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C A S A  D E  C U LT U R A  "  L E S  
CASAL DE JUBILATS BERNARDES"
I SIMPATITZANTS EXPOSICIONS
DIJOUS 23 Escultura i pintura de Joan Escudé, Àngela 
Escursió a Montserrat. Al matí visita al Merayo i Pilar Perdices, de Figueres i 
Monestir, dinar i la tarda la passarem a Barcelona. -Sales planta baixa.
Barcelona visitant diversos llocs Pintura de Lisa Mademon, de Banyoles, -Sala 

St. Jordi
TEATRE DE SALT Llibre gegant de la Biblioteca Massagran, de 
DIVENDRES 10 Salt. Sala el Porxo
GEMMA 4  PORT-BO. De l'Havana a Curset de massatge relaxant
l'Empordà. Dimats 7, 14, 21, 28 de maig i 4 i 11 de juny de 
Gemma 4 són: Estela Guzmán Vega, 1ª veu; 2/4 de 8 a ¼ de 10 de vespre
Odette Telleria Orduña, 2ª veu; Michelle 

Curset de gelateriaAlderete Espígul, 3ª veu; Laura Flores 
Es faran 3 sessions durant el mes juny de 2/4 de Hernàndez, 4ª veu.
8 a 2/4 de 10 del vespreDISSABTE 18

TONI ALBÀ presenta L'OMBRA.
ESCACS
El mesos de maig i juny continuen les partides CLUB ARQUERS SALT
del XXVIII  Obert d'Escacs Restaurant DIUMENGE 5 
Vilanova de Salt organitzat pel club d'escacs CATALUNYA-LANGUEDOC,  informació i 
Salt i Girona. La sala de joc està situada al inscripcions a la FEDE.
Centre Cívic "la Cooperativa" del carrer Major, DIUMENGE 12
78, de Salt, i les partides es jugaran tots els  ½ Postal a Salt, contactar amb en Ferran.
divendres a la nit, de 2/4 de 10 a 2/4 de 4 .DIUMENGE 19 

FITA a Lleida, informació i inscripcions a la 
FEDE. C A S A L  D E  G E N T  G R A N  L E S  
DIUMENGE 26 "BERNARDES"
FITA a Terrassa, també dirigiu-vos a la FEDE. DIUMENGE 26 
Tirada de Camp a Vall-llosera, 8+8 dianes. Homenatge als "PADRINS" amb una missa a 
DIUMENGE 2 DE JUNY l'església de Sant Cugat i un dinar de Germanor 
El club organitza el Campionat de Girona amb a Platja d'Aro (veure a l'interior de la revista.
doble tirada a 70 i Standard 50-30.

SALT SARDANISTA
PETANCA El Primer de maig,  XXIII trobada sardanista 
DIJOUS 9 infantil a les 6 de la tarda al passeig Josep 
Campionat de Petanca , trofeu EUGESA, al Tarradellas. Cobla: La Principal de Banyoles. 
pati del col·legi del Pla a 2/4 de 9 També el dia 23 de juny celebrarem la 

REVETLLA DE SANT JOAN.

Activitats del mes



Editorial

3

LA FARGA viu
Ara fa ja un any que el nou equip de Redacció va fer-se càrrec de 
l'edició de la revista, i ens enorgulleix poder afirmar que hem 
anat complint, puntualment, la nostra cita amb vosaltres, els 
lectors, l'única raó de l'existència de La Farga, com a mitjà de 
comunicació local.

No es tracta de autolloar-nos, sinó de reconèixer una dedicació, una 
tossudería, una resistència a la desaparició, a la qual semblàvem 
abocats, inexorablement, ara fa just un any. Volem deixar 
constància que hi ha una colla de gent de Salt que creiem que la 
història del nostre poble s'ha d'anar recollint en algun mitjà imprès, 
altrament, correríem el risc de perdre el rastre del nostre Poble.

Però també hem de reconèixer i fer públic que les institucions ens hi 
han ajudat. La Diputació de Girona, que mai ens ha fallat, 
puntualment cada any, i més modestament, quant a la subvenció, la 
Generalitat. S'ha de fer una menció especial a l'Ajuntament de Salt, 
que va concedir-nos una important subvenció especial per poder 
engegar el nou projecte, sense aquestes ajudes i la fidelitat dels 
lectors, no ens n'hauríem sortit. 

Sabem que, a l'Ajuntament, hi varen haver reticències d'algun grup 
municipal a l'hora d'autoritzar aquesta subvenció, ara, amb el 
compromís acomplert, (10 números mensuals més el Programa de la 
Festa Major editats), volem donar-los les gràcies, a tots els 
regidors, als que varen creure en el nostre projecte i als que no hi 
varen creure, posicions totes dues legítimes, no cal dir-ho.

Pero volem continuar, i des d'aquí fem una crida a les persones que 
volen fer alguna cosa diferent, hi ha molta gent a qui no ens agrada 
la "operación triunfo", ni "el gran hermano", ni "a pèl", i trobem 
altres formes més interessants de distreure'ns. Si ets dels nostres, 
t'esperem.
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Entrevista a Josep Triola

- En què consisteix la seva - Creu que caldria prendre de poble que teníem abans. La 
a c t i v i t a t p r o f e s s i o n a l ? mesures per no perdre aquests Festa Major n'és un bon 
M'ocupo del taller, on tenim un oficis tradicionals? exemple. Fa anys, tot el poble 
bon equip. De totes maneres I tant! L'Artesania, si no s'hi col·laborava en l'organització
ningú sap treballar la forja i posa mà, s'acabarà perdent. De però ara costa molt trobar gent
aquest aspecte l'haig de fer jo. cada 20 pobles, ara només hi que s'hi vulgui implicar a canvi
És una l làs t ima perquè trobes un ferrer, quan abans de res. A més, les festes de cada 
tots aquests oficis tradicionals cada municipi en tenia un. carrer eviten que tothom es
s'acabaran perdent, ja que ningú trobi a l'envelat i que allà s'hi 
no es preocupa d'ensenyar-los pugui viure l'ambient de les No es troba gent que 
als joves. Els pocs que en saben grans ocasions.vulgui continuar amb 
no tenen experiència. Ara hi l'ofici de Serraller
ha especialistes en una feina - Què es pot fer per millorar la 
determinada, però no com participació dels veïns?

Ara no hi ha serrallers que abans, quan ens donaven un És molt difícil, perquè treballar
sàpiguen treballar el foc. És plànol i ho fèiem tot. per a res no ho accepta ningú. 
molt dur. És una feina bruta i Per exemple, també s'estan 
dura que, a més a més, no te la - Té molta demanda de clients? perdent les sardanes. Ara 
pots prendre com un treballLa feina no me la puc acabar. ca da sc ú pr oc ur a pe r el l.
sinó que t'ha d'agradar i l'has de Nosaltres fem bona part del 
fer amb gust. Jo sempre dic que manteniment de tot el poble i - La immigració és un 
cada cop de martell és com si el també sortim a fora, bàsicament problema a Salt?
martell fos la meva mà. Un cop amb clients particulars, més que És un tema molt delicat, però 
mal donat pot engegar-ho tot en no pas en grans obres. El penso que s'ha d'actuar d'alguna
orris.problema al qual em referia manera. És evident que tots som 
- Parlem del poble. Com veu abans no era el de la manca humans i que s'ha d'ajudar la 
l ' e v o l u c i ó  d e  S a l t ?de treball, sinó que precisament gent necessitada, però també
Salt avança a passos de gegant. no es troba gent que vulgui hauríem de demanar als que 
Ara es fan obres que fins al co nt in ua r am b l' of ic i de vénen de fora que es vulguin 
moment mai s'havien vist. Ara serraller, treballant el ferro, integrar a casa nostra. D'altra 
bé, crec que s'ha perdut l'esperit l'alumini i l'acer. banda, jo pregunto: quan baixi 

Josep Triola té 47 anys i és fill de Salt 
de tota la vida. Va néixer al
barri vell, on continua vivint 
actualment. Des de fa tres anys 
treballa com a ferrer de forja en un 
taller situat a la zona del polígon de la 
Maret, però abans havia tingut el 
local a Torre Mirona i, encara més 
enrere, havia tocat d'altres oficis com 
el de serraller, elaborador químic o 
mecànic deconservació en una indústria 
càrnica.
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la feina, què passarà? tanques, portes de seguretat, t'esbronca és ell.
Que hi haurà massa gent a l'atur. etc. Sembla que vagi en contra Què milloraria de Salt?

de la meva feina, però Crec que les coses es van fent, 
- Què troba a faltar del poble m ' e s t i m a r i a m é s q u e però jo que visc al barri vell 
que va conèixer de jove? fos com abans. D'altra banda trobo a faltar un aparcament per 
La tranquil·litat que teníem a crec que a l'escola s'hauria al teatre. No entenc per què no 
qualsevol  hora  del  dia .  d'ensenyar més als nens a es  va fer,  ja  que quan
M'agradar ia poder anar respectar les dones, la gent hi ha funció els veïns de la zona 
a pertot arreu i poder tenir la gran, etcètera . Abans a no podem gairebé ni passar i, 
casa oberta sense perill que l'autobús si veies una dona per altra banda, els espectadors
n i n g ú  h i  e n t r é s  a e m b a r a s s a d a  l i  c e d i e s ho tenen molt complicat per
tocar res. Fixi's que ara el meu ràpidament el lloc, ara res de poder aparcar els seus vehicles.
negoci es basa bàsicament en res. I si ara veus algun noi fent 
això. Com que ha empitjorat la bretolades i li recrimines encara
seguretat, ara em toca fer hi surts perdent tu, perquè qui Jordi Roura

Passeig Païssos Catalans, 56 - 17190 Salt
Tel. 972 23 37 31   Fax 972 24 11 81

Passeig Josep Mª Folch i Torres, 21  -  17190 Salt
Tel i Fax 972 239 666   Mòbil 629 738 318

En Josep Triola treballant al seu taller



Cultura

6

L'obra poètica del sacerdot-

poeta Jacint Verdaguer es 

distribueix com un riu desfermat, 

sense marges ni fronteres, en tres 

grans blocs: la poesia èpica 

( l ' A t l à n t i d a  i  C a n i g ó ,  

essencialment); l'obra patriòtica 

amb la visió catalanista del 

r o m a n t i c i s m e  ( P à t r i a ,  

Barcelonines, Montserrat, etc) i 

l'afluent inexhaurible de poesia 

religiosa. Transcrivim avui uns 

fragments d'un poema del llibre 

Montserrat:

Centenari de la mort de Mn. Cinto
Verdaguer DON JAUME A SANT JERONI

Per veure bé Catalunya, Tornar-li dues germanes

Jaume primer d'Aragó que prengué el moro traïdor,

puja al cim de Sant Jeroni l'una anant a collir perles

a l'hora en què hi surt el sol: vora la mar de Montgó.

quin pedestal per l'estàtua! L'altra nedant entre els cignes

Pel gegant, quin mirador! prop d'on volava el voltor.

Les àligues que hi niaven Ell gira els ulls a Mallorca,

al capdamunt, li fan lloc; l'obira com un colom

sols el cel miraven elles, nedant entre cel i aigua,

ell mira la terra i tot; vestida d'un raig de sol:

que gran li sembla i que hermosa a València no l'obira,

l'estimada del seu cor! més obira sos turons,

...................................... que de l'hort de la sultana

Del Llobregat veu les ribes, són muralla i miradors.

les marjades del Besós, Se n'arrenca de l'espasa

que coneix per les arbredes i aixeca sa veu de tro:

com les roses per l'olor. Germanes de Catalunya,

Totmirant a Catalunya i encara porten el jou?

s'ha sentit robat el cor; ....................................

- Què puc fer per ma estimada?- - A rescatar les captives

va dient tot amorós; Maria, guieu-me Vós;

si del cel vol una estela , a mon pit donau coratge,

des d'ací l'abasto jo. Amon braç força i braó,

-No vol una estela,- i si al pujar a la serra

una veu dolça respon; avui me deien rei hermós,

-la més vella que hi havia quan tornaré a visitar-vos

li llueix enmig del front. me diran Conqueridor!

Salvador Sunyer

VEHICLES TOT TERRENY

SERVEI: SPORT GARAGE
Passeig Marquès de Camps, 1-3  -  Tel. 972 23 78 83  -  17190 SALT

TOTES LES MARQUES 4X4
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LOCUCIONS O MANERES DE DIR

Us heu adonat que a vegades fem servir un grup de mots per a expressar les idees d'una altra manera 

de la que ens és habitual? Per exemple: " Tants caps, tants barrets" que vol dir cadascú amb opinió 

distinta! Aquests grups, anomenats locucions o maneres de dir, enriqueixen i envelluten el nostre 

llenguatge, no els deixeu perdre! A la columna de l'esquerra en teniu unes quantes, uniu-les amb 

fletxes amb el significat que els correspongui de la columna dreta:

A:  a corre-cuita 1:  sense posar atenció

B: a frec 2: mirar fixament

C: a la babalà 3: detalladament

D:  de bat a bat 4:  molt a la vora

E:  de fit a fit 5:  de cara a terra

F: d'esma 6: precipitadament

G: fil per randa 7: instintivament

H: de boca terrossa 8: almenys

I:  si més no 9:  obrir del tot

........................................................................

SOLUCIONS: A=6; B=4; C=1; D=9; E=2; F=7; G=3; H=5; I=8.

Salvador Sunyer

Clar i Català
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El passat divendres, dia 22 de febrer, la alcalde de la ciutat.

Coordinadora de les AMPA de Salt, a l'IES A Vic, els alumnes que han de matricular-se a P3 

Vallvera, va celebrar la xerrada col.loqui que fan una preinscripció assessorada per una

amb el títol de: "Ensenyament i Immigració, comissió que suggereix l'escola adient. Tots els

l'exemple de Vic", va protagonitzar la mestra grups queden en nombre similar d'alumnes, la 

d'ensenyament primari de Vic, Sra. Mª. Carme qual  cosa  permet  que la comissió de

Roquer. matriculació pugui repartir els alumnes que van 

La Sra. Carme Roquer va explicar la seva arribant d'una manera equitativa. És cert que

experiència i la resposta que va donar la algunes famílies varen optar per sortir de la

comunitat educativa al creixent fenomen de la xarxa educativa municipal, però no es va perdre 

immigració a aquella ciutat. L'acte va ser cap línia.

presentat pel Sr. Delfí Nierga, membre de la Paralel·lament s'actua per compensar algunes 

coordinadora d'AMPAS de Salt, el qual va mancances econòmiques: es crea un fons de

justificar la conferència pel paral.lelisme entre llibres de text per abaratir la seva adquisició, 

Vic i Salt pel que fa a immigració. La xerrada va s'estableix un sistema de beques per al menjador 

ser seguida per nombrós públic que omplia l'hall o per les sortides, etc. En aquest pacte social 

de l'institut. l'Ajuntament va contribuir amb una part dels 

La conferència va girar sobre el llarg camí que seus pressupostos a finançar alguns aspectes de

culminà a Vic en un pacte educatiu per integrar la iniciativa. La Universitat de Vic ha fet un

en condicions d'igualtat tots els alumnes estudi que demostra l'èxit de la iniciativa.

nouvinguts entre els diferents centres educatius L'acte s'acabà amb un torn de preguntes i amb el 

de la ciutat. El procés va ser llarg i ple de desig que Salt iniciï amb pas ferm el camí cap a

dificultats, però la voluntat d'arribar a una la integració de la població escolar

solució va fer possible que s'arribés a una 
Josep Ma. Rodrigrez (director de l' IES 

fórmula de compromís liderada pel mateix Vallvera)

ENSENYAMENT I IMMIGRACIÓ, L'EXEMPLE DE VIC

L'exemple de Vic explicat a l'IES Vallvera. Foto RT
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Els venedors de diaris
Prop de 2.000 persones, alumnes de les escoles poder absolut del diner; i parla de la importància 
de primària, professors i pares, han assistit a la que ha tingut sempre la unió dels més
representació de l'obra NEWSIES al Teatre desfavorits per poder sortir d'una situació 
Municipal de Salt, durant aquests 4 dies de laboral indigna i opressiva i aconseguir el
representació. respecte de l'altra gent i també d'un mateix.

"Fem teatre" és un treball interdisciplinari de les 
Per quart any consecutiu, l'IES Vallvera ha matèries de música i tecnologia que es 
programat una obra de teatre musical: Newsies. desenvolupa en un crèdit variable amb alumnes 
Els venedors de diaris. Ve precedida per Les tres de 2n. i 4t. d'ESO. Són 30 hores en què es 
locomotores, Cat's i Mar i Cel. Aquest és un barregen els coneixements musicals amb els 
ambiciós projecte, que no hauria estat possible interpretatius, i el disseny del vestuari amb la 
sense la participació dels alumnes  de les escoles posada en escena de les coreografies. També hi
de primària: la Farga, Silvestre Santaló, el participen alumnes d'educació visual i plàstica i
Veïnat, Mare de Déu del Roser, el Pla, Dr. tecnologia traslladant a l'escenari magnífics
Sobrequés de Bescanó i Montfalgars de Girona. decorats que ambienten espaial i temporalment 
La col.laboració ha tingut dues vessants: d'una els fets narrats.  És un treball que engloba 
banda, i com cada any, la seva assistència com a moltes disciplines diferents i que posa en
espectadors; de l'altra, la seva participació en contacte els alumnes amb el meravellós món del 
una de les escenes de l'obra, que ha comportat teatre, que sovint està molt lluny de la seva
l'aprenentatge, a la seva escola i amb el seu realitat immediata.
professor de música, d'una de les cançons més El teatre transforma l'actor en mil i un
emblemàtiques de l'obra, Seize the Day, personatges, i els fa veure altres realitats i altres 
veritable himne que uneix els joves enfront actituds; mirant a través d'un calidoscopi virtual
d'una injustícia laboral que els fa actuar de forma de mil formes i colors.
conjunta i recolzant tots la mateixa causa. Això Fer teatre és molt divertit per als alumnes, i 
ha estat possible gràcies a l'estreta col.laboració alhora és un repte per minimitzar el seu sentit del 
entre els centres de primària i el nostre institut. ridícul i la por escènica.
Newsies, els venedors de diaris, és una obra que 
reivindica els drets dels treballadors davant el Cistina i Josep

Els venedors de diaris
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CLASSE DE CINQUÈ

Aquest és el segon any que fem audicions musicals,  tota l'escola va participar en els 
diferents grups d'instruments.

P5: EL MÓN SONOR
1r: INSTRUMENTS DE CORDA
2n: INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ
3r: INSTRUMENTS DE VENT-FUSTA
4t: INSTRUMENTS DE VENT-METALL
5è: BATERIA I PERCUSSIÓ LLATINA
6è: TALLER DE VEU

El dia 7 de març els alumnes de cinquè vam anar a  les Bernardes amb els 
instruments de percussió. El que dirigia la visita era l'Albert Xifra, juntament amb el 
seu company de grup, Narcís.  Quan vam arribar ens van presentar els músics, ens 
van tocar una cançó feta per una bateria i una guitarra elèctrica. Quan van acabar ens 
van deixar tocar uns instruments. Vam fer un concert amb instruments de percussió: 
les maraques, el triangle, la pandereta, la caixa, etc.
Va ser molt divertit quan vam tocar el timbal i la bateria. Les  senyoretes Mònica i 
Margarida també van tocar la bateria.
Al final ens van interpretar  una cançó seva, els vam demanar que toquessin una 
cançó d'Estopa, així ho van fer, la van tocar però amb una condició, nosaltres 
l'havíem de cantar!
Amb aquestes audicions aprenem molt i ens interessem per la música, i ja esperem 
les audicions de l'any que ve.

Nerea, Trini i Cora de 5è del Pla 

AUDICIONS MUSICALS 2002 .-
INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ 

SERRALLERIA

Ferro i Alumini

carrer Lluís Moreno, 11  -  Tel. 972 23 75 00  -  17190 SALT
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Jordi Basté és director i presentador del 

programa esportiu "No ho diguis a ningú" de 

Catalunya Ràdio, i darrerament també del 

"Gol a Gol" de TV3. A més de ser un dels 

periodistes esportius més importats de 

Catalunya, és una persona que reflexiona i es 

preocupa per les necessitats que pot tenir la 

societat o el país. Per aquest motiu, per 

exemple, ha col·laborat amb organitzacions 

per a la defensa de la llengua. 

Vam quedar un dimarts de juliol a les 

instal·lacions de Catalunya Ràdio de 

Barcelona. Durant l'entrevista, que va durar 

uns 45 minuts, em va confessar que, a la ràdio, 

intenta ser el més natural possible i que des de 

molt petit ja va tenir clar que volia ser 

periodista. En l'apartat personal em va 

explicar que té un món imaginatiu, un desig, 

que vol que es faci realitat: li agradaria anar a 

viure als Estats Units. Ja està una mica fart del 

que l'envolta i vol trencar i canviar, i tant a ell 

com a la seva companya els agrada viatjar i 

conèixer noves cultures i maneres de ser.

Dins l'apartat de mitjans de comunicació i 

sobre la idea clau de les meves entrevistes, la 

figura cabdal dels comunicadors en la 

construcció o funcionament del país, ell creu 

que els comunicadors són menys conscients de 

la seva importància del que haurien de ser-ho. 

Són persones amb un gran poder i capaces de 

crear estats d'opinió que poden ser molt 

beneficiosos o molt perjudicials per a la 

societat.

També m'interessava saber la seva opinió 

sobre l 'objectivitat dels mitjans de 

comunicació. Ell, que fa molts anys que està en 

un mitjà públic, em va dir que una empresa 

privada és molt més "pública" que una de 

pública:

Jordi Basté

- El mitjà independent no existeix. Sempre 

s'haurien de marcar uns criteris, però la 

informació hauria de ser explicació i el menys 

tendenciosa possible.

I va confessar que no s'ha deixat influenciar mai per 

res i no té por a rebre consignes, encara que hi 

hagués canvis en el govern: 

- Si em vénen i em diuen que ha d'abaixar el 

m e u  t o  c a t a l a n i s t a  i  a u g m e n t a r  

l'espanyolista... Jo no sé augmentar un to que 

no tinc.

Però no només vam parlar de mitjans de 

comunicació, també m'interessava aconseguir la 

seva reflexió en altres aspectes de la societat i 

conèixer les seves idees o ideologia. Durant 

l'estona en què vam estar parlant de política em va 

explicar que se sent català, dels països catalans. 

Tot i que va reconèixer que no estan de moda. No 

estan de moda perquè els que manen no els posen 
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va a parar la joventut, una joventut que, segons ell, 

només ha rebut com a herència el telèfon mòbil, el 

sexe lliure i el menjar:

- Doncs el telèfon mòbil provoca càncer, el 

sexe pot provocar la sida i segons què no ho 

pots menjar. Veig gent jove amb molt poques 

inquietuds. Ara els joves estan tallats, la 

majoria, pel mateix patró. Són prims, molt 

femenins, amb bosses creuades, sense barba, 

amb colors llampants... I tot això crea una 

moda molt pobra. 

I per acabar l'entrevista vam parlar d'esports. I és 

que ell creu que des de l'esport es pot ajudar un 

país. Creu que el Barça continua sent el referent 

esportiu de Catalunya, per tot el que ha significat. 

Però convindria que algú compartís aquesta 

situació de símbol amb ell. Segons ell, com a club 

és referent, però com idea de club no creu que 

sigui referent.

Però no hem d'oblidar que l'objectiu, a part de 

conèixer aquestes persones populars, era aprendre 

d'elles. Per això, abans d'acomiadar-nos, vaig 

demanar que em donés un consell per triomfar. El 

seu consell es podria resumir en quatre paraules: 

paciència, tranquil·litat, parsimònia i voluntat.

Marc Grau

de moda. Per això creu que ens hem de rebel·lar a 

les fronteres que s'han posat i hem de crear 

aquesta consciència de país. 

Em va sorprendre la seva sinceritat, és una 

persona que no s'amaga de la seva ideologia. I 

quan vaig preguntar-li si estaria d'acord que 

Catalunya exercís el seu dret a l'autodetermi-

nació, em va respondre contundentment:

- Sí, absolutament. Jo crec amb la 

independència del país. Jo tinc un problema 

que és com el bolero: "Tu no puedes querer a 

dos mujeres a la vez". A mi no em poden 

imposar un sentiment espanyolista. És un 

problema d'imposició.

Quan sento l'himne espanyol no és que 

tingui una sensació de rebuig, sinó que sento 

el mateix que amb el francès, l'americà o el 

de Liechtenstein. I sí que em provoca un 

sentiment o una sensació especial el català.

També va ser interessant la resposta a una 

pregunta que demanava la reflexió en els aspectes 

que més el preocupaven del futur del país. A Jordi 

Basté el preocupa la llengua, la immigració, que 

"ha de ser controlada per no provocar 

xenofòbia", i sobretot els joves. El preocupa a on 
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Són les 3 de la matinada del dia 20 de febrer de 
1924 quan el sereno va cridant per tots els 
carrers del poble: Foc al Molí! Foc al Molí! Amb 
un ressò paorós, el crit entra a totes les cambres i 
són molts els homes del poble que, superant la 
son, es vesteixen i van a prestar el seu ajut per 
sufocar el violent incendi.

Ara coneixem encara amb el nom del 
Molí la petita central del carrer Sant Dionis, que 
aprofita el desnivell del rec Monar per produir 
electricitat. El 1924 l'actual central elèctrica no 
existia, però en un conjunt de locals annexos hi 
havia una fàbrica de filatura propietat de Joan 
Biosca i Dalmau, de Barcelona. Els  locals eren 
propietat del gironi Josep Mª. Pérez Xifra.

Com altres fàbriques d'aquells primers 
anys del segle, la de filats del Molí funcionava 
amb una o dues turbines hidràuliques el salt 
d'aigua ja existia- que convertien en moviment 
rotatori l'energia potencial de l'aigua de la sèquia 
al saltar damunt les pales o hèlices de la turbina. 
No disposem de dades, però es raonable de 
creure que la turbina movia un gran volant, i 
mitjançant corretges i embarrats el moviment 
del volant es transmetia a les diferents màquines 
de filar. També seria plausible que la turbina, a 
més a més, fes girar una dinamo de corrent 
continu capaç de produir electricitat només per 
l'enllumenat de la fàbrica.

Van tirar aigua de valent per aigua rai!- 
els treballadors de la mateixa fàbrica i els 
nombrosos veïns 800 van acudir-hi segons 
notícia del "Diario de Gerona" de l'endemà- 
ajudant-se de "las bombas facilitadas por las 
otras  dos fábricas que existen en Salt" (l'actual 
Gassol i  les Vetes). El foc va quedar del tot 
apagat a mig matí. El meu pare, que també va 
acudir a prestar auxili juntament amb els seus 
germans, deixà anotat que  a les 7 del matí, quan 
ja només quedaven les brases, tornaven cap a 
casa. La part de fàbrica més afectada va ser la 
nau de màquines, es va ensorrar el sostre i només 
en quedaren les quatre parets i ben ressentides. 
"Máquinas y turbinas quedaron completamente 
inutilizadas, resultando asimismo destruido el 
cuarto de recambio en el que había 
considerable cantidad de aceite y petróleo. Se 
salvaron, en cambio, del incendio la mayor 

DEL SEGLE PASSAT A SALT
1924.- Foc al Molí

parte de las existencias de algodón". (D de G,
21.2.24)

El diari remarca que es desconeix la 
causa de l'incendi, i que les pèrdues, en una 
primera aproximació, es valoren en mig milió de 
pessetes. Per fortuna "no hubo que registrar 
desgracias personales", però malgrat la fredor 
de la notícia  cal lamentar les conseqüències 
perjudicials per als treballadors de la fàbrica del 
Molí i les seves famílies, ja que "a causa del 
incendio quedan numerosos obreros en paro 
forzoso". Aleshores no hi havia subsidis d'atur ni 
indemnitzacions.

La fàbrica de filats ja no tornarà a 
funcionar. El que resta de la fàbrica i els drets del 
salt seran comprats a Pérez Xifra  per Joan 
Coma i Cros, propietari de les Vetes. Hi 
construirà una moderna aleshores- central amb 
dues turbines i dos grups generadors entraran en 
funcionament el 1928- , destinats a augmentar el 
subministrament energètic a la fàbrica Coma i 
Cros. La valoració d'allò que el foc va respectar 
la farà l'arquitecte Masó, ajudat pel meu pare, 
que era el seu delineant, al cap de vuit dies de 
l'incendi, el 28 de febrer; en total puja a 64.401 
pessetes.

Després de l'incendi de Can Mulleras, 
amb el del Molí es perdia una altra fàbrica tèxtil 
del nostre poble.

Pere Joan Sureda i Canals
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Com cada any, el Casal organitza la gran festa de 
l'HOMENATGEALS PADRINS, aques t  any  e l s
homenatjats han estat:
Sra. Josefa Gimeno Serrano, nascuda l'any 1912, i el Sr. 
Salvador Vila Aliu, nascut l'any 1909.
La jornada del proper 26 de maig començarà amb una 
missa a l'església de Sant Cugat a les 10 del matí i 
posteriorment es preveu que unes 500 persones es 
desplacin a Platja d'Aro on se celebrarà un Dinar de 
Germanor i posteriorment un ball en directe. Tot això 
acompanyat amb personalitats de la Generalitat i del 
municipi de Salt.

 Tot i que aquest any els preus han augmentat, la Junta 
de l'Associació de Gent Gran "Les Bernardes" ha 
considerat mantenir, també aquest any, un preu molt 
assequible (18 Euros) perquè tots pugueu gaudir d'aquesta 
Festa tan tradicional. 
Les inscripcions s'han de fer al despatx de la Junta de 
l'Associació del Casal de GG "Les Bernardes", carrer Sant 
Dionís, 42, de Salt. Tel. 972 23 26 63.

La Junta

El passat dissabte 6 d'abril, es va celebrar nova etapa. Potser, i com ha passat en altres anys, 
l'assemblea anual de socis. Un fet rutinari a què el mé s de st ac ab le , a pa rt de l no rm al
obliguen els estatuts, però un fet necessari per desenvolupament de l'administració del Casal,
tenir un contacte més directe entre els associats. que és molt d'agrair per la dedicació voluntària 
Podríem dir que per inèrcia el Casal va fent el seu obligatòria de la Junta, són els pocs recursos de
camí, però sempre és important escoltar què disposa per fer alguns arranjaments de 
directament de la Junta les vicissituts del dia a millora que es van programant d'un any per l'altre
dia, les preocupacions de millora i el cop de mà i que es van allargant en el temps, com la recollida 
que podrien donar els socis per fer més fàcil i d'aigües del pati i la pintura exterior del Casal. 
passable el govern del Casal. També es va dir que l'any passat no s'havia pogut 
No és per fer cap retret als bons amics del Casal fer l'aportació del 0'7 al fons de cooperació, però 
de Gent Gran "LES BERNARDES", però no es que aquest any es tindria en compte.
poden fer comparacions, ells depenen de El que sí caldria subratllar va ser la petició que si 
Benestar Social de la Generalitat i disposen d'un algun soci, pel motiu que sigui, es vol donar de 
personal  que fa unes feines retribuïdes i per tant baixa, no esperi que li passin el rebut pel banc  per 
obligades. Nosaltres depenem de tothom i de retornar-lo; sembla que no pot ser, però és així, 
ningú amb l'ajut de les institucions i de la quota aquest any ha representat una pèrdua de 100.050 
dels socis; amb tot plegat  anem fent. Que hi ha ptes. per les comissions dels rebuts retornats.
molts socis que col.laboren desinteressadament Penseu que el cobrament pel banc és un descàrrec 
en diferents tasques?, és evident, perquè el Casal important per a la Junta i amb un cost mínim; el 
obre les portes cada dia, matins i tardes gràcies a que resulta costós és el retorn, que pot semblar
alguns membres amb dedicació exclusiva inexplicable, però són les normes dels bancs. Si 
(exclusiva a l'hora de ser-hi, de posar-hi el coll, ja algú és vol donar de baixa, amb una simple
que no hi ha cap alliberat que cobri). Bé, doncs, a trucada telefònica en farà prou, ningú li
l'assemblea es va fer el corresponent repàs de les preguntarà el perquè i ens farà un favor a tots els 
activitats i estat de comptes del curs passat, que socis, ja que tots els socis en sortim beneficiats o 
per les opinions expressades o no expressades perjudicats dels comptes de la caixa. Per la resta, 
pels socis assistents, va ser correcte, També van tot bé.
semblar bé els projectes i pressupostos per a la Ramon Torramadé

Casal de Gent Grant 
"Les Bernardes"

Els padrins del CGG "Les Bernardes"

De l'Assemblea del Casal de Jubilats
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ERNEST MARAGALL PARLA A SALT SOBRE IMMIGRACIÓ

Recentment, el tinent d'alcalde i portaveu del 
Grup Municipal Socialista a l'ajuntament de 
Barcelona, Ernest Maragall, ha donat una 
conferència a la biblioteca municipal "Jaume 
Ministral" sota el títol de "La immigració i el 
món laboral". La presència de Maragall, amb 
una dilatada experiència de més de trenta anys a 
diferents càrrecs dins l'administració local, va 
fer petit l'espai de la biblioteca, on un nombrós 
públic hetereogeni i preocupat pels canvis que 
s'estan produint a la demografia saltenca, va 
participar activament al debat que va seguir a la 
conferència.
Maragall va afirmar que la qüestió de la 
immigració s'està resolent força bé al nostre 
país, no per la gestió de l'administració 
sinó per part de la pròpia societat civil. 
El flux actual i la previsió que aquesta 
situació difícilment canviarà, obliga a 
prendre's seriosament la dotació de 
recursos per part de l'administració i la 
necessitat d'un pacte entre les 
institucions, un pacte polític per no 
convertir la immigració en arma 
electoral i un pacte social entre els 
sindicats, empresaris, ONGs i 
associacions.
Concretament, proposa que l'Estat 
estableixi clarament les polítiques 

d'admissió i les relacions amb els estats d'origen, 
faci una planificació global del procés migratori 
en funció de les necessitats i plategi una 
projecció global europea.. Considera que és 
responsabilitat de les comunitats autónomes el 
desenvolupament de les polítiques bàsiques 
d'educació, habitatge, ocupació i serveis socials 
i que ha d'estar en mans dels Ajuntaments la 
creació amb els recursos adequats de les 
condicions per a la convivència i la 
responsabilitat en matèria d'acollida i 
allotjament.
Finalment, Maragall va apostar per un gran 
"pacte intercultural"

Carme Carbó

Ernest Maragall a la Biblioteca Jaume Ministral de Salt. Foto Manel Carbó

Anunci Frigorifics del Ter
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El  pro jec te  de  ne te ja  i  
recuperació de la Bassa dels 
Ànecs iniciat aquest curs 
2001/2002 per l'Associació 
Marfull i amb la col.laboració de 
l'Agrupament Escolta Sant 
Cugat, la SERS i l'Ajuntament 
de Salt ja ha acabat la 2ª fase. En 
aquesta fase s'han portat a terme 
diverses tasques, entre les quals 
cal destacar:
-  La construcció de caixes niu 
(dissabte 23 de febrer)
-  La participació i visita a 
l'estació constant d'anellament 
SILVIA que es  fa a les Deveses 

MARFULL INFORMA

Preparats per a penjar caixes niu. Foto Àngel Palmaroia

Agència de la propietat immobiliària
Administració de finques   Gestoria Administrativa

Av. Jaume I, 44 baixos  - Tels 972 20 88 54/972 20 13 55 
Fax 972 21 46 08  -  17001 GIRONA

Passeig Païssos Catalans, 147  -  Tel. 972 24 44 92  -  17190 SALT

(dissabte 2 de març). En aquesta jornada vam 
poder observar com es portava a terme el control 
i anellament de diferents tipus d'ocells com, per 

�Penjada d'una vintena de  caixes niu al sector 
de la Bassa dels Ànecs, degudament 
numerades i identificades per a poder-ne fer 
un seguiment (dissabte 9 de març). 

Totes aquestes activitats estan encaminades a 
impulsar no només la neteja i recuperació 
d'aquest indret de les Deveses, sinó també a 
impulsar el coneixement de les diverses formes 
de vida que hi conviuen. Des de Marfull creiem 
que cal promoure iniciatives d'aquest tipus, ja 
que és amb el coneixement del territori que 
podem afavorir l'estimació i protecció d'aquest 
espai.

Marta Guillaumes

exemple:
· El blauet (Alcedo atthis)
· La cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
· La mellerenga blava (Parus caeruleus)
· El raspinell comú (Certhia brachydactyla)
· La merla (Turdusmerula)
· El picot verd (Picus viridis)
La jornada va acabar a la sala d'Entitats del 
Museu de l'Aigua on tots els participants 
d'aquesta jornada vam poder disfrutar del 
visionat de diverses  diapositives d'ocells. A
banda d'això també es va procedir a la neteja de 
dues caixes niu i es van poder observar els 
diferents tipus de matèrials dipositats.

Nota: Per culpa del gat (algú ha de ser-ne el culpable), 
a la foto de la revista nº 189, per un error, es varen 
equivocar els noms de les entitats participants a la 
neteja de la Bassa dels Ànecs; havia de dir Marfull i 
Grup Escolta Sant Cugat. El gat, al recriminar-li-ho, 
només ha dit MIAU (s'excusa).

La Redacció
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L'ENCANT DE LES NOSTRES PLANTES

Ernest Maragall a la Biblioteca Jaume Ministral de Salt. Foto Manel Carbó

Obrim la porta de casa nostra i sortim al carrer, ens caldrà i demanarem l'ajut dels ciutadans de Salt per
caminem feixucs, atabalats, fatigats dels nostres afers tal de trasplantar-les al lloc que els pertoca en les nostres 
quotidians i arribem a la nostra destinació sovint, massa contrades i per assegurar que, en els primers mesos de 
sovint, sense saber quin dia fa. En tot el recorregut no vida en el seu ambient natural, no els falti el necessari per 
ens hem adonat ni tan sols que algú ens observava adaptar-se.
solemne des de les alçades o humil sota la sola dels El projecte Vitex tot just s'acaba d'iniciar, us anirem 
nostres peus. Molts continuem pensant que el que no hi informant del seu progrés regularment, bé sigui amb
sent, no hi veu, no pensa, no raona, no es mou... no és publicacions de fitxes (com la que adjuntem), o bé a
viu, no mereix el preciat temps que requereix l'atenció. través de la pàgina web que pròximament SERS obrirà, o 
És així com els nostres arbres, arbusts, herbes, herbetes bé amb totes les visites que desitgeu fer-nos. Volem fer-
i herbotes són relegats a l'oblidada posició de simple vos conèixer l'encant de les nostres plantes, amb
mobiliari urbà, quelcom que es posa i es treu a cor-que- l'esperança que d'aquí no massa generacions algú
vols o quelcom que embrut el nostre preciós jardí de s'adoni, al sortir de casa, que aquella planteta del racó 
plantes exòtiques o tarades genèticament o quelcom esquerre del jardí (Cistus albidus p.ex.) pateix perquè 
únicament valuós quan s'observa en les fotografies una malaguanyada robínia (Robinia pseudoacacia) no li
d'alguna famosa revista de divulgació, tot parlant dels permet accedir a la llum.
boscos caducifolis centroeuropeus, selves tropicals 
plujoses o qualsevol altre lloc lluny del nostre barri, allà (*) L'últim rodal d'aquesta espècie que coneixíem va ser
on ja tenim prou vistos els marfulls i les alzines, els destruït durant l'acondicionament de la pista d'aigües
llistonars, brolles de bruc, salzedes i garrigues. braves. Preguem que si algú en coneix algun altre ens ho 
Hem perdut l'estima per les nostres plantes. La gravetat faci saber a la SERS
d'aquesta pèrdua no és tan sols per l'aspecte emocional, 
és per d'altres aspectes inherents al fenomen. La nostra 
cultura, les nostres tradicions giren al voltant de la 
vegetació en què ens hem desenvolupat al llarg de la 
història.Tot el coneixement gastronòmic, farmacològic 
i tecnològic adquirit resultaran inútils quan aquesta 
vegetació hagi desaparegut en favor d'unes espècies 
foranes entre les quals no s'ha desenvolupat la nostra 
cultura. Una cultura també greument afectada pel perill 
del sempre irremeiablement mal entès progrés 
(econòmic i tecnològic, és clar...).
No és precisament poc coneguda la dedicació i la 
preocupació envers el medi ambient que sempre s'ha 
contemplat en el tarannà de la SERS. És per això que 
l'elaboració d'un viver de plantes autóctones per a 
activitats de reforestació era la nostra assignatura Al'esquerra, gatmaimó femella amb
pendent. Així, contemplant aquestes preocupacions que  inflorescències i fruits; a la dreta, detall de la flor.
hem exposat, a més de les òbvies pel seu caràcter ----------------------
ecològic (a les quals, possiblement, el sector més Tamus communis L. (DIOSCORIÀCIES)
"pragmàtic" del poble resulta reticent a entendre) va Nom popular/ mes de floració:  gatmaimó. Uvas del 
néixer el projecte Vitex. diablo. / II-VII
El projecte Vitex consisteix en l'elaboració d'un petit Localització: bardisses i boscos clars
viver de plantes autòctones amb què pretenem, per una Descripció: planta enfiladissa; dioica; tublerque
banda, dotar la SERS d'un fons de plàntules amb les quals napiforme; fulles ovalades, codiformes, molt gudes,
emprendre accions de repoblament. I per l'altra, amb 3-9 nervis principals corbats, de color verd intens i 
consolidar els coneixements sobre la reproducció lluents; flor d'un verd groguenc, en raïms axil.lars; fruit 
d'aquestes espècies. També es pretén donar difusió vermell (baia), d'uns 12 cm.
d'aquests coneixements, així com mantenir vius els de Aplicació medicinal: per la seva activitat hemolítica i 
caràcter cultural a través de les trobades que regularment estimulant del corrent limfàtic, el suc del tubercle pot
succeeixen amb les tongades de noves generacions utilitzar-se en el tractament d'equimosi i hematomes.
(escoles) que visiten el nostre centre. Reproduirem (Fitxa model com les que anirem lliurant per descriure 
plantes com el gat maimó(Tamus communis*), lesespèciesavivadesalprojecte.
l'olivereta (Ligustrum vulgare), aurons blancs (Àcer 
campestre), alocs (Vitex agnuscastos), marcòlics (Lilium SERGI LÓPEZ SÁNCHEZ 
martagon) i d'altres. Quan totes elles tinguin prou força,  (Viverista i estudiant de biologia.)  SERS.
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Preparats per a penjar caixes niu. Foto Àngel Palmaroia

EL MÓN CANVIA
M'he preguntat moltes vegades, el meu poble és 
industrial?, Agrícola? O tal vegada té un 
potencial en edificacions molt respectable, ja 
que en poques dècades ha augmentat el seu cens 
considerablement. Anteriorment se sabia que hi 
havia un bon nombre d'hortolans, la indústria 
tèxtil era una gran referència en qualitat i 
quantitat, i com tots sabeu, les fàbriques omplien 
quasi mig poble de bons obrers, formant tots 
nosaltres una gran família. El comerç petit com 
verdulers, flequers, carnissers i també botigues 
de confecció, i alguna sabateria!! Aquells Pepito 
i Joan que posaven soles de cuir a les sabates 
gastades, això ja ha passat a la història. Avui dia 
s'han dispersat les persones del seu lloc de 
treball quotidià, a llocs de més envergadura, els 
treballadors també estan espaiats, o sigui que les 
orelles per fines que siguin, moltes vegades 
necessiten el megàfon per transmetre les 
paraules o ordres del cap d'empresa... coses de 
l'avanç tecnològic.- Però jo dic: quans llocs de 
treball s'han eliminat? Amb el trencaclosques 
dels diners no m'hi vull posar, no sóc cap 
economista, però sí que voldria que les mesades 
fossin de l'esforç d'un digne treball, no d'un 
salari que suposo que és una arca que un dia pot 
tenir seriosos problemes. Voleu un home feliç? 
Doncs si sap el que ha afanyat, ho té segur i 
merescut.
Tot el que he expressat no és que estigui en 
discòrdia del progrès o de les tecnologies, ans el 
contrari, i penso que s'ha d'equilibrar persones i 
màquines al mateix temps. No seria del meu grat 
que generacions venidores sentissin vibrar el cor 
com si fos de metall. L'interior nostre ha de tenir 
sentiments, sang a les venes i somriure als 
llavis..., i si alguna vegada se'ns escapa alguna 
paraula de mal 
v o c a b u l a r i . . .
Què hi farem!!! 
Som humans i 
com a tals no 
som perfectes. 
Les màquines 
no parlen, fan 
soroll.
I quan dringuen 
els diners... les 
persones solen 
riure.

Anna Bonal

EL PLA GENERAL DE SALT
S'APROVA SENSE CAP VOT EN 
C O N T R A  I  N O M É S  U N A
ABSTENCIÓ

 Aquest va ser el titular del diari EL PUNT del dia 
5 de març proppassat.
Estem tan acostumats a llegir en grans titulars, 
que ben segur generen conflicte, les 
desqualificacions, desavinences i comentaris 
enverinats de polítics contra el seus adversaris, 
que quan algun diari posa un titular com el que 
encapçala aquesta carta se't fa estrany que també 
pugui ser notícia la responsabilitat, la generositat 
i el sentit comú de tots els regidors de 
l'Ajuntament de Salt per trobar el consens en 
temes tan importants com l'aprovació del Pla 
General. És d'agrair també que el Punt se'n fes 
ressò amb un tractament periodístic que els 
honora. És en aquests moments en què et 
repeteixes que va valer la pena lluitar per tornar a 
ser un municipi independent. El Pla General de 
Salt s'ha aprovat amb diàleg entre tots els polítics 
i amb els ciutadans.  Aquest és l'èxit de la Casa de 
la Vila, que ha sabut rectificar i no enderrocar la 
"Casa de la Vila vella" (can Palmada) i alhora
programar actuacions per fer de Salt la ciutat on 
tots ens hi trobem bé. 

Jaume Bosch i Termes

PLAÇA  MN. CINTO VERDAGUER

Com en tot, sempre hi haurà opinions diverses, 
però si a mi em preguntessin  amb quins valors 
puntuaria la reforma de la plaça dels Peixos no 
m'hi pensaria gaire, al primer cop d'ull li posaria 
un excel·lent. Estèticament ha guanyat molt, la 
retirada d'alguns artefactes a peu de carrer Major 
li ha donat vista i amplitud, la vorera encerclant 
la part central emmarca uns arbres que són 
l'element principal de la plaça i si un dia 
l'ornamental font entra en funcionament amb 
aigua contínua, el conjunt farà patxoca, adient-
se amb l'harmonia ambiental que crec tan 
necessària; la posaria com a exemple urbanístic 
d'una actuació encertada i que podria servir com 
a mostra  per a una actuació a seguir per a un 
possible Pla Especial de reforma del Barri Vell.
Sobretot, la conservació dels arbres existents ja 
la deixa plena, i la replantada d'algun de 
j o v e n c e l l  e n s  p o r t a  a  l a  t r a d i c i ó  
intergeneracional de  la convivència en plenaAbans... Foto R.T
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natura. A més, que expliquen que a Salt hi havia 
tradició en plantar arbres a les places públiques. 
Malauradament, algú podria pensar, per la vista 
general de carrers i places del poble, que fa 
quatre dies que ens hem adonat que els arbres 
poden embellir i refrescar l'ambient a l'estiu, 
que és quan més es nota al seva presència. En 
pocs anys, com una maltempsada, es varen 
eliminar per obres de poca cura-tots els arbres 
antics de carrers i places per a plantar-ne de 
nous, i ara haurem desperar molts anys per tenir-
los en plenitud. 
Que sobre la marxa poden sortir alguns defectes 
estructurals a la plaça? Potser sí; segons l'opinió 
d'alguns veïns, no s'ha tingut en compte el 
desguàs de l'aigua de pluja: el nivell del terra de 
la plaça és més baix que el nivell de la vorera 
que l'encercla i quan plogui una xafegada 
important, pensen que quedarà una gran bassa; i 
que també, a l'aixecar el nivell de la calçada de 

ponent, l'aigua, en cas d'una tamborinada, pot 
entrar a les cases. Jo hi afegiria que la passada 
d'un corró per compactar la terra hauria donat la 
sensació d'un acabat més pulcre, d'un acabat 
més acabat.
Parlem sempre de la plaça dels Peixos quan el 
seu nom oficial és plaça de Verdaguer segons 
resa la placa posada en un cantó de la plaça. Sol 
passar que els noms populars se sobreposen 
molt sovint als noms oficials i no em sembla 
malament; aquests dies, però, s'hi ha reposat 
l'antiga placa  del dia de la seva inauguració. Ha 
estat un encert en l'any del centenari de tan 
il.lustre literat i gran impulsor de la 
Renaixença, i sobretot, per la fermesa 
demostrada en la recuperació de la nostra 
llengua; s'ho mereixia. Llàstima que no se li 
hagi fet una mínima restauració, t'hi has de fixar 
molt per saber a quin personatge es refereix; 
penso que no costaria tant desmuntar-la per 

Agermanament
La Farga - Radio
Salt

Salvador Sunyer i Ramon Torramadé, membres 
del consell de redacció de la Farga, al programa 
de Pili Fernández de Radio Dalt. Foto Jofre 
Ferrer

ombrejar els refundits i 
donar-li l'esplendor i 
relleu que es mereix. 
Aquest any se celebra 
el centenari de la seva 
mort, ocorreguda el 10 
de juny de 1902, per 
casualitats de  la vida, 
la restauració de la 
plaça ha recaigut en tan 
emotiva efemèride, 
q u e  l a  p l a c a  n o  
desdigui del conjunt de 
la plaça. .

Camina Mira i 
Observa
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El futbol base de la província de Girona no es pot 
dir que no sigui potent, ja que és normal en una 
província petita i eclipsada per Barcelona (la gran 
capital catalana). Realment no es pot demanar 
més. Evidentment, això sí, sempre hi ha hagut uns 
quants equips que han destacat pel seu potencial 
en camps de Girona, però també en camps de 
qualsevol racó de Catalunya. El C.F. Salt 
malauradament no està entre ells, tot i que per 
poble (població) hauria d'estar-hi. "El Salt" no té 
excusa, i si no té aquest nom que altres equips 
tenen és perquè segurament no ha fet les coses 
com les hauria d'haver fet durant diferentes 
etapes, on el club no ha donat una imatge positiva 
i seria a causa del mal comandament. Però també 
hi ha hagut molts bons moments en què semblava 
que Salt tenia  cert ambient en l'esport rei i on tots 
els saltencs es podien ajuntar per disfrutar del seu 
club i passar una bona estona de futbol.
 L'esport és una bona manera per facilitar la 
integració social i el futbol concretament, i així 
que Salt milloraria en molts aspectes que 
actualment sembla un poble fred.. Segur que amb 
treball i dedicació tindríem el rol que ens pertoca 

en aquest món i no hauríem de mirar de reüll o 
marxar per veure equips d'elit com ara per 
exemple: Viloví, Penya Bons Aires, Guíxols, 
F.E.Figueres, Olot i alguns que estan en un 
entremig.Qui vol veure el Barça i l'Espanyol per 
Salt? Tothom. Ah, i no serà per tradició 
futbolística que Salt es pugui queixar, ja que 
podem presumir de passat, present i futur en les 
botes de jugadors fets a Salt: Curta (passat), 
Delfí Geli, jugador de primera divisió de 
l'Alavés (present), i dues exel·lents perles 
saltenques per somiar per la pedrera  blaugrana: 
Pitu Comadavall i Jordi Cabratosa, que 
segurament tenen moltes coses a dir, a més 
d'altres jugadors de Salt de molta qualitat, 
dispersos per diferents equips que també 
apunten molt alt. Us sembla poc?
Segur que d'aquí a poc els saltencs tindrem un 
motiu més per sentir-nos orgullosos del nostre 
poble. Ho esperem.
VISCA EL C.F. SALT ! 

Aniol Besalú Barrera

C.F.SALT

El planter del CF SALT
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Per raons d'espai d'aquesta secció dedicada a la 
petanca, ha estat dos mesos sense sortir, però ja 
tornem estar al peu del canó. El passat 24 de 
febrer es va celebrar la Copa President a les 
instal.lacions municipals del camp de futbol de 
terra, cedit per l'Ajuntament. Hi varen participar 
un total de 72 equips de tota la província; del club 
Petanca Salt hi participaren una dotzena d'equips 
entre homes i dones;  Lluís Roca, Pere Canadell i 
Gregori Anton assoliren el 3r. lloc de primera 
categoria. Les fèmines Estrella Pino, Iolanda 
Jorquera i Montse Cabrellez van quedar en 4t. 
lloc. Cal destacar que amb els sèniors  hi varen 
participar 2 equips infantils de Salt, que jugaven 
per primera vegada un campionat d'aquesta 
importància i van sorprendre a tothom, ja que 
l'equip de Xevi Soler,  Josep Ma. Peñín i Jordi 
Pujol van aguantar fins a quarts de final, 
guanyant a gent molt experimentada. En Xevi 
Mir, l'Oscar Lara i Rafel Bodoque no varen tenir 
tanta sort i varen caure eliminats a la primera 
ronda, deixant, però, molt bona impressió a les 
pistes de joc;  a tots ells, ànims i endavant, que 
sou joves. 
El 16 de març es va fer el sopar de cloenda de la 
lliga d'hivern dels diumenges i s'entregaren els 
premis als 5 primers classificats. Josep Boó, 
Quim Bruges, Joan Roldan, Josep Ros i Manel 
Ros van ser per aquest ordre els guanyadors; al 
sopar érem 43 comensals; a tots ells se'ls va fer un 
petit obsequi de record. El 17 de març, 5 tripletes 
del club anaren a Santa Perpètua de la Mogoda a 

CLUB PETANCA SALT
les eleminatòries de la Copa Catalunya i 
Federació, el resultat no va ser gaire bo, tot i això 
l'equip de 1ª categoria format per Martí Salip, 
Tono Duran i Manolin Romero van quedar entre 
els 8 millors de Catalunya, tot i que el segon dia 
de competició un dels jugadors va prendre mal i 
el seu lloc el va ocupar en Miquel Virulés. 
El 24 vàrem anar a Avinyonet a la trobada de 
primavera, club amb el qual hi tenim molt bona 
relació; 31 jugadors de Salt i 24 d'Avinyonet ens 
vam enfrontar en una melée per sorteig, al mig 
dia vàrem dinar plegats per tornar-hi a la tarda. 
Els guanyadors van ser Juan Aneiros i Anna
Millet, en 2º lloc, Joan Roldan i Joan Ayats, els 
3rs., Àngel Frenàndez i Pepi Ruiz i en 4t. lloc 
Andrés i Maria José, el passat 14 d'abril ens 
tornaren la visita.
En el campionat de tripletes celebrat els passats 
dies 3 i 10 de març i el 14 d'abril a les 
instal·lacions del club petanca Fontajau, l'equip 
sènior de 1ª categoria format per Tono Duran, 
Martí Salip i Manolin Romero, van assolir el 1r 
lloc i foren proclamats campions provincials, el 
que vol dir que representaran a tots els 
petanquistes de la província als campionats 
estatals a celebrar a Sevilla. El Club Petanca Salt 
està d'enhorabona . També les germanes 
Espinosa, la Montse , la Fina i la Dolors 
aconseguiren el 3r. lloc en la categòria de 
fèmines, quedant a un pèl de poder disputar  la 
final.

Josep Boó i Alech

Tripleta  Campiona 1ª categoria. Foto Josep B.
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Llista de naixements, defuncions i casaments 
a Salt, del 15 de març al 16 d'abril de 2002

Naixements

Mahamada Touray (15 de març)
Oriol Boix Morenza (15 de març)
Narcís Fores Bitomol (16 de març)
Rocío Fernández Fernández (16 de març)
Hajar El-Mhamdi (18 de març)
Adrián Rodríguez Juvanet (23 de març)
Jonathan Lobato García (23 de març)
Gisela Fauchs Massanet (26 de març)
José Fuentes Rodríguez (26 de març)
Surafata Magiraga (27 de març)
Selena Carrera Mendoza (28 de març)
Mario Wong Pizarroso (30 de març)
Ibrahima Bah (2 d'abril)
Namasa Sillah (3 d'abril)
Exequiel Di-Marino Sánchez (10 d'abril)

Defuncions

Jaime Martí Bosch (18 de març)
Maria Milán Oliva (22 de març)
Javiera Cabezas Baños (23 de març)
Pedro Tubert Margall (30 de març)
José Carbó Ciurana (1 d'abril)
Carolus-Ernst Doeve (5 d'abril)
Teresa Rich Martinell (6 d'abril)
Juana Martínez Millán (8 d'abril)
Maria-Concepción Iglesias Iglesias (15 d'abril)

Casaments

Narciso Ventura Dorca i Ana Querido García 
(6 d'abril)
Alexander Aladeniyi Awoyemi i Paylin Robert 
(6 d'abril)
Luís Álvarez Lara i Silvia Habas Durán (6 
d'abril)
David-Juan García Cobos i Carmen Mas 
Bermejo (16 d'abril)

Gastronomia

La primavera ens ofereix una colla de productes exel·lents per a la cuina, entre els quals destaquen les 

faves i els pèsols. Aquesta recepta és apta tant per als pèsols com per a les faves, o si voleu per a pèsols i 

faves barrejats.

Ingredients per a 4 persones: ½ tasseta (de cafè) d'oli; 2 Kg de pèsols (amb beina); 3 alls tendres;  3 

sebes tendres; 150 g de bacó fumat o pernil o cansalada virada;  un manadet de menta fresca; mitja 

copeta de conyac; una cullerada de sucre, sal.

ELABORACIÓ

Esclovelleu els pèsols i reserveu-los. En una cassola amb oli poseu-hi el bacó i la ceba, tallada ben fina, 

deixeu-ho coure uns minuts sense que agafi color. Afegiu-hi els alls tendres, tallats a trossos i la menta. 

Remeneu-ho, incorporeu-hi els pèsols, la sal, el sucre i els licors. Tapeu-ho bé. Si els pèsols són tendres 

amb 10 o 15 minuts els tindreu cuits, si no, afegiu-hi un xic d'aigua i deixeu-ho coure un xic més!

Bon profit!

Carme Bover

PER SANTA CREU, FAVES I PÈSOLS A TOT ARREU
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L'acudit foll

Solució al nº 10 del mes de març: Problema nº 11.
Negres, DxC,  B/ TxT+,  N/ RxT,  B/ Juguen negres i guanyen ràpid DxD,  N/ CF3 i guanyen una peça.

Jugador federat, 1 minut Com vàrem comentar en el número 
Jugador de cafè, 3minuts anterior, no diem les jugades per fer 

el mat, ja que moltes vegades quan es Aficionat, 8 minuts
té avantatge d'una peça es dóna per 
guanyada la partida; és el cas d'aquest 
problema.

Bolets de maig,  maten el 

gavatx.

Vol dir que els bolets de 

primavera no són tan 

comestibles com els de tardor.

No hi pot haver dos maigs en 
un any
Vol dir que en la vida no hi ha 
més que una jovenesa i que en 
haver passat no torna.

Refranys de maig

Temperatures. Del 16 de març al 16 d'abril
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Pluviometria. 16 de març-16 d'abril
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Dies de pluja: 13 dies de pluja. El 29 de març, 
2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 i 15 d'abril Precipitació 
màxima en un dia: 71 litres el dia 3 d'abril. Pluja 
acumulada: 197,5 litres

Temperatura Màxima: 27º el dia 20 de març
Temperatura Mínima: 2º el dia 27 de març

El temps


