixen els bancs de gens. Són installacions on mitjançant diferents tècniques es conserven
llavors, teixits i pol·len de diferents varietats vegetals
amb la intenció de preservar el reservori genètic que
desgraciadament s’està perdent al planeta. Prendre
consciència del problema i de l’abast que pot tenir la
pèrdua de la biodiversitat és un pas important per revertir la situació.
Aquests i altres coneixements del sector de la jardineria
són apresos al llarg dels dos cursos del Cicle Formatiu
de Jardineria i Floristeria amb l’objectiu d’aprendre a
instal·lar, conservar i restaurar jardins, realitzar les activitats de producció de planta i floristeria i operar i mantenir la maquinària i les instal·lacions, entre d’altres.
Departament de Jardineria
i Floristeria
de l’Institut Salvador Espriu

tot Salt

24a Fira Internacional del Cistell de Salt

T

orna un any més la Fira Internacional del Cistell de
la vila de Salt. Ja 24.
La Fira Internacional del Cistell de Salt és uns dels
esdeveniments de referència dels artesans cistellers d’arreu d’Europa, un espai per a la trobada, l’intercanvi de coneixements i el gaudi de l’ofici. Aquesta Fira, ha esdevingut un espai de recuperació,
coneixement, formació i difusió de l’art cisteller.
Cada primer cap de setmana d’octubre es reuneixen a Salt artesans procedents de diferents llocs dels
Països Catalans, de la resta de l’Estat i, en els darrers
anys, cistellers procedents d’altres països europeus
com Alemanya, França, Irlanda o el Regne Unit i, fins i
tot, d’Amèrica del Sud.
La celebració de la Fira Internacional del Cistell de
Salt és un esdeveniment que va més enllà dels valors artesanals i culturals. Darrere la Fira batega una
dimensió comunitària que sense cap mena de dubte
s’ha convertit en un dels elements que millor expliquen
el seu arrelament al nostre municipi i la seva celebració
any rere any.
Tot Salt
Fotos ajuntament de Salt
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juliol de 2022

el temps

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies
1
2
Temperatura Mínima 17,4 15,9
Temperatura Màxima 29,4 31,1
Mínima Parc Monar 14,3 13,3
Pluja/(mm)

3
18,4
34,6
15,1

4
5
19,6 20,1
35,3 35,3
17 17,4
Ip.

6
22,9
32,1
19,6

7
20,3
33,7
19,6
2,2

8
9
10
11
17,9 18,9 18,5 19,6
34,2 33,5 34,7 34,2
15,1 14,5 15 16,3

12
13
14
15
20,1 20,3 21,8 22,5
35,4 35 35,4 37,9
16,4 18,3 19,1 17,4

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

18
20,5
36
16,1

19
20
24,7 20,5
35 35,6
22,8 19,6

21
21,8
35,5
19,1

22
22,4
39,3
20,4

23
24
25
26
23,9 23,3 21,2 22,7
32,4 34,9 34,3 32,5
20,5 20,8 18 19,6

27
28
29
30
23,4 21,3 21,4 19,7
31,5 29,7 30,5 31,3
19,3 18,5 19,7 18,1
5,3 7,1

16
17
22,3 21,5
37,3 35,9
17,5 17,3

Dies de pluja: 5
Màxim en un dia: 7,1 (mm)

agost de 2022

Temperatures i pluviometria

Pluja acumulada: 14,6 (mm)
Temperatura màxima: 39,3 el dia 22 de juliol

Temperatura mínima: 15,9 el dia 2 de juliol

Dies
1
2
Temperatura Mínima 20,4 21,3
Temperatura Màxima 34,9 35,7
Mínima Parc Monar 19,1 17,6
Pluja/(mm)

3
22,4
36,3
17,9

4
5
22,2 22,3
36,5 35,7
18,6 20,2
1,7

6
19
35,1
20,3
Ip.

7
21,7
36,2
17,4
Ip.

8
9
10
11
20,1 20,5 20,8 21,9
35,7 35,9 37 37,5
18,6 17,1 16,9 17,7

12
13
14
15
21 22,2 20,1 20,8
35,4 40,2 35,1 35,5
19 19,3 19,1 18,7
0,1 8,3

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

18
17,4
31,9
19,8
3,4

19
20
14,6 18
25,4 31,3
16,6 13,5

21
20
33,3
14,8
0,2

22
21,5
33,4
18,2

23
24
25
26
20,3 21,4 22 20,3
32,7 33,6 34,3 34,3
19,8 18,8 19 22,6
2,1

27
28
29
30
20,6 18,1 20,7 21,1
34
32 32,3 35,3
18,1 19 16,4 19,5
6,1
Ip.

16
17
19,8 21,8
31,8 32,6
18,4 17,3
55,2

Dies de pluja: 10
Màxim en un dia: 55,2 (mm)

Pluja acumulada: 77,6 (mm)
Temperatura màxima: 40,2 el dia 13 d’agost

31
20,8
34,9
19,1

31
20,2
33,3
19,3
0,5

Temperatura mínima: 14,6 el dia 20 d’agostl

Resum meteorològic de l’estiu 2022
Estiu sec, però no massa a Salt gràcies al mes d’agost
una mica plujós en què van caure 77,6 mm a Salt. En altres indrets del Gironès ha plogut molt menys, com al sud
de la ciutat de Girona només el 40 % de la precipitació
mitjana, a Girona-Palau, 57 mm, a Salt-Plaça Sant Cugat
ha plogut 98,2 mm (68 % de la mitjana, 151,0 mm) en
aquest estiu. L’estiu ha estat el més càlid de la sèrie a
Salt-Plaça Sant Cugat, dades des de 1999, a Girona-carrer Sèquia, dades des de 2002 (27,1º de mitjana al juny,
28,7ºC al juliol, 28,6ºC a l’agost), però podem dir que és
l’estiu més càlid des de 1884 al centre de Girona, ja que
anteriorment a 2001 no havia fet un estiu tan tòrrid. A
l’aeroport de Girona amb 26,2ºC de mitjana té l’anomalia tèrmica més forta en un observatori de primer ordre
d’una capital de província espanyola, +3,1ºC d’anomalia respecte el període 1971-2022. En aquest estiu tan
sufocant ha sortit més elevada l’anomalia tèrmica a la
ciutat de Girona, malgrat que els rècords de temperatura màxima absoluta s’han produït a l’Espanya atlàntica
(44,1ºC a Ourense al juliol, i a la França atlàntica entre
juny i agost han caigut molts rècords, igual que els primers 40ºC d’Anglaterra i 40,4º a l’aeroport de Heatrow a
Londres).

Resum de juliol
Mes molt càlid, amb la mateixa temperatura mitjana que el juliol de 2006, 27,5ºC el mes més càlid de la sèrie. Mes força
sec, sense tempestes. Onada de calor contínua, amb 38,3ºC
de màxima a Salt-XOM, 39,3ºC al centre de Salt.. Moltes nits
tropicals, 22, per damunt dels 20ºC al centre de Salt, poques a
Salt-XOM. 23 nits tropicals el juliol de 2015, el rècord de la sèrie.
Resum de l’agost
Mes molt càlid, el mes més càlid de la sèrie, amb 0,1ºC de
mitjana superior al de 2003, 27,4ºC, és l’agost mes més càlid de la sèrie. Mes força sec, sense tempestes. Onada de
calor contínua, amb 40,2ºC de màxima a l’observatori de
Salt-Plaça Sant Cugat, a 2,3ºC del rècord absolut, 42,5ºC el
dia 13 d’agost de 2003. Moltes nits tropicals, 24, per damunt
dels 20ºC al centre de Salt, poques a Salt-XOM. És rècord
històric de nits tropicals en un mes a Salt-Plaça Sant Cugat.
Cal remarcar la brutal tempesta del dia 17 d’agost amb 55,2
mm a Salt, que va provocar inundacions, hi ha un vídeo al
facebook del carrer Major ple d’aigua, però que en canvi a
la vall de Sant Daniel de Girona va ploure 23,3 mm, 35,6
mm a Girona-Fedac St. Narcís, 41,1 mm a Girona-SMC,
25,4 mm a Girona-Sèquia, 41,2 mm a Sarrià de Ter-centre
(4 km al nord de Girona), però només 11,2 mm a GironaPalau, al sud de la ciutat de Girona.
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LA COOPERATIVA
DEL VEÏNAT
La botiga amb més bon rotllo de Salt!

PERQUÈ NO BAIXIN MÉS PERSIANES,
COMPRA AL BARRI!

DIA DEL
JUBILAT

LLENYA
tenim llenya a:
tonelades en farcells
o a granel per encendre't
la llar de foc!

ar
ers
v
i
an i

S!
Y
N

A
0
1

#KM

0

36
C/Major,
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gastronomia

Pastís de pastanaga

Ingredients:

Per al farcit

· 150 g de farina integral
· 150 g de pastanaga ratllada
· 150 g de sucre morè
· 75 g d’oli d’oliva
· ½ cullerada de canyella
· 1 pessic de nou moscada
· 1 pessic de sal
· 100 g de nous picades
· 1 sobre de llevat (tipus Royal)
· 4 ous sencers

· 100 g de sucre de llustre
· 250 g de formatge cremós

Elaboració:
En primer lloc, peleu, renteu i ratlleu les pastanagues. Poseu en un bol els ous i el
sucre i ho bateu. Afegiu-hi l’oli, la sal, la canyella i la nou moscada i barregeu-ho tot.
Afegiu-hi la farina juntament amb el llevat i torneu-ho a barrejar. Finalment, afegiu-hi la
pastanaga i les nous trossejades.
Aboqueu la massa en un motlle d’uns 20 cm folrat amb paper de cuina i poseu-ho al
forn a 180º durant uns 40 o 45 minuts o fins que estigui ben cuit.
Traieu-ho del forn i poseu-ho en una reixeta durant uns 10 minuts perquè es refredi.
Mentrestant prepareu el farcit barrejant el formatge cremós amb el sucre de llustre.
Quan el pastís estigui fred el partiu per la meitat i li poseu el farcit al mig, i també el
cobriu tot. Per acabar, el deixeu a la nevera unes hores fins que estigui totalment pres.

dona sang

Recepta de la Sra. Carme Vidal Burch
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demografia

defuncions

casaments

naixements

Aisha Ceesay Ceesay
Reysheell A. Tejada Pérez
Madison S. Cáceres Arguijo
Raisa V. Zavracu
Jostyn G. Galeano Cruz
Gala Serra Serrano
Amir Ouchen
Muhammed Jaiteh Keita
Samia Danih
Jad Dahraoui
Akram Balga Belga
Raiwan Rguig Dahchour
Luca Vela de la Torre
Brahim Soussi
John Sanahuja Rojo
Wiam Ouali
Fatima A. Ettouil
Grau Doñé i Valls
Sabrin Bouanani Daboua
Ibrahim A. Junaid
Brahima Diawara
Anays N Stancu
Yusuf Tunkara Tunkara

04/06/2022
04/06/2022
17/06/2022
19/06/2022
22/06/2022
23/06/2022
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
03/07/2022
04/07/2022
08/07/2022
09/07/2022
10/07/2022
12/07/2022
13/07/2022
14/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
18/07/2022

Mar Julia Arizmendi
Safia Lahri Jemouli
Haron Taleb
Jana Razzaki
William E. Rojas Sánchez
Happy O. Abu
Zoubeda Rata
Qais Charafi
Ridham Summan
Mohammed A. Ndoubella
Seif D. Lamalmi
Eidan D. Mira Muñoz
Jaskaran Singh
Laia Guerra Gómez
Sonia I. Osazuwa
Ivan E. Appiah
Avjot Singh
Abril Santiago Fernández
Omar Ceesay Ceesay
Ámbar Chopieta Camacho
Duaae Sahry Jamal
Alae Hajji
Sofia Kichou

19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
30/07/2022
31/07/2022
31/07/2022
31/07/2022
01/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
04/08/2022
06/08/2022

Laia Rosel Cerrato
Rayan Meziani El Messaoudi
Yasmin Azzahir Ruiz
Amin Boughassal
Marta Zurita Aparicio
Hiba Kandoussi
Ibrahim S. Gassama
Rayan Anakhrouch
Zakaria El Fadil
Valentina Cortés di Paolo
Eily V. Osorio Canales
Arzoyi Kaur Singh
Ajooni Kaur Singh
Antonio Morales Vázquez
Mustafa Jagiteh Touray
Luke A. Galindo Valeriano
Jake A. Galindo Valeriano
Ixchel Guerra Valle
Mariamu Marega
Tanit Abu-Tair Poza
Gurmehar Kaur

09/08/2022
11/08/2022
15/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
19/08/2022
21/08/2022
23/08/2022
25/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
01/09/2022
01/09/2022
01/09/2022
01/09/2022
02/09/2022
02/09/2022
04/09/2022

Jesús M. Osorio Argüello
Daniela Bejarano Padilla

17/06/2022

Mourat Lamkadmi
Wafae Tsrioua Zrigui

15/07/2022

David Benjumea Benjumea
M. del Mar Samblas Berjaga

01/09/2022

Sergi Ruibal Tamarit
Susana del Saz Castillo

30/06/2022

Luis F. Rodríguez Orellana
Yessly M.Vidaur Cáceres

21/07/2022

Diego Lete Gil
Any E. Pérz Cortez

05/09/2022

04/07/2022

Armando Coll Faixedas
Margarita Lladó Angelats

28/07/2022

Domingo Soiza Paz
Rosa M.Martínez Rodríguez

Walter M. Gamoneda Acosta
Suany. Girón Cruz
07/07/2022

Patricia López Romero
Ayelen N.Martínez Giliberto

08/08/2022

Jordi Borrisser Pairó
Maria Vilademat Arbusà

Zakarya Addi
Islam Daboua Bernichi

Frco. Javier Fanjul Benito
Elvira Ollé Vilagran

17/08/2022

Moisés Muñoz Buisan
Àngels Torrents Díaz

11/07/2022

Luisa Zamora Moreno, 89 anys
Hammadi Ben Dahmane,89 anys
Enric Rubio Tocabens,80 anys
Dídac Valentín Casero,69 anys
Joan Franch Boada,79 anys
Guillem Figuerola Carpio,43 anys
Luis Antonio Martínez Belaza,72 anys
Joana Darna Vigas,96 anys
Dolors Vilà Bosch,96 anys
Conxita Rey Soler,87 anys
Manuela Moreno García,99 anys
José Antonio Rizo González,84 anys
Miquel Mora Bellmàs,89 anys
Juanita Peris Garganta,64 anys
Maria Casellas Molas,85 anys
Paquita Nieva Peral,78 anys
Maria Soler Mantí,92 anys
Antonio Aguila Moreno,62 anys
José Lorente Resina,88 anys
Martirio Peregrina Martín,83 anys
Nicolasa Rosales Pérez,52 anys
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28/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
02/07/2022
03/07/2022
06/07/2022
10/07/2022
11/07/2022
11/07/2022
12/07/2022
17/07/2022
18/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
24/07/2022
25/07/2022
27/07/2022

Teresa Rodríguez Sances,93 anys
Dionisio Alejandro Soriano Serra,78 anys
María de la Paz Mayorga Delgado,88 anys
Carmen Muñoz Paredes,98 anys
Josep Maria Corona Sierra,50 anys
Manel Pujadas Alarcón,89 anys
Elmer Norberto Coloma Pinillos,69 anys
Armand Coll Faixedas,79 anys
José Núñez González,85 anys
Conrad Pont Feixes,89 anys
Maria Rabionet Parramon,93 anys
Cristobal Morgado Morales,40 anys
Antonia López Ruz,81 anys
Elvira Masgrau Estartit,83 anys
Ramon Torà Pagès,84 anys
Joaquina Juidia Romero,95 anys
Josep Casellas Rabasseda,87 anys
Olga Gabarron Amer, anys
Maria Isabel Salvà Serra, 82 anys
Carmen Romero Gordillo, 81 anys

08/09/2022
12/09/2022

31/07/2022
31/07/2022
05/08/2022
06/08/2022
06/08/2022
07/08/2022
08/08/2022
09/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
22/08/2022
25/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
07/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
18/09/2022

L’acudit foll

Encreuats

Sopa de lletres

Horitzontals
1. Antònim d’Apagar.
3. Sinònim de Cèntims.
7. Antònim de Suau.
9. Antònim de Lleig.
10. Antònim de Ràpid.
12. Antònim de Baix.

alzina
boix
cedre
castanyer

j
c
z
m
z
j
d
d
p
n
s
s
d
p
r

Verticals
2. Sinònim de Soroll.
4. Antònim de Bo.
5. Sinònim de Col·legi.
6. Sinònim de guardar.
8. Antònim de Blanc.
11. Sinònim de Gegant.

Solució

022

poti poti

FARMÀCIES de guàrdia: mes d
Major, 20 - 972230568 Dies:
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,
PLAÇA DELS PEIXOS Esteve V la, 1 - 972978376 Dies:

ESCATLLAR, Guilleries, 60 - 972230103 Dies:

NIETO,

JUBERO, Major, 157 - 972233518 Dies:

ORDIS,

- 972237704 Dies

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001 Dies:

MUÑOZ,

145 -972243412 Dies

DOMENECH, Llevadores, 7-9 -

e
e
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e

lledoner
xiprer
vern

Dies:

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237 Dies:

R
NOGUERA,

75 - 972233645 Dies

972231249 Dies
20 - 972232578 Dies:
-
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