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Ales portes d’un nou any, parlarem del temps. Del temps que marxa 
per no tornar, i també del temps perdut. Malaguanyat temps el que 

perdem estan enfadats, queixant-nos de tot, discutint amb banalitats que 
no porten enlloc; i mentrestant, ell s’escola entre les mans com un fi l invi-
sible que va passant sense adonar-nos. Quan som joves, no pensem que 
un dia serem grans, tampoc hi volem pensar, ens queda lluny! Quan som 
joves ens mengem el món, som  els “amos”. Quan som joves el temps no 
importa, perquè tenim tot el temps del món. Quantes vegades recordem, 
ara, tot mirant enrere, que equivocats estàvem. El temps si que passa, i 
també ens passa factura. I un bon dia et despertes, i ja no ets jove, t’has 
fet gran! 
El temps de cada època de la nostra vida és molt valuós. L’època d’estudiants 
és un temps irrepetible i necessari, cal gaudir-lo en cada moment, perquè és el 
que ens permet recollir un munt d’aprenentatges que ens serviran per anar per la 
vida. El que passem amb els amics és imprescindible. El que vivim treballant és 
un canal d’experiències. El que passem amb la família és el més important i en-
tranyable, és el que hauríem de dedicar amb cos i ànima, perquè els pares es fan 
grans i no sempre els podrem tenir al nostra costat. Quan nosaltres ens convertim 
amb pares, el temps que passem amb els nostres fi lls és el més meravellós del 
món. El temps que gaudim en hores d’esbarjo o viatjant és una de les raons per 
les quals val la pena viure. Amb les primeres necessitats cobertes, ens podem 
permetre petits premis: alguns preferiran gastar el seu temps amb petits luxes, 
altres escullen viatjar. Els viatges han de servir per viure la vida en diferència, 
és una fi nestra oberta a l’experiència. És un aprofi tar el temps conjugant el verb 
passar-ho bé tot aprenent. 
 I passen els anys, i ens fem grans, i la roda de la vida va girant sense contempla-
cions. Tot i que el cos nota la vellesa, el cervell es nega a envellir, perquè recor-
da en tota claredat que només fa quatre dies que érem joves. Algunes vagades 
ens preguntem: què canviaríem si poguéssim  tornar a repetir la vida. Segur que 
canviaríem algunes coses, i segur que  n’ afegiríem d’altres. Afegiríem ser més 
oberts al món, a conviure amb altres cultures, aprendre idiomes; La comunicació 
i la informació ens fan ser més “assenyat “més educats, més respectuosos, més 
savis. Si us plau, jovent: no perdeu el temps.
El viatge de la vida, un bon dia s’acaba, i només queden bitllets cap a l’eternitat. 
Però abans de partir, el nostre tren fa moltes estacions i tots, grans i joves, no 
sabem en quina parada ens tocarà baixar. I el temps, aquell el que vàrem perdre 
banalment, el recordarem, perquè va ser una pena haver-lo malgastat amb xim-
pleries. Per tant, cal escollir amb consciència què podem fer per gaudir i gestionar 
millor el temps que la vida ens regala. 
Algú va dir: Els dies que perdem, el temps també els compte. 
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La Policia Local de Salt organitza una jornada 
formativa per agents d'unitats canines

L'espai Municipal d'ocupació de Salt 
consolida l'oferta de cursos d'alfabetització 

digital
Comença una nova fase de millora i reparació 

de les voreres a diversos carrers de Salt

El rec Monar romandrà tancat per uns dos mesos 
per unes obres a la Pilastra. S'ha intentat salvar 

els peixos que havien quedat a les basses.

MMééss  ddee  4400  ppeerrssoonneess  aassssiisstteeiixxeenn  aa  SSaalltt  aa  llaa  JJoorrnnaaddaa  ddee  llaa  
XXaarrxxaa  ddee  MMuunniicciippiiss  ppeerr  ll''EEccoonnoommiiaa  SSoocciiaall  ii  SSoolliiddààrriiaa

SSaalltt  ooffeerreeiixx  uunn  sseerrvveeii  ddee  ccuurraa  dd''iinnffaannttss  ppeerr  aa  
ffoommeennttaarr  llaa  ccoonncciilliiaacciióó  ffaammiilliiaarr

RRààddiioo  EEssccoollaa  aa  RRààddiioo  SSaalltt  iinniicciiaa  llaa  qquuaarrttaa  
tteemmppoorraaddaa  eell  22  ddee  ddeesseemmbbrree
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En Manel Bayo és un artista que arrisca: des d’oferir-se al públic com a ‘obra d’art’ en un projecte en què la gent escollia accions 
del seu dia a dia, fi ns a enviar bales personalitzades a artistes gironins. Fins al 20 de desembre podeu veure al Museu de l’Aigua 
“Contra natura”, la seva última exposició formada bàsicament de dibuixos d’elements naturals. Hi ha gat amagat? Òbviament sí. 
Per ell, tal com explica al catàleg, la pràctica artística té dues formes possibles: una de noble i una de perversa, però l’agudesa de 
l’art és justament que no podem diferenciar entre l’una i l’altra. Què amaguen, doncs, aquestes imatges de natura? Us animem a 
descobrir-ho, però ja us avancem que fomenten una mirada atenta i activa que s’agraeix en temps de lleugeresa i sobreexcitació 
mediàtica. 

Després de passar per diversos espais, “Contra Natura” 
es pot veure al Museu de l’Aigua.
“Contra Natura” s’emmarca dins de la proposta “Exposicions 
viatgeres”, que cada dos anys convoca la Diputació de Giro-
na. Es trien dos artistes, un per cada any, i es programa la 
seva obra en diferents espais de la província, començant per 
la Casa de Cultura de Girona. En el meu cas l’exposició ha 
passat per Blanes, Lloret, Tossa de Mar, Roses, Castellfollit 
de la Roca, Ripoll, entre altres, acabant al Museu de la Medi-
terrània de Torroella de Montgrí. Quan ja havia fet tot el circuit 
previst, des de l’Ajuntament de Salt van considerar oportú fer 
una exposició més per acabar a Salt i per això la podeu veure 
al Museu de l’Aigua fi ns al 20 de desembre.

I què hi trobarem?
Aparentment són dibuixos d’elements naturals, però en re-
alitat és una exposició molt conceptual, és com un acudit. 
Per mi, hi ha dues formes possibles d’art, una de noble i 
agradable que intenta buscar la bellesa; i una de tramposa, 

pervertida i plena de malícia. El que passa és que a aquesta 
segona forma li encanta disfressar-se de la bona, de manera 
que no hi ha possibilitats de diferenciar una de l’altra... aquí 
hi ha l’acudit.  

Així, els quadres que hi podem veure són malvats?
Sí, tenen malícia. Són dibuixos, la majoria, molt realistes però 
que tenen elements amagats. Per exemple, hi ha un dibuix 
d’una fl or de cicuta que està pintada amb verí sobre paper, 
amb el pigment de la mateixa planta, que per cert vaig anar 
a buscar aquí a les Deveses, n’està ple! De manera que, si 
et mengessis un tall del dibuix, cauries rodona! S’exposa al 
costat del text de Fedó on Plató explica com a Sòcrates el 
van condemnar per delictes contra la decència a prendre’s 
aquest verí. Per tant, ja t’adones que tot plegat és un joc. En 
principi semblen dibuixos de tipus botànics però és una mica 
més pervers, darrera cada peça hi ha una història oculta que 
intenta anar més enllà. 

S’ha de mirar entre línies...
Un altre exemple: la peça “Rosa reactiva” sembla una imatge 
d’aquesta fl or, però si t’hi acostes ja veus que està formada 
per una mena de quadradets. Doncs en realitat són mos-
tres per detectar el PH de l’orina que vaig fer sevir jo mateix 
durant un temps en què m’havia de mesurar l’acidesa. Per 
tant, té alguna cosa d’autoretrat. Genera aquesta sensació 
de contradicció: darrera una cosa maca hi ha pipi. En altres 
peces hi podeu trobar nou aquarel·les de gran format amb 
diferents fl ors que damunt porten serigrafi ats els noms dels 
nou medicaments ansiolítics comercials. Es titula Stendhal, 
per allò del síndrome que porta el mateix nom que signifi ca 
aquest estat d’astorament que provoca la bellesa. Per tant, 
torna a ser un joc entre allò bonic i un element disruptiu, en 
aquest cas l’ansietat. També hi ha diversos dibuixos de ve-
getals en blanc i negre, alguns porten un espiell on es pot 
descobrir què hi ha més enllà. És una exposició que m’ha 
permès dibuixar, que feia molts anys que no ho feia, tot i que 

Males arts per aprendre a mirar millor

Nom: Manel Bayo Rigau
Nascut el 1966   
Resident a: Salt
Professió: professor de dibuix i programador de les exposicions del Centre Cultural la Mercè 
de Girona. 
Obra: primer premi del Festival de Vídeo Arts Digitals, VAD 2006 (Locus amoenus). 
Dues pel·lícules: Tiefl andREMIX (Kosmopolis del CCB de Barcelona) i RazaREMIX (Festival 
Internacional de Cinema de Gijón, Ingràvid de Figueres), incloses a la base de dades de la 
Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2013). 
Guanyador de la setena Biennal d’Art de Girona, 2013 (Setze bales per l’Assemblea Demo-
cràtica d’Artistes de Girona).
Autor de diverses peces d’art digital, ha exposat al Bòlit Centre d’Art Contemporani de Gi-
rona, a les Sales Municipals d’Exposició, al Centre Cultural de La Mercè, a la galeria Espais 
i al Museu d’Història de Girona; també a Vic (Museu de la Pell), a Mataró (Espai Zero), a 
Tortosa (Museu de l’Ebre), a l’Habana (ISA), a Alemanya (Lingen i Regensburg) i a Finlàndia 
(Lamppaaranta).
Exposició “Contra Natura” fi ns al 20 de desembre al Museu de l’Aigua.
Més informació: https://manelbayo.com/

entrevista

La Policia Local de Salt organitza una jornada 
formativa per agents d'unitats canines

L'espai Municipal d'ocupació de Salt 
consolida l'oferta de cursos d'alfabetització 

digital
Comença una nova fase de millora i reparació 

de les voreres a diversos carrers de Salt

El rec Monar romandrà tancat per uns dos mesos 
per unes obres a la Pilastra. S'ha intentat salvar 

els peixos que havien quedat a les basses.

Més de 40 persones assisteixen a Salt a la Jornada de la 
Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària

Salt ofereix un servei de cura d'infants per a 
fomentar la conciliació familiar

Ràdio Escola a Ràdio Salt inicia la quarta 
temporada el 2 de desembre
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té elements d’art conceptual.  

Estaves cansat del format digital? 
No, no estic cansat de res, ni vull criticar res. Però ha sigut 
l’excusa per tornar a dibuixar. Si sóc professor de dibuix, he 
de predicar amb l’exemple! De fet, el que avui dia està més 
de moda són les intel·ligències artificials (IA), capaces de ser 
més artistes que els artistes. Si només ens queda ser arte-
sans, doncs serem artesans. Tothom pensava que l’art i la 
creativitat seríem els últims que “pringaríem” i no. Les IA’s el 
primer que han après a fer, i el que fan més bé, és a generar 
imatges.  

Cert, recentment una intel·ligència artificial (IA) va gua-
nyar un premi de pintura als Estats Units, què et sembla 
aquest fet?
Em sembla fantàstic. Tenen molta qualitat. Com a professor 
t’esforces en educar la sensibilitat dels alumnes barallant-hi 
perquè mirin i coneguin al màxim d’obres, i hi ha algú que 
sàpiga mirar més que un ordinador? Tenen accés a tota la 
informació possible. I m’agrada molt la IA amb vídeo per la 
possibilitat de reinterpretació que hi ha de les imatges. Són 
eines que encara estan a les beceroles, que s’han de saber 
controlar i requereixen equips una mica potents, però oferei-
xen moltes possibilitats. 

Tot això matarà l’art?
No. Això reforça l’art conceptual. Ens fa molta por que les 
màquines siguin malvades i justament l’únic que no poden 
fer les màquines és ser dolentes. Els únics que podem ser 
malvats som les persones. Com a artistes, podem fer un art 
decadent, denigrat, això només ho podem fer les persones, 
les màquines no poden, elles són bones per naturalesa! 

Després de la covid i ara amb la inflació, en quin estat es 
troba l’art?
Sovint des de les institucions es fa el que es pot, a més a més, 
en un context de dues crisis gairebé seguides, evidentment 
pintar mones és l’última cosa que interessa. Aquí a Salt, la 
factoria cultural de la Coma Cros comença a tenir més cara i 
ulls, i quant a teatre les coses estan ben ordenades; a l’Esco-
la Municipal d’Art jo li tinc molt de ‘carinyo’, se li ha de donar 
molt de suport, un poble amb escola d’art sempre és un poble 
millor. Per mi, el que falta és un bon espai expositiu, perquè 
això dinamitza el col·lectiu. Hi ha el Museu de l’Aigua, però és 
poc, i tenint en compte que les Bernardes no són municipals, 
per bé que també només podem dir-ne coses bones. També 
hi ha l’espai de l’Ateneu de la Coma Cros però normalment 
posen més accent en la música, potser estaria bé posar més 

atenció a l’art urbà. 

I a Girona? Tu treba-
lles a la Mercè, com 
heu sortit de la pan-
dèmia?
A la Mercè estem 
morint d’èxit. No te-
nim una sola plaça 
lliure. Vam tenir ple 
l’any passat i aquest 
any també hem om-
plert totes les places, 
hem hagut de doblar 
cursos i ja no podem 
créixer més perquè no 
tenim més espai físic. 
També sóc responsa-
ble de les exposicions 
i tenim l’espai hiper-
programat, no queda 
espai ni al passadís! 
Sí que ens falten al-
guns recursos humans. La gestió de les administracions és 
molt complexa i a vegades no pots fer més activitats perquè 
no tens els recursos humans per gestionar tota la paperassa 
que suposen. 

Fa 10 anys vas guanyar la Bienal amb una obra que eren 
bales dirigides als membres de l’Assemblea Democràtica 
d’Artistes de Girona (ADAC). Ja t’hi has reconciliat?
Sí, la majoria s’ho van agafar molt bé, van riure molt, però 
n’hi va haver un parell que no tant. Però ja hem fet les paus. 

Però seguiries enviant-los bales?
Segurament! El que passa és que ara me les hauria d’enviar 
a mi mateix. En aquell moment encara em podia permetre el 
luxe de ser artista emergent, ara ja sóc un dels que m’han 
d’escombrar per deixar pas a les noves generacions. 

De quina franja d’edat són els alumnes que tens a la Mer-
cè? Com veus la seva mirada cap a l’art?
Tinc gent des de 16 anys fins a 80. Als grups de matí sol 
haver-hi gent més gran i a la tarda més jove. El que veig és 
que ara hi ha més preocupació per formar-se. La gent vol una 
formació seriosa, exigeixen que els donis feina, molta feina, a 
vegades penso que s’obliden una mica de viure, i així tampoc 
seran artistes! Hi ha alguns grups així, després la resta són, 
si fa o no fa, com podíem ser nosaltres a la nostra època. 
Volen descobrir un món nou, es pensen que tenen la raó i ho 
volen capgirar tot. Que és una mica com allò de la frase de 
Lampedusa: capgirar-ho tot perquè tot torni a quedar igual...

Què en penses del mercat de l’art virtual, el criptoart?
Si bona part de l’art es fa en formats digitals era lògic que 
aparegués alguna manera de diferenciar-lo, perquè no hi ha 
res més copiable que un arxiu. De manera que perd el sentit 
de peça única o exclusiva. I l’art el que ven és exclusivitat. 

D’això ja en parlava Walter Benjamin...
Sí, sí, i em sembla que encara som allà mateix. Perquè el 
mercat seguís funcionant, es necessitava trobar un sistema 
que certifiqués l’exclusivitat, el luxe que significa tenir una 
peça que no té ningú més o com a molt un grup selecte. Si 
ens posem comunistes és una maniobra de l’elit. Però no ens 
podem oblidar que l’art és un mercat, també. És el gran pro-
blema i la gran incongruència de l’art: no només ha de gene-
rar cultura i plaer estètic, sinó que ha de generar diners. Els 
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grans artistes d’avui són els cuiners, són els ídols del rock, i 
és una acte comercial bàsic en el qual tu vas a un lloc i et do-
nen menjar. S’entén que aquella persona s’ha de guanyar la 
vida, i valorem que ho fa d’una manera que aconsegueix re-
sultats especials i explosius. Als establiments que costa molts 
diners accedir-hi també juguen la carta de l’exclusivitat. L’art 
és exclusivista? L’artista visual Dora García escrivia en una 
peça: “El arte es para todos pero solo una élite lo sabe”. Ara, 
també és veritat que hi ha art que no és per a tothom perquè 
necessites una formació prèvia, una sensibilitat, temps per 
dedicar-li.

Aquestes dues bategades gairebé seguides: covid, crisi 
energètica i inflació. Canviarà alguna cosa en les formes 
de l’art?
Sí, segurament. Això és com un pèndol que ara tira cap aquí, 
ara cap allà. També és veritat que la societat no canvia tan rà-
pid com creiem. Als anys 70 el moviment feminista avançava, 
i ho va fer i evidentment que han canviat molt les coses, però 
ara tornen a sortir veus a dir les mateixes tonteries que fa 50 
anys... Llavors, hem guanyat drets? Sí. Què hagués passat si 
no hi hagués hagut aquests moviments? Segurament encara 
estaríem molt més enrere. Però els canvis no són tan ràpids 
com ens agradaria. Amb l’art el que passa és que s’acaba 
adaptant  a la successió de modes, d’estils, tant, que la nove-
tat deixa de ser un valor en si mateixa. Normalment, si hi ha 
crisi, l’art es torna més conservador. 

S’està revisant la presència de les dones en molts àm-
bits. Com ho encareu en el món de l’art? 
No m’he posat mai quotes però, si ho fes, el que passaria és 
que hauria de treure dones perquè a la Mercè n’hem progra-
mat més que no pas d’homes. Fent un repàs i autocrítica vam 
veure que guanyaven les dones i m’encanta que no hàgim 
hagut de fer cap esforç perquè sigui així. I a més, la gran ma-
joria de les obres tenien un component de discurs feminista. 
Això no vol dir que sigui la realitat d’arreu, vol dir senzillament 
que tinc un biaix en el disc dur i que va funcionant. Però sí, és 
un tema que està sobre la taula. Jo crec que hi ha la voluntat 
de fer-ho bé, encara que evidentment hem de seguir remant. 
I quant a gestió cultural, gairebé diria que sóc una excepció 
perquè la majoria d’entitats socioculturals de Girona estan di-
rigides per dones, que em sembla fantàstic. 

Què opines de la realitat augmentada i tot això del me-
tavers?
Està molt bé com a eina comercial o de promoció turística, 
però com a eina artística, per mi, no té cap mena de valor. A 
Girona es van carregar el VAD, un magnífic festival de vídeo 
digital organitzat per la Núria Font, per promocionar el festival 
de Mapping que havia de ser meravellós, i on és ara aquest 
festival? Algú el recorda? Potser el VAD no tenia prou públic 
però hem d’entendre que hi ha d’haver actes que omplin i 
d’altres més minoritaris, que potser no generen 
un benefici directe, però que són necessaris. 
Tenir gent culta, crítica i amb mirada pròpia és 
tenir gent sana. Salt té un volum d’escultura 
pública que ja la voldrien moltes altres ciutats. 
Per què?, perquè algú hi va creure i segurament 
que també hi ha hagut crítiques de per què hi 
gastàvem diners, però tinc claríssim que tenir 
aquestes escultures ens ha fet millors fins ara i 
ho seguirà fent a les generacions que vindran, 
si les sabem cuidar, que n’hi ha alguna que està 
una mica deixada... 

S’acosten eleccions, alguna intuïció de què 

passarà?
Estàs fent una pregunta política a algú que pinta mones?! 
El que jo veig és que en el país que vivim hem passat per 
moments molt durs, amb molt de moviment i ho hem viscut 
amb molta intensitat, i això té un preu i unes conseqüències. 
En aquests moments convulsos jo miro de pensar en movi-
ments socials com, per exemple, va ser l’objecció al servei 
militar, una batalla que es va guanyar. O també amb temes 
de gènere i identitat sexual, que s’ha fet un avenç molt gran, 
tot i que encara queda molt per fer. També entens que hi ha 
una qüestió generacional, cada generació s’articula al voltant 
d’una idea política, a la meva potser podem dir que érem més 
aviat “anarcos”... ara no ho sé, a qui li toca? Esperem que no 
sigui la ultra dreta! Que la gent voti, sigui el que sigui, per-
què que al meu poble hi hagi tres regidors de Vox, d’aquesta 
ideologia fastigosa, s’aconsegueix pel populisme racista que 
corre per les xarxes i també per l’abstenció. 

Les xarxes són molt impulsives... 
Sí, però aquí a Salt hi ha alguns col·lectius que ho han abo-
nat, potser algun dia ens haurem de seure i fer llistat de les 
persones que hi han contribuït, i saltencs de tota la vida que 
han caigut de quatre grapes en dinàmiques d’aquestes re-
pugnants.

El 2023 farà 40 anys de la re-independència de Salt. Què 
feies tu el març del 83?
El 1983 anava a la Salle a Girona, sabia que volia fer Belles 
Arts però no tenia gaire clar com “vendre-ho” als meus pa-
res. Ens vam fer independents en el moment més beneficiós 
per Girona perquè era quan s’havien de fer les clavegueres 
i asfaltar diversos carrers, com el passeig d’Olot, que estava 
a mig fer. També desenvolupar tots els serveis socials d’un 
barri dificultós com el nostre, en un municipi de nova creació 
que no tindria ingressos fins al cap d’un temps. Tots els recur-
sos que tenen barris de Girona com Can Gibert, Sant Narcís, 
etc. a Salt ens hem hagut d’espavilar nosaltres, amb la quarta 
part de recursos i la meitat de pretensions. Per això m’alegra 
que l’hospital Trueta vingui cap aquí, i que el gran Festival de 
Teatre de Catalunya hagi nascut a Salt. La potència de Salt 
com a generador de cultura és irrefutable: pel teatre i també 
per la Mirona, que té una programació molt sòlida i li auguro 
una llarga vida. 

Algun projecte a la vista que ens puguis explicar?
Estic treballant en un còmic, però no puc explicar gaire res 
més encara. Això de ser profe de dibuix “full time” m’ha donat 
per demostrar que encara sé com es dibuixa. Tot i que aquest 
projecte va més enllà, és una cosa que no he fet mai i que em 
ve molt de gust. No puc dir gaire res més de moment, només 
que parlarà de gènere.
 

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a en Manel Bayo Rigau
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Bon�  F� t� !
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col.laboració
L’any 62 jo era jove i vivia a Barcelona amb els pares 
en un pis del Paral·lel – aleshores se’n deia Marqués 
del Duero. 
La meva habitació donava a aquest carrer que en 
aquella època era molt sorollós. A Barcelona encara no 
hi havia el Cinturó de Ronda, i el Paral·lel era una via 
principal d’entrada, sobretot de camions que anaven 
i venien del Port. També hi passaven molts tramvies, 
que, a més a més del seu propi soroll i de la campa-
neta que tocaven, quan frenaven feien una mena de 
grinyol molt fort degut al lliscament de les rodes sobre 
les vies. I la parada era precisament davant de casa.  
La meva finestra, que no tenia vidre doble –aleshores 
això no s’estilava- donava al Paral·lel i el soroll del car-
rer arribava íntegre a la meva oïda. Però ja m’hi havia 
acostumat. 
La nit del 24, nit molt freda, estava cansat per haver 
ajudat el pare tota la tarda a la botiga. Era un dia de 
molta feina perquè aquell dia tots els treballadors co-
braven la paga extra de Nadal, “el aguinaldo”, i alguns 
venien amb el sobre  encara a la ma (tot es pagava en 
efectiu) a proveir de roba d’hivern. Cansat com estava 
vaig anar aviat al llit i,  malgrat el soroll del carrer, em 

vaig adormir de seguida. 
A mitjanit –cap a les dues o les tres- em va despertar 
una sensació molt estranya: hi havia un silenci absolut, 
no se sentia res, com si m’hagués tornat sord. Obrint 
la persiana vaig quedar bocabadat. La llum dels fa-
nals il·luminava una forta nevada que estava caient. El 
Paral·lel estava tot blanc i completament desert. No hi 
passaven ni camions ni tramvies ni persones. Era com 
el silenciós carrer d’una ciutat morta.
Aquell espectacle em va fer molta il·lusió. A Barcelo-
na no hi nevava mai i a casa –cosa normal en aquella 
època- no teníem cotxe per anar a la muntanya a tocar 
neu.  
L’endemà va ser un Nadal molt alegre, un “Nadal blanc” 
com en les nadales. Va estar nevant tot el dia i durant el 
clàssic llarg dinar podíem anar contemplant el silenciós 
ball dels flocs dipositant-se sobre les baranes del balcó 
i la terrassa. Un espectacle tranquil i silenciós que no 
cansa.
El dia de Sant Esteve va sortir el sol i tota la ciutat era 
d’un blanc enlluernador. No circulaven vehicles i la poca 
gent que com jo vam  sortir al carrer caminàvem sobre 
prop de  mig metre de neu. Els pocs cotxes aparcats 

al carrer –els típics “sis· cents” 
d’aquella època- estaven mig 
colgats de neu. Alguns veïns 
amb pales feien caminets estrets 
arran de les cases per poder-hi 
passar les persones. Seguint la 
Ronda vaig  veure uns nois que 
baixaven esquiant pel carrer 
Muntaner. Em va impressionar 
la plaça  de Catalunya pràctica-
ment deserta.  Sobre la blancor 
hi destacava la figura negra  de 
la sotana d’un capellà caminant 
atrafegat sobre la neu potser per 
anar a dir missa.
Però la gent estava alegre, allò 
era una festa. A les cases enca-
ra hi havia provisions de Nadal i 
no semblava cap problema que 
la ciutat estigués totalment col-
lapsada. 

Seixanta anys de la Nevada 
per Nadal del 62
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A la tarda la ràdio, de forma molt prudent i 
censurada, va començar a donar a enten-
dre que sí que n’hi havia de problemes. 
Totes les carreteres que duien a Barce-
lona estaven bloquejades amb camions 
mig colgats per la neu. Estaven també 
interromputs tots els serveis ferroviaris i 
l’aeroport. 
Un altre problema era que Barcelona no 
tenia màquines llevaneus i van haver 
d’encarregar-les a Andorra. La ràdio va 
explicar que ja estaven venint. No van ar-
ribar fins a l’endemà, dia 27. El que no van 
explicar és que qui les va baixar va ser un 
exiliat de la Guerra Civil, l’Andreu Claret, 
un dels fundadors d’ERC, que aleshores 
vivia a Andorra on gestionava una empre-
sa de màquines llevaneu.  Ell i màquines 
van estar retinguts a la frontera més de 4 
hores i va caldre que l’alcalde de Barce-
lona fes una trucada a Franco per tal que 
el deixessin entrar amb tota la caravana de màquines 
sense detenir-lo.
També s’insinuaven altres “petits problemes”: difunts 
que no podien arribar al cementiri, malalts urgents que 
no podien ser atesos, intervencions dels bombers a 
peu per ajudar en aquests i altres casos... Les crides 
oficials publicades a la premsa el dia 27 perquè tre-
balladors dels serveis públics acudissin a treure neu 
donen idea del caos d’aquells dies.
Però qui es va cobrir de glòria va ser el qui va donar 
per la ràdio la consigna de que els ciutadans traguessin 
la neu dels terrats superiors dels edificis, ja que el seu 
pes podia provocar enfonsaments. És fàcil dir que es 
tregui la neu, però on es posa? 
El resultat va ser que la tarda del dia de Sant Esteve 
milers de barcelonins es van mobilitzar omplint cubells 
amb la neu dels terrats i abocant-los daltabaix al carrer. 
El risc pels vianants no era molt gran perquè la gent 

passava per caminets arran de la paret. L’impacte de 
les descàrregues de neu el solien rebre els cotxes mig 
colgats que hi havia al carrer. Molts van quedar amb 
el sostre i el capó abonyegats. I en els carrers estrets, 
com els del barri del Raval, on el pare hi tenia la botiga, 
es van formar muntanyes de neu al mig del carrer, que 
quan es van glaçar semblaven icebergs.  
El dia 28 s’aconseguí obrir al trànsit els principals car-
rers de la ciutat, però els carrers estrets continuaven 
bloquejats. Els botiguers i alguns veïns havien tret la 
neu de les voreres afegint-la a la muntanya del mig del 
carrer, però s’acostava el dia de Reis, la setmana  de 
més venda, i els cotxes no podien passar per aprovisi-
onar les botigues i bars.
Davant del problema els botiguers del carrer Sant Pau, 
on el  pare tenia la botiga, es van reunir en assem-
blea acordant una solució: intentarien obrir les tapes 
de ferro de les clavegueres del carrer per anar-hi enta-
forant  la neu.  Aquella mateixa tarda un nombrós grup 

de persones amb pales ens hi vam 
posar a fer-ho. L’operació no era fàcil 
perquè la boca de la claveguera avi-
at s’embossava, però per sort l’aigua 
que passava per sota anava fonent la 
neu. Un botiguer es va posar a sobre 
per empènyer la neu amb els peus. Va 
provocar un enfonsament sobtat i si no 
l’agafem a temps desapareix ell i neu 
per la claveguera.

Aquests són els meus records, però 
aquella nevada també va afectar Giro-
na i Salt, com explica en Rafel Nadal 
en el seu llibre “Quan s’esborren les 
paraules” i podem veure en el recull 
fotogràfic de “L’Abans” de Salt. 

Joan Serrat
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El regal de la generositat

A vegades, fa la impressió que quan valorem les per-
sones ens situem nosaltres mateixos per damunt del 

bé i del mal. Nosaltres ja fem el que podem i la culpa o 
responsabilitat de tot la tenen els altres. Però de no ser 
responsables de tot a no ser responsables de res hi ha 
un bon pas.
De fet, tenim la tendència a fixar-nos més en les coses 
negatives que en les positives, quan hauria de ser el con-
trari: veure el costat bo i positiu de les persones, de les 
coses i dels fets que passen és reconfortant, ens anima i 
en surt beneficiada la relació amb els altres.
Ara que s’acosta Nadal, sembla que s’afina més la nostra 
sensibilitat humana, la nostra relació es fa més directa, 
ens saludem i felicitem amb més afecte, ens fem regals i 
molts altres detalls. Precisament tot això, que és tan po-
sitiu, fa pensar que cada persona és un regal, el millor re-
gal, i que la generositat més gran consisteix en compartir 
aquest regal que som nosaltres mateixos.
Compartint el regal de la nostra persona experimentem 
que aquesta generositat ens fa bé a nosaltres mateixos, 
ja que és donant que es rep. Tots sabem que com més 

tenim més volem, no estem 
mai contents del que tenim, 
sempre estem insatisfets i 
van creixent les espurnes 
d’egoisme. En canvi, gi-
rant-ho i mirant-ho des del 
costat humanitzador, és el 
contrari: com més genero-
sos som, com més donem 
de nosaltres mateixos, més 

realitzats ens sentim, més feliços som i més allunyem la 
possibilitat de l’egoisme. Ben al revés d’aquest conte que, 
amb l’excusa que entre tantes persones l’egoisme perso-
nal no es notarà, tothom en surt contagiat:
“En un poble, famós per l’avarícia i l’egoisme dels seus 
habitants, el governador del territori va anunciar que els 
faria una visita. Immediatament, l’alcalde reuní tots els ve-
ïns i veïnes del poble per dir-los:
-Ara tenim l’ocasió de desmentir la nostra mala fama de 
garrepes i avars. Farem el següent: que cada família porti 
una olla o una cassola, ben tapades, amb el millor guisat 
que sàpiga fer. Ja ho veureu, entre tots farem un àpat del 
que se’n parlarà per tota la comarca.
Però un dels veïns pensà:
-Si jo només porto aigua, entre tants no es notarà. A més, 
ningú sabrà qui ho ha fet.
Arribat el dia, es van posar totes les olles i cassoles da-
munt d’una gran taula. Destapen la primera... i estava 
plena d’aigua. Però també la segona, i la tercera... totes! 
Tothom havia tingut el mateix pensament: -Entre tants no 
es notarà. I tant, que es va notar!”.
L’egoisme individual de vegades es pot dissimular, l’ego-
isme col·lectiu no es pot dissimular mai. Podríem dir que a 
la taula del nostre món no cal que hi portem el nostre petit 
o gros egoisme: d’aquest plat en sobra. El plat que ens 
és indispensable, i que val la pena compartir, és el de la 
generositat. Com més se’n dóna més en queda. No hi ha 
res comparable a la profunda satisfacció de repartir el re-
gal de la nostra generositat, el regal de la nostra persona.

Fèlix Mussoll
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casal jubilats
ARRÒS DE TARDOR I CASTANYADA
El dia 12 de novembre vàrem fer un dinar de germa-
nor amb l’arrossada de tardor i en acabar vàrem torrar 
15 quilos de castanyes, ens ho vàrem passar bé amb 
bona companyia i bon ambient.

49a DIADA DEL CASAL
La celebració va començar el dijous, dia 17, amb un 
Concurs de Petanca Inter-Casals, amb la participació 
d’equips del Casal i de Les Bernardes, Celrà, Caldes, 
Can Gibert del Pla, Riudellots i Sant Dalmai, el concurs 
es va dur a terme matí i tarda, ja que hi varen participar 
16 equips.
El dissabte, dia 19, es va fer un Concurs Social, dedicat 
als socis del Casal, varen participar-hi vuit equips.

Aquest any.... SÍ!!!

El diumenge, dia 20 de novembre, vàrem celebrar el 
Dinar de Germanor amb motiu de la 49ª Diada del Ca-
sal, vam anar a Platja d’Aro, a l’Hotel Costa-Brava, on 
vàrem gaudir d’un dinar esplèndid en un dia molt agra-
dable i unes vistes al mar i a les platges excepcionals. 
Aquest any ens vam reunir 90 persones i vàrem comp-
tar amb un autocar per facilitar els desplaçaments.
L’homenatge als avis es va fer a l’Angelina Font Fran-
ch, nascuda el 9 de març de 1935, i a en Salvador Gi-
bert Estudis, nat el 12 d’abril de 1938. (En Vadó va tenir 
un problema mèdic i no va poder assistir a l’acte).
També vàrem homenatjar les parelles que celebraven 
les noces d’or, la Maria Fayet Bonavia i en Vicenç Coll 
Valentí, casats el 08/02/1972, i l’Anna Mª Moreno Gar-
cia i en Manel Álvarez Jiménez, casats el 04/07/1972.
Tots els homenatjats varen rebre uns rams de flors i 
obsequis cedits per l’Ajuntament.

FESTES DE NADAL
El proper dia 23 de desembre rifarem 30 paneres de 
Nadal entre els Socis. 
El dia 26 de desembre, Sant Esteve, farem un Concurs 
de Petanca i un Vermut,  obert a tothom. 
A la tarda del dia de Sant Esteve, farem LA QUINA i la 
tornarem a fer el dia 1 de gener, el 50% del benefici de 
la Quina s’entregarà a la Parròquia per ajudar a pagar 
les obres de la façana de l’Església.
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Dissabte dia 16 d’octubre es va 
celebrar al casal de jubilats les 

Bernades, el 40 aniversari de l’As-
sociació i 32 del Casal. Ens hi va-
ren acompanyar  l’alcalde,  Sr. Jordi 
Viñas, i la regidora de promoció de 
la ciutat, Cristina Alarcón; també hi 
va assistir la responsable  del ca-
sal, Paula Ferrer. El dinar va ser 
molt amè, amanit amb cava i salpe-
brat amb el grup “ Xanfaina”, el qual 
ens té acostumat/acostumades  a la 
bona música, amb cançons d’avui i de  sempre.
Fem una mica d’història: l’any 2015 el casal  va fer una 
reunió per formar una nova junta, i amb la participació 
de nombrosos socis vàrem arribar a uns 800, malaura-
dament aquesta xifra ha minvat una mica, i actualment 
en som   648. És per aquest motiu 
que des d’aquí, fem una petita crida a 
la participació i a la bona voluntat de 
les persones grans, perquè aquest, 
nostre/ vostre casal segueixi enda-
vant.
També informem que a finals d’aquest 
any 2022 hi haurà renovació de la 
junta. Aprofitant aquest espai que ens 
dona la revista la Farga, volem donar 
les gràcies a tots els voluntaris/es que 

fan possible i ajuden a portar a terme  totes les activitats 
com: petanca, playback, cosidor i moltes altres.  Amb 
aquest nou any que comença, tenim l’esperança d’aug-
mentar el nombre de socis, així com  fer més activitats. 
Per acabar, desitjar-vos unes molt Bones Festes. 
Esperem tenir-vos sempre al nostre costat. 

casal Les Bernardes Festa d’aniversari

Excursió a Montferri

El passat 4 d’octubre, l’associació de gent gran les 
Bernades va programar una excursió a Cubelles, 

el poble natal de Charlie Rivel (Josep Andreu i Lassar-
re, 1896-1983), el famós pallasso català.  Havent di-
nat, vàrem anar a veure  el santuari de la Mare de Déu 

de Montserrat de 
Montferri, obra del 
conegut arquitecte 
modernista Josep 
M. Jujol.( 1879-
1949)
Aquest santuari 
és un monument 
protegit com a bé 
cultural d’interès 
local del municipi 
de Montferri (Tar-
ragona). La seva 
obra es va iniciar 
l’any 1925 al cim 
del turó de Corro-
let.  Les obres es 
van aturar a causa de la guerra civil i es van reprendre 
l’any 1989.
Les persones que hi vàrem assistit vàrem quedar gra-
tament sorpreses i meravellades, per la visió d’aquest 
petit monument  que ens recordava  les muntanyes de 
Montserrat i, és clar, al mestre Gaudi (Jujol va ser un 
dels seus deixebles). 
Donem les gràcies als organitzadors i desitgem tornar 
a fer excursions tan boniques com aquesta. 
La junta del casal de jubilats les Bernardes. 
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XVII edició del Premis Literaris El Setè Cel 2022 cultura

Assessoria Gestoria
Bones Festes!

Guardó per a «Junil a les terres dels bàrbars». L’es-
criptor nord-català Joan-Lluís Lluís va rebre diven-

dres dia 18 de novembre de 2022 el premi Setè Cel 
de Salt per la novel·la Junil a les terres dels bàrbars, a 
la biblioteca Iu Bohigas. El premi, fou dotat amb 3.000 
euros, també, va rebre una reproducció en miniatura 
de l’escultura feta per l’artista Xavier Medina Campeny. 
Les altres dues obres finalistes van ser Terres mortes 
de Núria Bendicho i Sola de Carlota Gurt. 
Els Premis Literaris de Salt són els que convoca, des 
de l’any 2007, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt 
amb l’objectiu de fomentar la lectura i la creació literà-
ria. Aquests premis es van batejar amb el nom de «El 
setè cel» en homenatge a l’emblemàtica llibreria Sal-
tenca que va tancar les seves portes el 30 de maig de 
1997. Situada al carrer Major número 163.
El jurat del Setè Cel va estar presidit per Vicenç Villatoro 
i els vocals Guillem Terribas, Miquel Berga, Albert Ros-
sich i Margarida Casacuberta, així com l’alcalde de Salt, 
Jordi Viñas i la regidora de Cultura, Núria Heras. També 
van participar en la deliberació els clubs de lectura de 
Salt, Santa Coloma de Farners i Sant Feliu de Guíxols.  
La voluntat que es tenia a l’hora de crear aquests pre-
mis, era premiar novel·les escrites originàriament en 
català que ja haguessin estat publicades i triades pels 
clubs de lectures esmentats. Les que obtinguessin més 
vots es passarien a un jurat, presidit per l’escriptor Vi-
cenç Villatoro, que seria qui, finalment, atorgués el pre-
mi. D’aquesta manera també es fomentava la lectura 
entre els Saltencs. 

Vicens Villato-
ro, va comentar: 
cada vegada 
costa més triar 
l’obra guanya-
dora, perquè la 
narrativa cata-
lana ha ampliat 
molt el ventall  
de les estèti-
ques, ara tots 
els llibres estan 
molt ben fets, 
és per això, que 
el debat és més 
interessant i costa més posar-se d’acord. 
Per Altre banda el guanyador es va mostrar molt agra-
ït.“ M’encanta que aquest premi resisteixi tot i que no si-
gui de Barcelona, sempre ens fan creure que les grans 
ciutats “són millors” 
Jordi Viñas va fer un discurs d’agraïment tant pel pre-
miat com pel jurat com pels lectors/lectores, i sobretot 
va valorar molt l’esforç que es fa amb la llengua Cata-
lana, ja que aquesta sempre es posa en qüestió. Agreix 
i ancoratge als escriptors que lluiten perquè aquesta 
nostra llengua no defalleixi. Llarga vida a la llengua Ca-
talana, a l’escriptura i als premis. 

J. P. Casadevall
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Es deia Sternut i era un esperit. Venia d’un país fred 
on tots els seus ciutadans, quan arribava la tardor, 

es preparaven per un llarg viatge. Ells anotaven una gran 
quantitat de bones intencions per repartir als humans. Al 
voltant de novembre, penjats en unes veles de fulles que 
teixien quan queien dels arbrers a les primeres freds i que 
arrossegaven els vents gèlids del nord, sortien a propagar 
el Nadal a tot el món. A mida que passaven pels diferents 
territoris anaven aterrant i començava la seva missió. 
Aquesta consistia en que la gent s’assabentés que s’acos-
taven les dates nadalenques encomanant-los un refredat. 
Llavors, constipats al sofà o al llit, començaven a rumiar 
amb bones intencions exhortades el que necessitaven els 
altres. Algunes àvies es proposaven de fer jerseis i bufan-
des per regalar als seus familiars, altres compraven llenya 
i combustibles per escalfar les seves llars per crear un bon 
ambient de rebuda, davant de les freds hivernals.
A mida que passaven els dies, els boscos canviaven els 
seus colors de verds a ataronjats en poques setmanes fins 
a romandre d’uns colors tristos de grisos i verds foscos. 
A les nits, la tramuntana ennegria el cel fins a destacar la 
lluna com un botó blanc sobre un vellut blau negrós. En 
una de les cases més emblemàtiques de Salt, al pati de 
Can Mut, durant anys se celebrava un pessebre vivent on 
la gent rumiava com inventar-se novetats per sorprendre el 
públic. Era magnífic, els actors col·laboraven per fer reviure 
l’alegria nadalenca, però tot i les mancances sempre sortia 
bé per la bona voluntat dels participants que els hi havia 
encomanat en constipar-se. 
Tal era el seu ressò, que l’esperit nadalenc de l’Sternut, 
quan hi va passar pel davant, va quedar impressionat de 
veure tants vilatans que el visitaven. Com que tenia la feina 
feta va decidir quedar-se uns dies al llogaret a veure l’es-
pectacle. Era un pati ple d’arbres, ombrívol, amb un pou 
al centre i un gran gabial proper al pou. L’espai quedava 
tancat per una paret emmurallada de pedra i per la part 
oposada, una masia catalana molt antiga que havia evolu-
cionat a ser una casa senyorial. La part inferior de la casa 

eren estables i magatzems. 
Allà, s’hi representava el nai-
xement i per la resta del pati 
els actors interpretaven les 
escenes adients. Aleshores, 
ell es va sentir en el seu am-
bient i estava satisfet en veu-

re com la gent convivia amb el seu esperit nadalenc. Havia 
culminat la seva feina i esperaria allà l’any nou, per retornar 
al seu país i explicar les seves vivències.
De can Mut, quan va veure la xerinola dels actors i del pú-
blic, la seva energia tremolava d’emoció emetent llum. Es 
va instal·lar a dalt de la torre. Ell no necessitava ni menjar ni 
abric, pel que amb poca cosa es va conformar. La gent es 
preguntava d’on venia la llum que desprenia el pis superior 
on no hi vivia ningú. 
L’últim dia, mentre es representava el pessebre, ell baixava 
i passava pel mig dels espectadors en forma d’una guspira 
intermitent, i escoltava el que comentaven d’aquell moment 
màgic. Alguns s’explicaven com passaven aquelles festes 
en família. De sobte, es va acostar expressament al nas 
d’una nena de la coral que cantava una nadala. Ella va fer 
un xisclet i tot es va transformar per l’espant que va donar. El 
Tió va fer un pet que va apagar els llums i el caganer va cau-
re sobre la merda de cul. El que feia de fuster es va picar els 
dits amb el martell. Els que poaven aigua els hi va caure la 
galleda al fons del pou. Un pastor va donar un cop de peu a 
un tronc i el foc va aixecar guspires que van caure a la falda 
de la teixidora. Tots reien inclòs el poc públic que quedava.
Però quan se’n van adonar del que havia passat, tots van 
fer exclamacions de sorpresa i alegria. L’aigua dels pastors 
s’havia transformat en xocolata desfeta. Les fustes del fus-
ter, en torrons. El pet del Tió s’havia convertit en carbó de 
sucre. La merda s’havia convertit en golafreries i el cove de 
la teixidora era ple de coca acabada de fer. En acabar, els 
actors ho celebraven amb la xocolatada completa. 
Aquell any l’Sternut es va apuntar moltes anècdotes que 
farien feliços els seus compatriotes quan retornés i els hi 
expliqués. Per l’any següent es va plantejar de tornar-hi a 
passar per encomanar més gent. Però quan va venir i va 
arribar a Can Mut, tot estava fosc. Havia passat una ma-
laltia malèvola que espantava la gent i no sortien quasi de 
casa seva. Tots els carrers del poble eren silenciosos i tris-
tos. Solament alguna o altra cançó se sentia pels carrers 
provinents de la televisió. Ell, plorós, va anar a asseure’s 
al pedrís de l’església. Però es va adonar que la gent, tot i 
sortir d’estranquis, portaven a dintre seu l’esperit de Nadal 
i se’n va alegrar, per això aquell any no va caldre constipar 
a quasi ningú.
Tots els vilatans ho van comentar: com és que enguany no 
ens hem constipat?

Xavier Cassany

L’esperit de Nadalpetits contes

17190
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Recomanació de llibre

Títol: TEMPS ENRERE
Autor: RAMON SOLSONA
Editorial: EDICIONS PROA

Temps enrere, (2022) és una novel·la esplèndida on 
Ramon Solsona  refl ecteix el pas del temps en una 

narració que va a la inversa, del futur cap al passat. 
Amb un estil net i acurat i al mateix temps molt perso-
nal, no hi ha diàlegs i quan vol fer que els personatges 
dialoguin posa claudàtors, ens fa viatjar per les últimes 
dècades i ens fa reviure els moments històrics i  polí-
tics més impactants, així com les innovacions que va 
portar el progrés, ja siguin tecnològiques o socials. 
Situa els dos protagonistes en tres escena-

ris diferents: al Priorat, on analitza 
la sorprenent evolució vitiviníco-
la dels últims anys i la misèria 
de mitjans del segle passat; la 
Barcelona franquista i la transi-
ció a la democràcia i per últim 
l’Alemanya dels migrants espa-
nyols i catalans dels anys sei-
xanta i setanta.  La història de 
l’Elvira i en Tomàs podria ser 
la de qualsevol parella que 
s’estima i que es van forjant 
l’existència amb molt d’es-
forç, treball i encarant els 
reptes que la vida els posa 

al davant, és el relat de l’apre-

nentatge d’una convivència matrimonial al llarg dels 
anys fi ns arribar a la vellesa. 
Cal remarcar la riquesa del vocabulari, treballant els 
mots i la parla del Priorat, la descripció del paisatge 
amb expressions pròpies de la terra i fa comparacions 
amb les altres llengües a través de l’Elvira, la protago-
nista que es dedica a l’estudi comparatiu dels modis-
mes i maneres pròpies de dir en unes quantes llengües.
Ramon Solsona i Sancho (1950) és un escriptor i pu-
blicista català. Llicenciat en Filologia Romànica i pro-
fessor de secundària en excedència, destaca pel seu 
estil irònic, ha escrit novel·les que els lectors recorda-
ran sempre, com Les hores detingudes, No tornarem 
mai més, Línia blava, L’home de la maleta, Allò que va 
passar a Cardós,  o Disset pianos. Ha rebut els premis 
Sant Jordi, Crítica Serra d’Or, Prudenci Bertrana i Lletra 
d’Or. Ha col·laborat a la premsa, la ràdio i la televisió.

Carme Torrent

ris diferents: al Priorat, on analitza 
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Barcelona franquista i la transi-
ció a la democràcia i per últim 
l’Alemanya dels migrants espa-
nyols i catalans dels anys sei-
xanta i setanta.  La història de 

al davant, és el relat de l’apre-
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cinema Cerdita

Cerdita es resumeix en la poderosa imatge del car-
tell d’una adolescent obesa en bikini i plena de 

sang sobre l’asfalt d’una carretera al pic de l’estiu, una 
furgoneta C15 i un ganivet ensangonat.
La protagonista grassa i amb un cos no normatiu que no 
és exactament el que sembla ser. Laura Galán (Sara a 
la pel·lícula) ens mostra la seva dimensió artística (i fí-
sica) en l’escena de la piscina, on comença realment la 
trama. Són catorze minuts d’humiliació, crueltat i suor 
sota un sol aclaparador. És en aquest precís instant a 
on se situa el cos de la dona i la violència estètica en el 
centre del discurs. 
La mare és una dona controladora, ignorant i insensi-
ble al calvari que està patint la seva filla, interpretada 

per una impecable Carmen Machi en el seu paper de 
matriarca d’una zona rural on les xafarderies són habi-
tuals i generen una font de problemes. Un personatge 
molt ben perfilat. 
La calor és crucial per explicar la història. Un estiu su-
focant i una atmosfera feixuga en una terra àrida, seca, 
dura i asfixiant amb el so insistent i continuat dels grills 
com a banda sonora.  El públic empatitza a cops de 
calor amb l’angoixa que desprèn el personatge de la 
Sara.
El poble és un lloc d’estiueig, d’aquells que queden 
buits a l’hivern, petit, antic, espanyol -molt espanyol-, 
amb el Todo por la Patria, guàrdies civils, pernils...i un 
psicòpata. Famílies de tota la vida enfront de famílies 
de temporada, a on les classes socials són ben reals, a 
on et relaciones amb un tipus de gent i no amb un altre, 
a on tens unes oportunitats a la vida i no unes altres, i 
a on no tens les mateixes opcions de futur. 
La paraula bullying és un préstec de l’anglès, però la 
por de la Sara s’entén en qualsevol idioma. Les perso-
nes que ho viuen estan excloses de les dinàmiques de 
grup, pateixen assetjament i menyspreu i són un blanc 
fàcil de conductes intimidatòries i danys físics i psico-
lògics que es poden arrossegar tota la vida. La difusió 
d’aquest tipus de violència a través de les xarxes soci-
als, acaben convertint l’agressió en un entreteniment  
que li treu veracitat i que transforma un acte d’humilia-
ció en un passatemps per a la gent jove.
La directora del film, Carlota Pereda, posa la mirada 
en l’aspecte físic i en l’aparença, en com el nostre cos 
defineix la nostra vida i com ens condiciona a l’hora de 
trobar el nostre lloc en el món. 
Cerdita és una pel·lícula que situa l’espectador en un 
dilema moral. 

Núria Heras Colomer
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tradicions catalanesNadales

Les nadales són cançons tradicionals que fan re-
ferència a Nadal o a l’hivern en general. Segons 

Joan Amades, el cançoner nadalenc és un dels més 
extensos del repertori de cançó popular catalana. De 
fet, si ens posem a pensar, ens en vénen molts títols 
al cap: «El desembre congelat», «A Betlem me’n vull 
anar», «Les dotze van tocant»...
Algunes de les melodies més antigues són documen-
tades des del segle XV. És molt probable que l’origen 
de les nadales es trobi en les representacions que 
els pastors feien antigament als portals de les esglé-
sies durant la nit de Nadal.
De nadales, n’hi ha de moltes menes: algunes pro-
venen de la música culta, com ara «Santa Nit», i al-
gunes altres són cançons de bressol, com «El noi 
de la mare». També n’hi ha de temàtica típicament 
infantil, com el «Fum, fum, fum» o «El dimoni escu-
at». Finalment, algunes nadales d’origen s’han aca-
bat convertint en himnes, com és el cas de «El cant 
dels ocells», una cançó anònima internacionalitzada 
per Pau Casals.
Les nadales són un gènere que es manté molt viu 
i sovint n’apareixen de noves gràcies a tota mena 
d’agrupacions musicals d’estils ben diversos. Pels 
volts de Nadal se’n canten en concerts corals, a les 

escoles i en l’àmbit familiar davant el pessebre. Un 
dels recitals de nadales més coneguts al nostre país 
és el Concert de Sant Esteve, que cada any fa l’Or-
feó Català al Palau de la Música 

Informació baixada de xarxes telemàtiques.
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teatre

racó poètic

Teràpia integral

El Nadal del pastor

Hem pogut veure i gaudir d’aquesta comèdia amb tints 
dramàtics sobre la felicitat, al Teatre de Salt. Els au-

tors i directors alhora són la Cristina Clemente i en Marc 
Angelet i com a intèrprets els veterans Abel Folk, Àngels 

G o n y a l o n s ,  
Roger Coma 
i la jove actriu 
Laura Porta.
El decorat re-
presenta una 
fleca a on els 
protagonistes 
han d’elaborar 
la massa de pa. 

Bones Festes!

M’apropo a tu, pastor, que de la muntanya a la plana 
nodreixes cada dia el teu ramat.

El presagi de Nadal se’t fa present en un entorn enfredorit, però…  
configurat d’ardents colors tardorencs. 
I quan s’estén el blanc mantell de la gebrada, 
el flamant vermell vesteix de fruits el galzeran, 
anunciant, així, la presència de la Pasqua.

La tarda fina d’entresols rogencs i el cel serè 
ens meravella amb sa brillant estelada, 
que espera joiosa l’arribada 
del gran estel missatger, camí de la cova.

I avui, que ja n’és la gran diada, 
surts com sempre a pasturar, mes 
has deixat el sarró i la carmanyola a l’entrada, 
avui… tornaràs a casa 
on t’hi espera…

l’escudella catalana, 
el torró d’ametlla i mel 
i un tupí de ratafia per celebrar amb la família  
la gran festa de Nadal! 

BON NADAL

Dolors Vilagran i Amat

En Toni Roca, flequer estrella i gurú, fa més de 10 anys 
que imparteix un curs intensiu per aprendre’n. Ofereix no-
més 3 places, per tant, la llista d’espera és llarga i és ell 
qui tria els  alumnes en funció de la seva personalitat. 
La seva filosofia és que per  fer un bon pa, no cal tenir 
els millors ingredients; cal estar bé amb si mateix. A par-
tir d’aquí i amb l’excusa  de fer pa, afloren els conflictes 
personals, les seves lluites i  les seves pors. El paper del 
mestre-flequer és el de guiar-los en aquesta teràpia per-
què aconsegueixin “fer un bon pa”.
El públic assistent s’ha divertit de valent,  ha aplaudit la 
professionalitat dels actors i els ha obligat  a saludar en 
repetides ocasions.

Josep M. Pla
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S’acosta Nadal i segur que tornarem a sentir aquell desig intens d’organitzar àpats familiars 
amb bells retrobaments, posposats després de dos anys de pandèmia. I alhora sentirem 

la necessitat d’embellir espais i preparar detalls creatius que mostrin als nostres, un munt d’es-
calf i amor amb flaires de tradicions populars 
En aquesta ocasió he trobat molt adient (i més ara que pràcticament han desaparegut les 
bosses de plàstic) proposar-vos l’elaboració d’unes boniques composicions volumètriques en 
forma d’estrelles  que es realitzen amb un material ben senzill, ecològic i reutilitzable: les bos-
ses de paper kraft, que comencen a ser habituals quan comprem productes a la fleca o a la 
fruiteria....
Els materials que necessitareu per elaborar cada peça són molt simples: 
• 8 bosses de paper kraft sense nanses (color marró o blanc) que tinguin un fons o base des-
plegable. Normalment es venen en paquets de 100 peces i les mides van des dels 18x9,5x 
5,5cm als 32x18x11cm, la qual cosa ens permet construir estrelles de diverses mides i gruixos. 
Les bosses més petites surten per uns 0’15 cts i les més grans per uns 0’25 cts, i en alguns 
establiments les venen per unitats en lloc d’en paquets complets.
• Llapis i cartró per dibuixar la plantilla amb la forma de l’estrella.

pessics d’art i ecologia
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• Tisores, cola, fil de plàstic... per enganxar i 
penjar l’element decoratiu
El procediment a seguir serà el següent:
1. En un cartró, de la mida de les bosses em-
prades, hi dibuixarem la forma que volem que 
tingui  l’estrella. A continuació col·locarem la 
plantilla sobre una bossa i, tot procurant que 
la punta de l’estel coincideixi amb la part que 
queda oberta, anirem resseguint el contorn 
amb molta cura. Aquesta mateixa operació la 
realitzarem sobre les 8 bases.
2. Retallarem amb cura el perfil de l’estrella 
marcat a cada bossa i les anirem col·locant 
una sobre l’altra
3. Partint de la primera bossa anirem posant 
cola a la part central que va des de la punta 
de l’estrella fins a la base, i l’enganxarem amb 
cura sobre la segona fent que la punta i les 
incisions coincideixin perfectament. I així ho 
anirem repetint amb paciència fins que hàgim 
encolat i unit totes les bosses.
4. Un cop s’hagi assecat la cola, desplegarem 
com en ventall el reguitzell de bosses unides i 
veurem com es va formant una bonica estrella 
tridimensional, amb un gruix considerable que 
ve donat per l’amplada de la base (actualment 
hi ha molts models de bosses de paper amb 
bases de diversa amplada, així doncs pot ser 
que hàgiu d’emprar en lloc de 8 unes 10 o 12 
bosses per formar l’estrella).
5. Unirem amb compte les dues parts que 
queden obertes de l’estrella amb cinta adhe-
siva de doble cara i en el punt on s’uneixen 
hi farem un petit orifici per on passarem fil de 
plàstic per  penjar aquest original ornament 
nadalenc fet amb materials ben habituals i 
econòmics.. 
Actualment es troben bosses de paper de di-
versos colors: vermells, verds, daurats i plate-
jats que encara donen un aire més nadalenc 
a aquestes estrelles tridimensionals. Ara, a mi 
m’agrada més la simplicitat del blanc i l’aspec-
te rústic del paper kraft que els hi donen com 
una elegància senzilla i natural. I a més es po-
den utilitzar per decorar en diverses ocasions 
i no només en festivitats nadalenques. MOLT 
BONES FESTES DE NADAL I UNA BONA 
ENTRADA A L’ANY 2023!

Carme Garriga Verdaguer

Estrelles amb bosses de paper
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Encetem una nova secció a on parlarem de la vida als 
nostres carrers. Del que podem observar ara i com 

eren i què s’hi feia abans,  a partir de dades històriques 
recollides  i de la memòria dels veïns i veïnes més grans.
Abans, però, cal fer esment als orígens de Salt com a 
poble i les circumstàncies que han influït en la disposi-
ció de la població.
Com a nom de lloc, Salt ja figura en un document escrit 
al segle IX, així com la sèquia Monar. Al segle XIV s’es-
menten 5 focs (llars), 2 d’església i 3 de ciutadans. El 
1708 ja eren 45 cases i el 1787 hi havia 255 habitants, 
pel que es dedueix que els  primers nuclis de població 
se situen  en aquest segle XVIII,  al costat de la sèquia 
i a prop del Ter, formant els  barris de Sant Cugat i Sant 
Antoni o Salt i Veïnat com es coneixeran després. Amb-
dós nuclis estan  situats d’Oest a Est i separats fins a la 
primera meitat dels anys seixanta.
La nostra vila està lligada a l’aigua des dels inicis. 
D’aquí la construcció de la sèquia, rec o canal, com 
vulgueu dir-ne, per tal de derivar l’aigua del riu per a 
l’agricultura. Més tard es faria servir com a força hidràu-
lica per a les fàbriques tèxtils.
L’annexió a Girona del 1975 al 1983 va suposar un se-
guit de canvis en els noms dels carrers que  coincidien 
amb els de la capital.
Les onades migratòries a partir dels anys seixanta han fet 
créixer exponencialment la població fins a ocupar el segon 
lloc  de tota la província. Les dades així ens ho confirmen:
1920 –   4.585 habitants
1960 –   7.077    “
1990 – 21.738    “
2021 – 32.230    “
Aquest creixement ha obligat el poble a expandir-se 
cap al sud i hem passat d’una economia basada en 
l’agricultura i la indústria tèxtil a una altra basada en els  
serveis i el comerç.
Començarem aquest camí pels carrers de la zona més 
antiga: el Barri Vell i dins d’aquest, el lloc més important:

La plaça de la Vila
La formen, en realitat,  dues places. La del davant de 
l’església de Sant Cugat i una altra de triangular en di-
recció est.

L’església de sant Cugat, l’edifici més destacat,  ja 
figura esmentada en un document escrit de l’any 882. 
L’actual, edificada sobre les estructures de dues anteri-
ors, és d’estil neoclàssic,  data de 1635 i va ser ampli-
ada el 1913. Recentment, s’han començat les obres de 
restauració de la façana i el campanar.

La plaça de les llúdrigues s’anomena popularment 
així per les 3 llúdrigues instal·lades al bell mig el 1982, 
obra de l’artista local Lluís Mateu en homenatge a 
aquest animal ja desaparegut del Ter. Van ser constru-
ïdes primer en formigó  per en Narcís Burch  i esculpi-
des en pedra  el 2007 per l’Enric Sala, en substitució de 
les primeres ja malmeses. Aquestes llúdrigues han es-
devingut un emblema de Salt, reproduït a bastament.
L’antic cementiri parroquial ocupava l’espai de la plaça, 
d’aquí la forma triangular i l’encerclaven els terrenys 
de la família Mut i el marquès de Camps, fins que al 
segle XIX es van edificar les cases de Cal Mut que es 
llogaven a gent treballadora i el 1958 es va construir la 
guarderia de la Gassol, que tancava l’espai.
Al llarg dels anys i depenent del moment polític, han es-
tat diversos els canvis de nom. El 1865 era la plaça de 
la Constitució; el 1935, de la Llibertat; el 1943, de Es-
paña; el 1979, de Salt i el 1985 prengué el nom actual.
Si mirem fotos antigues, aquest indret no ha canviat 
massa pel que fa  a l’edificabilitat, exceptuant el bloc 
de pisos aixecat el 1980, la rehabilitació de les cases 
i la reforma de la calçada per fer-hi la rotonda. L’ar-
brat es manté al Padró, amb mèlies. A la plaça de les 
Llúdrigues es van canviar pels actuals aurons vermells 
que llueixen aquest color, ara a la tardor. Al Centre de 
Recursos per a la Gent Gran hi ha cedres de l’Himàlaia 
i davant la fàbrica hi ha xiprers.
El que sí que hi ha canviat és l’activitat econòmica. En 
l’actualitat, només resta un local comercial al davant de 
l’església i el restaurant que delimita la plaça de les Llú-
drigues. Es manté, en canvi,  l’activitat de caire social a 
l’antiga guarderia de la Gassol, reconvertida en Centre 
de Recursos per a la gent gran.

Salt, carrer a carrer
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La Gassol
Manufacturas Antonio Gassol, S.A. Va ser una de les 
principals indústries tèxtils de Catalunya. S’hi feia fila-
tura de cotó i nylon i tenia cap a 500 treballadors. Al pati 
d’entrada, hi havia vivendes pels directius i la portera. A 
més d’aquesta fàbrica al costat de l’església, n’hi havia 
una altra a la carretera de Bescanó, a on es tenyia el 
fil,  i una tercera a tocar del peatge de l’autopista que 
es va cremar el 1992 i a on es feia filat acrílic. Entre to-
tes, la plantilla s’apropava a mil persones. El 1958 van 
construir a la plaça, la guarderia Virgen de la Merced 
per als fills de les treballadores, que  pagaven  només 
una quantitat simbòlica.
La crisi tèxtil va fer que s’hagués de reduir  la producció 
i a l’abril de 2005 va tancar definitivament.
La vida econòmica de la plaça hi va estar lligada, in-
dubtablement. Els treballadors donaven vida al petit 
comerç i la resta de negocis establerts.

Botigues, negocis i oficis antics
Hem parlat amb les veïnes Carme Valls (72 anys) i 
Rosa Padrosa (86 anys) per fer memòria de l’activitat 
comercial de la plaça.
Fem la llista per antiguitat, segons recorden:
Can Palahí, eren  pagesos i  venien fruita i verdura. La 
seva filla Enriqueta va ser la portera de la Gassol.
Cal lleter. La família Rigau,  a més de vendre llet, feia 
transport  de mercaderies per a les botigues i portava  
la gent de Salt a Girona amb tartana.
Can Parada, venien verdura al Mercat de Girona. La 
Maria Bonet, n’era filla i va ser encarregada durant 
molts anys de la guarderia de la fàbrica.

Ca la Soms: venien  fruites.
Barberia Gibrat. Aquí s’hi va instal·lar, després de tan-
car la barberia,  en Serra, tapisser que va plegar no fa 
gaires anys.
Cal Cadirarire (Can Cabruja). Feien cadires de balca.
Can Pigem: venien  plats i olles d’alumini.
Ca la Tula: era llevadora. La venien a buscar amb carro 
i sempre tenia la bossa preparada per quan hi hagués 
una emergència. Li pagaven amb espècies.
A on ara hi ha el restaurant hi havia, en un costat  la 
Fusteria Santanera i a l’altre hi vivia la família Fàbre-
gas. L’avi feia de  lampista.
Ca la Maspi: eren 2 germanes. Tenien merceria i feien 
jerseis i de modistes.
Ca la Maria Reig, perruquera.
Can Padrosa. Botiga de vins i queviures i també, de 
vegades, de menjars pels muntadors de la fàbrica. La 
Rosa, a més de la botiga, a les tardes feia classes de 
piano a mainada i joves. Va restar oberta fins 2016, 
quan es va jubilar la mestressa. L’espai de l’antiga bo-
tiga encara conserva el taulell, amb la pica i l’aixeta de 
marbre originals.

Pilar Velázquez

Fonts consultades.
Escrites:Web Arxiu Municipal. Jaume Bosch i Frederic Mayol, 
l’Abans, recull gràfic 1960-1985,  editorial efadós. Rosa Ma Puig, Salt 
un poble, una cultura, edit. CCG Edicions
Orals:Rosa Padrosa, Rafel Sala i Carme Valls

Bon� F�t�!
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solidaritat
S’acosta Nadal i a Salt, com un dels actes consoli-

dats en aquestes dates, celebrem el recital de poe-
sia i música que, sota el nom de LES VEUS DE SALT, 
organitzen el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica, l’Escola d’Adults i Càritas Salt. Serà el proper di-
jous 22 de desembre al Centre d’Arts Escèniques EL 
CANAL a les 8 del vespre. I ja són 10 anys!
En aquests 10 anys hem compartit fins a 35 llengües 
diferents amb la lectura emocionada de més de 120 
poemes i l’acompanyament de música i cançons en els 
seus interludis. La poesia, sobretot en la pròpia llen-
gua, és la millor manera d’expressar la cultura i els sen-
timents de tots els pobles. Poder-ne fruir amb el text 
original és un veritable privilegi, més complet encara 
quan amb la seva traducció al català en podem copsar 
tot el seu significat. I els poemes dels nostres clàssics i 
dels poetes més propers -els de casa-, llegits en català 
i en les diferents traduccions, ens fan sentir que tots 
formem part d’un mateix poble.
Les relacions personals que s’estableixen amb aquest 
recital comencen ja amb la tria dels poemes, dels reci-
tadors i dels traductors en cada cas, i en els dies d’as-
saig, en què es troben persones acostumades a llegir 
o actuar dalt d’un escenari amb aquelles que serà la 
primera vegada que en tenen l’oportunitat. Alguns dels 
comentaris fets sobre un poema i el seu significat o la 
importància en la cultura de cadascú, més d’una vega-
da ens han commogut a tots. Som moltes VEUS, però 
com una sola VEU caminem tots junts.
Cal recordar i agrair que durant tants anys en Salvador 
Sunyer en portés la direcció, i que des que ens va dei-
xar,  l’Anna Burrassó hagi continuat el seu bon fer.
Aquest recital va sorgir l’any 2012 com a resultat de la 
fusió dels diferents recitals de poemes que se celebra-
ven per separat: els alumnes de l’Oficina de Català de 
Salt per Sant Jordi amb una LECTURA de POEMES 
DEL MÓN amb imatges i música i, per Corpus, PO-
EMES CATALANS amb interludis musicals, organitzat 
per l’Agrupació de Teatre Estil sota la  direcció de Sal-
vador Sunyer a benefici de Càritas Salt.
La gran dedicació dels alumnes i professors del CPNL, 
de l’Escola d’Adults i de voluntaris i simpatitzants de 
Càritas, la bona acollida del projecte per part de l’admi-

nistració i la cessió del teatre i la col·laboració desinte-
ressada de músics, dissenyadors dels cartells, tècnics 
d’imatge i so, i persones del món de la cultura que han 
acceptat cada any fer-ne la presentació, més l’emocio-
nada i generosa resposta dels assistents ha fet possi-
ble arribar als 10 anys que ara celebrem.
Un resum commemoratiu dels cartells d’aquests 10 
anys de LES VEUS DE SALT el podreu veure a l’ex-
posició que es podrà visitar de l’1 al 21 de desembre al 
Nucli de Comunicacions de la Coma Cros, de 8 h a 22 
h i el dia 22 de desembre a l’entrada del Centre d’Arts 
Escèniques EL CANAL.

10 anys de LES VEUS DE SALT



25

ORTOPÈDIA TÈCNICA A MIDA

C/ Llevadores 7, Salt 
Tel 972 439 935

Mòbil        619 534 323

 DAVANT
L'HOSPITAL

SANTA
CATERINA 

www.farmacianeusdomenech.com

Lloguer d'articles
d'ortopèdia 

Anàlisi del peu i
plantilles a mida 

Articles postoperatoris: calçat, walkers, genolleres... 

Ajuts pel bany 
Llits ortopèdics i grues 

Mitges de
compressió 

NOVES
INSTAL·LACIONS

200 m² 
DEDICATS A

L'ORTOPÈDIA

Calçat ortopèdic
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ensenyament
El passat 7 de setembre vam iniciar un nou curs del 

Pla de Transició al Treball (PTT) a Salt. Els PTT, 
amb més de 30 anys d’història a Catalunya, té com a 
objectiu oferir a noies i nois d’entre 16 i 21 anys que no 
han obtingut el graduat d’ESO la possibilitat de tornar al 
sistema educatiu. El Departament d’Educació i l’Ajun-
tament de Salt fan possible el PTT des del curs escolar 
2010-11.          

El PTT de Salt va començar a l’Institut Salvador Su-
nyer oferint dos perfils professionals: el d’Auxiliar de 
muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas i 
l’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. Des del 
curs 2019-20, els i les joves es poden matricular en un 
d’aquests dos perfils PTT a l’Institut Salvador Espriu, 
on realitzen actualment part del mòdul de formació pro-
fessional del PTT d’Instal·lacions. La resta de sessions 
formatives s’ofereixen a aules de la UNED i de la Fac-
toria Cultural Coma Cros.
El PTT és una formació post obligatòria amb una du-
rada d’un curs escolar que consta de 1.000 hores lec-
tives distribuïdes en diferents mòduls: mòduls de for-
mació general d’eines de comunicació, entorn social 
i matemàtiques; mòduls professionals del perfil que 
s’especialitzen; i formació en centres de treball. En 
aquestes empreses fan entre 180 i 200 hores pràcti-
ques d’aprenentatge. S’aplica flexibilitat al currículum 
per adaptar-lo a les necessitats específiques de cada 
jove perquè aquest torni a inserir-se en el món edu-
catiu a través d’un cicle formatiu de grau mitjà, anar a 
l’escola d’adults a treure’s la GESO, o bé, començar 
la vida laboral. En aquests 12 anys, un 97% de l’alum-
nat matriculat ha aconseguit el certificat del curs i el 
Certificat d’Accés als cicles de Grau Mitjà. Mentre que, 
aproximadament el  2%,  ha optat per treure’s la GESO 
i s’ha matriculat a l’Escola d’Adults. Aquestes dades 
s’han extret d’enquestes realitzades a antics alumnes 
del PFI-PTT de Salt.  
Un dels objectius de tots els PFI és fomentar vincles 
amb l’entorn més proper. Per això es fan activitats fora 
de l’aula, sortides a l’entorn i a empreses clau on, a 
través de projectes integrats d’aprenentatge i servei, 

s’aconsegueix acabar d’empoderar l’alumnat a confiar 
en elles i ells mateixos davant la imminent inserció en 
pràctiques professionals formatives.
El grup del PTT d’Instal·lacions realitza el seu primer 
micro-projecte a l’Estació Jove de Salt. Durant el mes 
d’octubre van fer una proposta de disseny a les tèc-
niques de joventut, les quals van demanar incorporar 
activitats interactives al muntatge. 

Després d’unes 12 hores de treball al taller i 6 hores de 
feina als mòduls de formació general, van culminar el 
muntatge de l’Estació Jove convidant la joventut a fina-
litzar els relats que els alumnes del PTT havien iniciat; 
així van participar de manera conjunta en un concurs 
de relats terrorífics. També van fer una crida a través 
de les xarxes socials a omplir una “sopa de lletres de 
Halloween” (es por veure a Instagram, els comptes @
pttinstal i @estaciojovesalt).       

 L’alumnat del PTT de Vendes organitza una QUINA 
SALTIDÀRIA pels joves

Aquest any el grup del PTT de Vendes de Salt han cre-
at la marca JES (Joves Emprenedors/es de Salt). Sota 
aquesta marca aniran treballant projectes de solidari-
tat, com per exemple la col·laboració amb el centre de 
distribució d’aliments, la campanya de donació de sang 
o la neteja d’espais naturals.

Així mateix, el projecte de Nadal 2022-23 contempla 
l’organització de la “QUINA SALTIDÀRIA” el 14 de de-
sembre a la fàbrica Jove de Salt. Es tracta d’una acti-
vitat organitzada per les i els joves del PFI/PTT de Salt,  
dirigida a la seva franja d’edat dels diferents instituts 
d’aquest municipi.

L’alumnat vol trencar amb el mite que la joventut no 
és solidària i per això demana la participació voluntària 
dels seus iguals. Hi haurà decoració de l’espai amb la 
temàtica dels superherois de Marvel, música, berenar, 

12 Anys del pla de transició al treball de 
Salt com a modalitat del (PFI)

Foto de grup d’alumnes i professors/res del PFI-PTT de Salt el  28 
d’octubre a la Vall de Sant Daniel (Girona).

L’alumnat del PTT d’Instal·lacions fent la proposta del muntatge a les 
tècniques de l’Estació Jove.
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El full de ruta que orienta el nostre projecte educatiu 
es basa en el model de persona que vàrem disse-

nyar fa quatre anys: treballem perquè els nostres alum-
nes esdevinguin persones competents, compromeses, 
lliures, creatives i resilients.
Equip directiu i equip docent tenim sempre ben present 
aquest full de ruta  en qualsevol decisió que cal pren-
dre, ja sigui a nivell metodològic, organitzatiu… 
Aquest inici de curs 2022-23, fent un pas més endavant 
amb aquest objectiu, hem proposat als nostres alum-
nes, des d’infantil 4 fins a 6è de primària, encarregar-se 
de les reunions d’inici de curs amb les famílies.

Compromesos i competents, nens i nenes amb els 
mestres de cada cicle varen preparar aquestes reuni-
ons. Els nens i les nenes, d’acord amb la seva edat, van 
participar en diferent grau en totes les fases d’aquestes 
reunions:
● van proposar els temes, els continguts
● van preparar com s’explicaria
● van convidar les famílies amb material multimèdia 
preparat per ells mateixos
● van dur a terme les reunions, compartint espais a les 
aules amb els pares, les mares i alguns avis.

Assemblees i dinàmiques cooperatives varen ser les 
eines triades en les primeres fases. 
Diverses aplicacions digitals van ser utilitzades per fer 
arribar les invitacions a les famílies. La competència 
lingüística, especialment l’expressió oral, va ser posa-
da en joc durant les reunions. 
Tot i ser la primera vegada que optàvem per aquest 
format, els resultats varen ser prou reeixits: docents, 
nens, nenes i famílies en van sortir molt satisfets. 
El nostre compromís: repetir-ho i millorar-ho. El proper 
curs seran encara més participatives: famílies i alum-
nes participant junts en dinàmiques pròpies de les 
metodologies que es treballen cada dia a les nostres 
aules.

Equip docent infantil i primària

L’alumnat del PTT de Vendes fent classe a la Factoria Cultural Coma 
Cros.

Al Pompeu, les reunions amb les famílies estrenen format

sorpreses i regals per a qui guanyi (tot a Instagram, al 
compte @pttsalt).

Muñoz, Irene; Oliver, Jordi; Oller, Sílvia;  
Peña, Míriam; Querol, Sílvia; Telechea, Gerard. 
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Com us sentiríeu si arribéssiu a un lloc on no 
coneixeu l’espai, ni la gent que hi veieu? Una 

sensació estranya i no gaire agradable, no creieu?
Doncs així és com se senten els nens i nenes d’I3 quan 
arriben els primers dies a l’escola i inicien aquesta nova 
etapa: es troben en un espai desconegut fins alesho-
res, amb nens i nenes que no han vist mai i amb adults 
amb qui no hi tenen cap vincle. 
Per aquest motiu és tan important el període d’acollida 
i familiarització, l’objectiu del qual és fomentar la inte-
racció entre infants, adults i l’entorn escolar, donant-los 
una atenció individualitzada satisfent les seves neces-
sitats i els interessos que sorgeixin en aquesta nova 
situació.
No és fins al cap d’uns dies (en alguns casos, poden 
ser setmanes o mesos) que s’han acostumat a tots 
aquests canvis i es mostren familiaritzats, amb tranquil-
litat i confiança a l’escola.
En aquests moments, l’acompanyament de la família 
a l’aula és important per poder adquirir seguretat, i per 
aquest motiu, a l’Escola El Gegant del Rec realitzem un 
projecte per fomentar aquest apropament. Es tracta de 
EL/LA PROTAGONISTA. 
Cada setmana, un infant  de cada una de les aules d’I3 
passa a ser el PROTAGONISTA del grup-classe. 
Un dia a la tarda, aquest s’emporta un cistellet a casa, 
el qual ha de retornar el dia acordat amb la mestra, 
tenint en compte la disponibilitat de les famílies. A dins 
hi troba tres objectes: una medalla de protagonista (la 
qual pot portar posada totes les estones que vulgui), 
una targeta amb idees per treballar amb la família i un 
ninot de peluix: en MICO BOTES, el qual ha de cuidar i 
gaudir durant tots aquests dies.
El dia acordat, convidem a familiars a formar part de les 
nostres aules i compartir experiències amb tots els nens 
i nenes del grup-classe. Aquí ens expliquen com es di-
uen tots els membres que la componen, què li agrada 
fer a les estones lliures, quin és el seu menjar prefe-
rit, quina és la seva joguina predilecta… A més, poden 
aportar fotografies i material significatiu per l’alumne/a, 
perquè els companys i companyes puguin conèixer mi-
llor el protagonista i el seu entorn familiar. D’aquesta 

manera, ens coneixem 
més els uns als altres i, 
alhora, afavorim la co-
hesió de grup.
Les fotografies apor-
tades per les famílies 
es van penjant a l’aula, 
creant així un mural que 
tots i totes poden veure 
en qualsevol moment, 
el qual els és un gran 
suport visual i emocio-
nal. 
Amb aquesta activitat 
es pretén afavorir el 
lligam família-escola. 
També ajuda al desen-
volupament socioemo-
cional i al treball de l’au-
toestima dels infants. A 
més a més, es potencia 
el treball de l’espera, 
l’atenció, l’interès, el 
respecte vers la perso-
na que parla, i permet 
atendre individualment cada nen i nena.
Hem de tenir present que les famílies de l’escola, de 
vegades, parlen llengües diferents, i aquesta activitat 
afavoreix el respecte cap a totes elles. Per poder facili-
tar la participació de totes, des de l’escola se’ls dóna tot 
el suport necessari a dins l’aula, sense oblidar-nos de 
la importància de l’acompanyament emocional.

Mestres d’Educació Infantil de l’Escola El Gegant 
del Rec

Protagonista de la setmana. Escola el Gegant del Rec
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 Cortina nit i dia

 Tot tipus de cortines

 Funda nòrdica

 Cobrellits

 ‘Plaids’ i coixins

Barnussos i tovalloles

 Teixit tió  Teixit de monstres de colors  Teixit vestir

 Cobrellits  Funda nòrdica

 Somiers i matalassos Tovalloles

.
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Proposta de valor de FEDAC Salt 

Tres pilars fonamentals per construir l’educació del futur 
en l’avui.  

La proposta de valor són els eixos fonamentals en què 
basem l’educació que oferim als nostres alumnes de to-
tes les etapes. Sota el paraigua del projecte educatiu de la 
FEDAC -l’Avuixdemà que és comú a les 27 escoles i que 
ens permet compartir punts de vista, mirades i creixement 
amb les nostres escoles germanes- construïm l’educació 
del futur avui.
Els projectes i proposes que fem amb l’alumnat de FEDAC 
Salt giren al voltant dels tres pilars fonamentals que defi-
neixen la nostra tasca educativa. Són capacitats imprescin-
dibles per a les persones del demà i estan enfocats en la 
nostra missió de transformar el món a través de l’educació. 
Seguim la nostra tasca a través de la Proposta de Valor 
que es materialitza en aquests tres grans aspectes: 

Persona
El centre i la motivació de la nostra tasca 
és la Persona; és el nostre eix fonamental. 
Totes les nostres accions pedagògiques 
van dirigides a acompanyar els alumnes, 
les famílies i l’equip docent que conformen 
la comunitat de la nostra escola i ajudar-los 
a que ofereixin la seva millor versió. 
Per a ajudar a créixer les persones, apli-
quem diferents projectes i metodologies i 

portem a terme accions variades que ens apropen a formar 
persones respectuoses, crítiques, compromeses, líders de 
la seva pròpia vida, amb els coneixements necessaris pel 
demà i –sobretot- felices. 
El nostre projecte TUto+ ens ofereix un enfocament molt 
innovador de la tutoria i l’acompanyament dels alumnes. 
Posem diferents mitjans a l’abast de l’alumnat i de les famí-
lies perquè sàpiguen que formen part de la nostra comuni-
tat i que en són peça clau. Amb la Interioritat i la TUtopia, 
donem una visió diferent de la vivència espiritual. Donem 
recursos i tècniques als alumnes perquè vulguin fer-se les 
grans preguntes de la humanitat i es desvetllin quan esti-
guin preparats.  

Comunicació
Les activitats que es porten a terme a l’escola han de servir 

per donar veu a la nostra comunitat 
i per millorar el nostre entorn. Per a 
donar significat al que es treballa a 
FEDAC Salt, oferim als alumnes 
projectes i propostes variades que 
tenen una aplicació concreta en el 
dia a dia del nostre poble i que po-
tencien tant la creativitat dels alum-
nes com el seu sentit crític. El nos-
tre programa de ràdio “Fedac Salt 

t’explica”, el projecte de Robòtica i STEAM, els articles dels 
nostres alumnes en la revista digital de l’escola, participant 
en la plataforma europea Etwinning, la proposta +Art o els 
projectes interdisciplinars ens permeten oferir una varietat 
propostes al nostre alumnat que els anima a donar el seu 
punt de vista i a ser motor de canvi del seu entorn. 

A.R.T. 
A.R.T. és l’acrònim de Art, Robòtica i Teal. 
Creiem que l’art ha de ser un dels puntals 
de l’escola; una eina per fomentar l’espe-
rit crític en els alumnes i per dotar-los de 
recursos útils i multidisciplinars que els 
permetin expressar el que porten dins i fer 
aflorar tots els seus talents. 
La robòtica i el pensament computacional 
és un dels llenguatges del futur. Ens cal 
formar nens i nenes que sàpiguen enten-
dre aquesta nova manera d’expressar-se, que dominin la 
metodologia que cal aplicar i que raonin amb sentit crític i 
coneixement què és el millor procediment per arribar als 
objectius desitjats. 
Teal és una nova manera d’organitzar-se. És una proposta 
idea pel coach d’empreses Frederic Laloux i es planteja 
la possibilitat de treballar en cercle. La nostra intenció és 
arribar a un repartiment equitatiu de les tasques i respon-
sabilitats dins de l’escola. I fer un pas decidit cap a la parti-
cipació democràtica de tota la comunitat; alumnes, mestres 
i famílies. 
Persona, Comunicació i A.R.T.; la proposta de valor em-
marca la nostra proposta i dona valor a la nostra tasca.

Teta Juncà. Mestra de FEDAC Salt
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locar una capa de sorra al fons i acabar d’omplir-lo amb 
substrat ric en matèria orgànica. El bulb cal plantar-lo 
deixant-ne una part al descobert. Cal un reg habitual, 
però curt, evitant l’excés d’aigua. 
Narcís
El narcís és originari de la con-
ca mediterrània d’Àsia i Àfrica 
septentrional. 
Floreix a finals d’hivern. Les 
flors són de color groc, blanc 
o ataronjat i alguns amb tints 
rosats. Hi ha gran varietat de 
narcisos, des dels petits amb 
flors minúscules fins als de flors 
grans en forma de trompeta i 
dobles. Necessita regs freqüents i poc abundants, un 
substrat ben drenat i amb matèria orgànica. Tolera bé 
diferents condicions de lluminositat, però prefereix la 
semi ombra. 

Jacint
Té 6 fulles carnoses disposades 
en forma de roseta al voltant de 
la flor. Aquesta flor surt al març, 
fa uns 20 cm d’alt i desprèn una 
important aroma. La flor dura de 
2 o 3 setmanes. Podem posar 
el jacint en un gerro per bulbs i 
tenir-lo dins a casa, així aconse-
guirem que faci la flor a l’hivern.
Els jacints necessiten una alta 

freqüència de regs, però de poca quantitat d’aigua. El 
substrat ha de ser lleuger, porós i ben drenat per evitar 
les podridures.
Crocus
És un corm de mida petita. Les flors 
no superen els 15 cm d’altura, però 
les fulles poden ser més llargues. 
Les flors tenen 6 pètals, normalment 
de color blavós, groc o blanc. Té els 
estigmes i les anteres al centre i són 
de color groc ataronjat.

Safrà
És un corm de mida 
petita. Cal plan-
tar-lo en un subs-
trat que no acumuli 
aigua. Els estigmes 
són apreciats per la 
seva capacitat co-

lorant, ja que conté un tint a base de carotenoides.

Departament de Jardineria 
i Floristeria de l’Institut  

Salvador Espriu

Parlem de…  
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT GENÈTICA

Els bulbs són les estructures de resistència que per-
meten a una gran varietat de plantes propagar-se 

i resistir les èpoques adverses. Els bulbs tenen forma 
de ceba (amb capes) amb 2 parts importants: la part 
basal, d’on surten les arrels, i la part apical, d’on emer-
geixen les fulles. 
Els bulbs tenen diferents avantatges: poden adaptar el 
seu cicle de creixement a les condicions climàtiques i a 
les diferents èpoques de l’any; sobreviuen a incendis i 
poden sobreviure molt temps sense part aèria; la majo-
ria es poden plantar en aigua o en terra, i s’adapten a 
una gran varietat d’ambients.
A vegades algunes plantes es classifiquen erròniament 
com a bulbs, i en realitat són els corms, els rizomes o 
els tubercles.
Al mercat podem trobar una gran varietat de bulbs, ver-
taders o no, per decorar el nostre jardí. Aquí en teniu 
uns quants exemples:
Tulipa
És originària d’Àsia tot i que 
és l’emblema d’Holanda. 
Existeixen 150 espècies i 
multitud d’híbrids de tulipa. 
Les tulipes poden fer de 30 
a 60 cm d’altura. Cal plantar 
els bulbs a 10 cm de profun-
ditat i 10 cm dels altres. A 
mitjans-finals de primavera 
és quan apareixen les flors, 
que són grans i amb gran varietat de colors. Necessita 
un substrat tou i ben drenat i regs habituals però curts. 
Cal abonar-la cada 30 dies. Pot estar a ple sol, però li 

encanta la semi ombra.
All ornamental
L’all desenvolupa unes 
flors de 50 a 100 cm 
d’altura i 8 cm de dià-
metre de colors rosats, 
malves o blaves que 
surten a finals de pri-
mavera i duren molt de 

temps. 
Necessita un substrat ben drenat i protegir-lo de les 
glaçades. Pot estar a ple sol, però prefereix semi om-
bra.
Amaril·lis
L’amaril·lis és 
originària del 
centre i el sud 
d’Amèrica. És 
una de les po-
ques plantes 
procedents de 
bulb que po-
den viure dins de casa. Floreix a la primavera i fins 
a principis d’estiu. La flor dura molt de temps, de 3 a 
6 setmanes. Cal ubicar-la en un espai molt lluminós i 
sense excés de temperatura. En el test hem de col-

jardineria
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converses a mitja tarda
La Pilar i jo

La Pilar Prats és filla de Salt; sovint la podem veure 
pels carrers, comprant, passejant, fent un mos en 

un dels nostres cafès o fent el que sempre ha fet, es-
garrapant bocins de teatre. Per ella, el teatre és el seu 
motor i la seva passió perquè la porta a la sang.
Ens vàrem citar a Can Serrallonga i amb el cafè a taula, 
començàrem a parlar i parlar... Mare de Déu, quants 
records ens van venir a la ment. 
Per fer aquestes converses, la Pilar em va posar la 
condició que després d`haver parlat ella, parlés jo, a 
mode de conversa, i així ho vàrem fer. 
Recordo molt bé -explica la Pilar-  l’any que ens vàrem 
conèixer a l’escola de les Dominiques de Salt, i d’ai-
xò ja  en fa uns quants... Érem joves, enriolades, i tot 
i que teníem els nostres problemes, durant les hores 
escolars intentàvem fer la tasca que millor sabíem. En 
aquella època fèiem de mestres d’Educació Infantil, i 
tenia entre els alumnes a la teva filla, i tu els meus fills 
bessons, l’Albert i en Xavier.  Ens va ajudar molt es-
tar juntes, perquè tot i tenir un equip de direcció rígid i 
poc empàtic, pedagògicament mai ens varen tallar les 
ales. Utilitzàvem  mètodes innovadors i mai ens varen 
qüestionar la nostra forma de fer, en aquest sentit  tení-
em via lliure. La direcció discrepava de la nostra forma 
d’actuar com a persones, criticava la nostra manera 
de pensar, érem joves i amb ganes d’anar “per lliure”, 
i  això ens va comportar algun petit problema.  Quant  
a les famílies, no hi havia queixes, solien usar el seu  
sentit comú. Recordo que les mares ens deien: “Si a 
la meva criatura cal donar-li una bufetada, tens tot el 
meu permís, no ho dubtis.”També he de dir, que mai 
ho vaig fer. Els pares rarament ens qüestionaven res, 
hi havia confiança plena.  Les famílies es convertien en 
les nostres amigues i còmplices de l’ensenyament dels 
seus fills. 
La nostra relació de companyes durant els cinc anys 
que vàrem treballar a l’escola ens va unir molt; tant és 
així que, tot i que hem estat llargs períodes de temps 
sense veure’ns, sempre hem trobat algun moment per 
compartir. A banda de la feina a nivell personal, vàrem 
anar teixint uns lligams inesborrables.  Recordo totes i 
cadascuna de les nostres sortides, les anècdotes, les  
mirades de complicitat... l’amistat que vàrem començar 

a l’escola la seguim tenint  ben present,  i els records 
d’hores viscudes són molt entranyables . 
Abans de fer de mestra, jo venia del món del teatre 
amateur El Talleret de Salt (per cert, el nom el va posar 
en Lluis Mateu). Mentre treballava a l’escola, el Talleret 
s’anava professionalitzant i jo somniava en algun dia 
ser una de les seves components. El cuc de l’actua-
ció em rosegava tant que, finalment, vaig deixar l’es-
cola per dedicar-me al món professional del teatre. En 
aquells moments vaig haver de prendre una decisió im-
portant que portaria canvis a la meva vida, sobretot en 
la vessant familiar i econòmica. 
He de dir que  l’experiència al teatre va ser brutal, per-
què vaig  poder complir el somni  de la meva vida, el 
d’actuar. Passat el temps, els anys m’han ensenyat que 
hem d’anar fent allò que ens dicta el cor, però sempre 
tocant de peus a terra. Mai vaig  deixar les meves dues 
passions, perquè sempre anaven agafades de la mà: el 
teatre i l’ensenyament. I com un volt d’ocell, vaig fer un 
parèntesi de més 30 anys.  I ara,  em torno a dedicar a 
l’ensenyament. Com “la filla pròdiga” que torna a casa, 
torno a fer de mestra. He de confessar que he trobat un 
abisme  entre la manera d’ensenyar d’abans i la d’ara,  
totalment contraria a la que vàrem viure anys enrere. El 
canvi és molt gran, la relació amb els alumnes també 
es molt diferent. Quant a les famílies hem d’anar amb 
molta més prudència; els pares d’ara són poc tolerants 
amb els professionals de l’ensenyament, i massa tole-
rants amb els fills.  Els nens s’han convertit (algunes 
vegades ) en els reis de la casa, el que diu l’alumne  va 
a missa i el que diu la mestra sempre es posa en qües-
tió; a casa no es marquen els límits, manca educació 
familiar i pels professors es un gran handicap.
I tornant a nosaltres, confesso que em fa molta il·lusió  
estar amb tu,  i que hagis pensat en mi per fer aquestes 
converses.  
I ara et toca a tu...
Tot el que has dit sobre nosaltres és ben cert. Pilar, 
guardo tants bons moments viscuts al teu costat, que 
no sé ni per on començar.  Recordo que quan vas arri-
bar a l’escola  jo ja hi era. La meva primera impressió al 
veure’t va ser molt bona.  Amb tu, va entrar aire fresc, 
una altra forma d’entendre la companyonia. Eres diver-
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tida,  eres“ tal com raja”, sense filtres. 
De seguida ens vàrem caure bé i tant és així que per 
molt temps que passi, quan ens veiem,  és com si la 
nostra última conversa hagués estat la setmana passa-
da. Tu em vares acompanyar en alguns moments molt 
durs de la meva vida, i recordo molt bé com em feies 
costat i com em recolzaves.  Jo era una noia tímida i 
amb una baixa autoestima,  i tu em vares ajudar a su-
perar les meves pors i els meus handicaps.  Recordo 
amb tendresa el dia que em vares dir (parlant d’una 
decisió que jo havia de prendre): “No ho dubtis, tu ets 
una tia intel·ligent, i tant que ho podràs fer,  vinga enda-
vant i si em necessites, compta amb mi”. Aquesta frase 
me la vaig agafar al peu de la lletra.  Mai de la vida me 
n’he penedit de fer el que em vares aconsellar. Sembla 
mentida com una frase en un moment donat, pot fer 
tant de bé a una persona. 
Tinc ben present les nostres converses esbojarrades, 
informals, el nostre “passar de tot”...  quan la direcció 
ens donava un avís, nosaltres sabíem que no tenien 
raó, i sense grans preocupacions, seguíem amb el nos-
tre tarannà, que d’altra banda,  no feia cap mal a ningú; 
eren simplement visions diferents  de la vida.  
Com oblidar també, les petites escapades, els sopars 
de “dos rals”; “som més pobres que les rates” deies, 
mentre intentàvem viure i deixar viure.  
Pilar, dir-te que hem arribat fins aquí  amb la nostra 
peculiar ironia, amb les nostres anècdotes, el nostre 
“bon rotllo” i sobretot  guarnides  amb aquesta capa de 

confiança que sabem que tenim. I és així com ha anat  
passant el temps, el nostre temps. I avui ens tornem a 
trobar per fer-la petar amb les Converses a Mitja tarda. 
Les nostres converses han de seguir, davant d’un cafè, 
d’una cervesa o d’una copa de cava; perquè és genial 
poder celebrar que ens estimem, com s’estimen  les 
bones amigues. 
Gràcies.

Júlia Pujolràs Casadevall.



35

Resum meteorològic

el temps

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 16,6 19,6 19,4 20,1 19,6 20,3 19,9 19,5 18,6 16,9 19,3 19,6 22,3 19,8 17,9
Temperatura Màxima 32,9 30,9 30,0 31,9 32,6 33,1 31,2 28,9 28,8 28,4 31,2 32,8 33,0 29,3 
Mínima Parc Monar 20,8 14,1 17,4 18,1 19,6 17,5 19,0 18,4 17,5 15,8 14,6 17,2 17,5 20,5 18,3
Pluja/(mm) Ip. 27,5 12,0     Ip.    Ip. 2,4  6,9

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

Dies de pluja: 14
Màxim en un dia: 27,5 (mm)

Dies de pluja: 4
Màxim en un dia: 49,9 (mm)

Pluja acumulada: 79,5 (mm) 
Temperatura màxima: 33,1 el 6 de setembre

Pluja acumulada: 52,3 (mm) 
Temperatura màxima:  28,6 el 24 d’octubre 

Temperatura mínima: 10,7 el 26 de setembre

Temperatura mínima: 9,9 el dia 1 d’octubre
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Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 9,9 11,9 14,4 14,1 12,9 16,5 15,2 15,2 15,2 13,1 15,9 13,9 12,9 16,2 16,0
Temperatura Màxima 25,7 28,1 27,7 27,7 26,5 25,6 21,2 19,1 23,4 23,7 21,5 24,8 26,0 25,9 26,8
Mínima Parc Monar 9,2 10,5 12,7 12,6 11,3 14,9 12,9 16,3 11,6 14,3 14,7 12,7 11,3 15,0 14,9
Pluja/(mm)       49,9 2,4 Ip.       
                
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 15,3 16,6 15,9 17,8 20,1 17,6 15,1 14,8 14,4 15,0 14,4 15,4 14,4 11,3 11,7 11,8
Temperatura Màxima 26,8 25,4 26,5 26,1 25,7 28,1 28,1 27,9 28,6 27,9 27,3 24,4 25,8 24,5 24,0 24,9
Mínima Parc Monar 14,9 15,4 14,9 17,3 19,8 16,4 13,4 12,4 12,5 13,1 11,4 13,4 12,9 10,4 9,8 11,1
Pluja/(mm)  Ip.              

Temperatures i pluviometria

Resum setembre 2022
Aquest setembre ha estat més càlid que la mitjana, 23,6ºC 
a Girona-Sèquia, un dels 5 setembres més càlids de la sè-
rie (1884-2022) de Girona. A Salt no ha estat tan càlid, però 
hem de tenir en compte que la sèrie és més curta (1999-
2022). Aquest setembre ha tingut dues cares oposades, 
fi ns al dia 17, ambient de ple estiu, després ambient entre 
estiuenc i pretardorenc. La temperatura màxima de 33,0ºC 
de Salt contrasta amb els 34,7ºC de Girona-Sèquia. A Gi-
rona el clima és més càlid que a Salt, tant pel que fa a les 
màximes com a les mínimes. Ha estat un mes pluviomètri-
cament normal, però encara continua la sequera 
Resum setembre a Salt-Pl. St. Cugat
Precipitació total mes: 79,5 mm (-0,9 mm, respecte mitjana 
setembre 1999-2022)
Pluja màx. 24 hores: 27,5 mm (dia 2)
Temperatura mitjana: 22,6º (+0,8º d’anomalia tèrmica res-
pecte al període 1999-2022)
TMMax. (Temperatura mitjana màximes): 28,2º (+0,6º 
d’anomalia tèrmica)
TMMín. . (Temperatura mitjana mínimes): 16,9º (+1º d’ano-
malia tèrmica)
T. Màx. Abs.: 33,0º (dia 13)
T. Mín. Abs.: 10,9º (dia 26)
Nits tropicals: 3

Resum octubre 2022
Aquest octubre ha estat el més càlid de la sèrie de Girona, 
21,4ºC de temperatura mitjana a Girona-Sèquia. A Salt-Pla-

ça Sant Cugat no ha estat tan càlid, 20,2ºC de temperatura 
mitjana, però hem de tenir en compte que la sèrie és més 
curta (1999-2022). Només hem baixat un dia de 10ºC de 
mínima al centre de Salt, el primer dia del mes, 9,9ºC, amb 
7ºC de mínima a les Deveses de Salt. Hem tingut sort de 
la pluja del dia 7, 49,9 mm al centre de Salt, 52,3 mm a 
Salt-XOM, si no, estaríem parlant del mes d’octubre més 
sec de la sèrie de Salt i el 2n més sec a Girona, l’octubre 
de 1968 només va ploure 2 mm. S’ha de remarcar que hem 
tingut una nit tropical, la més tardana de la sèrie 1999-2022 
a Salt-Plaça Sant Cugat, 20,4ºC el dia 20. Els primers dies 
de les Fires hem pogut anar en màniga curta, aquest any 
l’estiu s’ha allargat des del 10 de maig fi ns ben bé Fires, 
hem tingut el període maig-octubre més càlid pel que fa 
a la temperatura mitjana des de 1884 al centre de Girona. 
Malgrat que no ha estat un mes molt sec, com que només 
ha plogut de manera abundant un dia, i hem tingut molta 
evaporació, aquest any per la calor continua la forta seque-
ra, i aviat entrarem en sequera hidrològica si no tenim uns 
bons temporals de pluja i de neu a les muntanyes. 
Resum octubre a Salt-Pl. St. Cugat
Precipitació total mes: 52,2 mm (-35,3 mm respecte mitjana 
octubre 1999-2022)
Pluja màx. 24 hores: 49,9 mm (dia 7)
Temperatura mitjana: 20,2º (+2,4º d’anomalia  tèrmica res-
pecte 1999-2022)
TMMax. (Temperatura mitjana màximes): 25,7º (+3,1º)
TMMín. . (Temperatura mitjana mínimes): 15,7º (+1,7º)
T. Màx. Abs.: 28,6º (dia 24)5T. Mín. Abs.: 9,9º (dia 1)
Nits tropicals: 1
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La botiga ambmés bon rotllo de Salt

LA COOPERATIVALA COOPERATIVA
DEL VEÏNATDEL VEÏNAT

C/Major, 78 - Salt | 972 23 43 36 | instagram: @cooperativaveïnat

Ponsèties, paneres, vesc i tot el que
necessites per les festes
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La botiga ambmés bon rotllo de Salt

C/Major, 78 - Salt | 972 23 43 36 | instagram: @cooperativaveïnat

Ponsèties, paneres, vesc i tot el que
necessites per les festes

Elaboració:
Buideu la pinya i talleu l’interior en trossets petits. Torneu a omplir la pinya amb els 
trossets petits i, si voleu, hi poseu una miqueta de Cointreau.
A part, feu la merenga. Munteu les clares d’ou amb el sucre a punt de merenga. 
Quan estigui a punt, cobriu les meitats de pinya, poseu-hi uns quants pinyons per 
decorar i gratineu-ho al forn uns minuts fi ns que quedi daurat (o ho cremeu amb 
un soplet de cuina).

Recepta de la Sra. Pilar Masferrer Salló

del grup de Les Cuineres de Salt

Ingredients: 
· 1/2 pinya natural per persona
· 2 clares d’ou
· 100 g de sucre
· pinyons per decorar
· Cointreau (opcional)

Pinya amb merengagastronomia
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demografia

Lluís Coll Girabets,91 anys 27/09/2022
Francesc Masclans Desplà,85 anys 29/09/2022
Joaquim Nogueira Monteiro,68 anys 30/09/2022
Angela Enachi,66 anys 07/10/2022
Quim Blanch Solé,60 anys 07/10/2022
Ángeles Romanos Martínez,90 anys 14/10/2022
Maria Millastre Planella,86 anys 16/10/2022
Ramona Vila Llobet,96 anys 22/10/2022
Francesc Cama Riquelme,80 anys 23/10/2022
Rosa Moiset Massó, 92 anys 24/10/2022
Soledad Pons Abel,86 anys 27/10/2022
Jaume Maruny Rubau,91 anys 31/10/2022

Carmen Aranda Argüello,66 anys 04/11/2022
Rafael García Sánchez,83 anys 05/11/2022
Conxita Massachs Bosch,96 anys 05/11/2022
Dolores Pardillo García,85 anys 06/11/2022
Jaume Martí Cufí,78 anys 07/11/2022
Antonio Vidal Paltré,87 anys 08/11/2022
Consol Carreras Xifra,80 anys 09/11/2022
Ahmed Zadakht,89 anys 10/11/2022
Valentina Corvillo Martínez,74 anys 11/11/2022
Marisa Tous Izquierdo,76 anys 15/11/2022
Elia Subirana Suñé,91 anys 24/11/2022d

ef
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Juan M. Huertas Bujaldón 
Beatriz E. Beneyto Alvarenga  
16/09/2022

Héctor González Sánchez  
Mariona Peracaula Juanó 
19/09/2022

Olvin N. López Espinoza  
Wendy S. Betanco Martínez  
22/09/2022

Carlos A. Reyes Oliva 
Suly M. Aguiriano Figueroa  
24/09/2022

Sahar Alilou  19/08/2022
Emily V. Osorio Canales  29/08/2022
Antonio Morales Vázquez  30/08/2022
Luke A. Galindo Valeriano 01/09/2022
Jake A. Galindo Valeriano  01/09/2022
Ixchel Guerra Valle  01/09/2022
Adhara Benhlima Zerouali  01/09/2022
Mariamu Marega  02/09/2022
Tanit Abu-Tair Poza  02/09/2022
Amina Touray  06/09/2022
Amira Diaa 06/09/2022
Maya Herrera Gutiérrez 07/09/2022
Leo Almeida Gutiérrez 07/09/2022
Amy Diata Camara 07/09/2022
Bayan El Moukhfi 09/09/2022
Amir Jatte  10/09/2022
Carlota Bolívar García  10/09/2022
Mauricio Valle Rodríguez 11/09/2022
Jaga Jabbie Jawara 11/09/2022
Firdaus Zeroual zmar  12/09/2022
Mamadou Sidibe  13/09/2022
Marwa Doudouhi 14/09/2022
Noa Coral Nieves  14/09/2022
Mohamed El Founti  17/09/2022
Omar Sadek Koubghi 20/09/2022
Ona Brugada Àvila  20/09/2022
Eva S. Panican  20/09/2022

Àngel Castro Bernabé 
Coral Gou Ortiz  26/09/2022

Àngel Díaz Arimany  
Carolina Figueras Olvas  01/10/2022

José Fernández Fernández 
Josefa Charneco Morales  07/10/2022

Sara Balde Balde   
Eva M. Hinojosa Córdoba  08/10/2022
Saif D. Ben Hssain  
Asmae Ahajjam Ahajam  14/10/2022

Pedro Zurita López   
Maria Belén Aparicio Velasco  21/10/2022

Ariana Campos Auladell  22/09/2022
Layan Fauzi Azzagaria 27/09/2022
Ayan Lafrihi 27/09/2022
Dua Saeed Mehmood  28/09/2022
Abdul W. Muhammad Shahid 28/09/2022
Jeffrey E.Martino  28/09/2022
Aisha Sano Drammeh 29/09/2022
Afnan Ibibi 29/09/2022
Amir Ahaitaf 29/09/2022
Xevi Delgado Gómez  30/09/2022
Summer R. Hayford 01/10/2022
Mathias G. Stoica  01/10/2022
Mohamed Cissoko  02/10/2022
Iria Planas Arias 02/10/2022
Salima Jabbi Jabbie  03/10/2022
Gaia Figueras Bartomeus 04/10/2022
Gael Mendes de Paula 07/10/2022
Hawa S. Balde Figueroa  09/10/2022
Sergi Retamal Caler  09/10/2022
Sujood Ez-Zaher 10/10/2022
Megan Muela Novoa  14/10/2022
Alex Cama Aguayo 14/10/2022
Rayan Kumar Janjua  17/10/2022
Mouhamed Foura Balde  18/10/2022
Blanca Guerrero Durán  18/10/2022
Nara Gómez Vilarrodona 19/10/2022
Dalia El Addi Bensaddik  19/10/2022

Laura Vilarrodona Vila  
Rosa I. Gómez Ayuso  22/10/2022

Abdelaziz Boulouchba Ben Aissa  
Yousra Zeriouh  04/11/2022

Sergio García de la Cruz  
María Teresa Ortiz González 05/11/2022

Fancisco J. Cortés Cortés 
Ariadna López García  07/11/2022

Víctor M. Martínez Llorente 
Mireia Ortega Durán  12/11/2022

Fatoumata Jaiteh Jaiteh  22/10/2022
Othman Hayous  24/10/2022
Ibrahim Diallo  24/10/2022
Hugo Cánovas Costa  24/10/2022
Logan Magalhaes Sevillano  25/10/2022
Layan Alilich Boughalab 25/10/2022
Jan García Llovet  26/10/2022
Mamadou Traore  27/10/2022
Haroun Oulghazi Ben Ydir  28/10/2022
Amina Magiraga  29/10/2022
Abril Gil Payán  30/10/2022
Heaven C. Okagbue 31/10/2022
Fatou Traore Trawally  31/10/2022
Chams Zeroual  31/10/2022
Delmy C.Torres Espinal  01/11/2022
Dreyk Pedroza Hinchado 02/11/2022
Cheta C. Osiegbu  04/11/2022
Neizan M. Conejo Pérez 06/11/2022
Ian D. Aguilera Fuentes  07/11/2022
Abrar García Badri  08/11/2022
Jammeh Jaiteh  09/11/2022
Othman El Bouarfaqui  09/11/2022
Safwani Ibbich  10/11/2022
Axel G. Mendoza Carias    10/11/2022
Awa Sidibe Sacko  12/11/2022
María Ndimbalan Fulladosa 19/11/2022
Biel Horo Ventura  20/11/2022
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Rafael García Sánchez,83 anys 05/11/2022

Dolores Pardillo García,85 anys 06/11/2022
Jaume Martí Cufí,78 anys 07/11/2022
Antonio Vidal Paltré,87 anys 08/11/2022
Consol Carreras Xifra,80 anys 09/11/2022
Ahmed Zadakht,89 anys 10/11/2022

Haroun Oulghazi Ben Ydir  28/10/2022

Abrar García Badri  08/11/2022

L’acudit foll

Farmàcies de guàrdia

poti poti
Escacs

Sudoku

Solució

Sopa de lletres

bambolina
carpa
equilibrista 
graderia

funambulisme
mim
pallasso
xanquera

titella
trapezi
marioneta 
pirueta
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tramoista 
rulot
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Jugant blanques i fan mat en tres jugades.

1. Df4+ Txf4  
2. Te5+ Cxe5 
3. Cg5++

FARMÀCIES de guàrdia

Mes de desembre        Mes de gener 

MIGUELEZ, Major, 20 - 972230568  Dies:  13    5 - 8 - 21 

ESCATLLAT, Guilleries, 60 - 972230103  Dies:  4 - 17 - 30    12 - 25 

JUBERO, Major,157 - 972233518  Dies:  1 - 14 - 27    6 - 9 - 22 

BALERI, Pla de Salt, 15 - 972441001  Dies:  6 - 19    14 - 27 

DOMENECH, Llevadores, - 7-9 - 972439935  Dies:  21 - 24    3 - 16 - 29 

MORENETA, Moreneta, 39 - 972607237  Dies:  10 - 23 - 26    18 - 31

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vila,1 - 972978376  Dies: 9 - 22 - 25    4 - 17 - 30 

NIETO, Àngel Guimerà, 75 - 972233645  Dies:  2 - 15 - 28    10 - 23 

ORDIS, Pg. Països Catalans, 65 - 972237704  Dies:  3 - 16 - 29    11 - 24 

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 - 972243412  Dies:  5 - 18    13 - 26

ROSA AGUER, Major, 269 - 972231249  Dies:  12    1 - 7 - 20 

NOGERA, Pg. M. de Camps, 20 - 972232578  Dies:  7 - 8 - 20    2 - 15 - 28 

BROSSOLEY, (Espai Girones) - 972439189  Dies:  11 - 31    19




