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Agenda
Activitats del mes

CASAL DE JUBILATS
Del 14 al 20 de juny.- Excursió de 7 dies a 
l'Alt Aragó i Navarra, preu 360 euros 
(assegurança i IVA inclòs). Interessats, 
dirigir-vos al Sr. Enric Serra. Tel. 972 23 21 
80.

PETANCA
El dia 9 de juny a 2/4 de 9 del matí, TROFEU 
EUGESA, al pati del col.legi del Pía

CLUB ARQUERS SALT
El 9 de juny.- LII Campionat de Catalunya a 
l'aire lliure al Camp de Futbol Municipal 
(camp de gespa) a 2/4 de 10 del matí.

TEATRE
El 7 de juny.- MENAIX A TRUÀ amb Cris 
Juanico, Juanjo Muñoz i Toni Xuclà a les 10 
del vespre. Preu 12 euros.
El 14 de juny.- CELIA ANDRÉ (fado 
lisboeta) Celia André: veu; Femando Da 
Silva: guitarra portuguesa; Floréncio de 
Carvalho: guitarra clàssica. Preu 16 euros.

ESCACS
El dia 7 de juny final del XXVIII Obert 
dEscacs RESTAURANT VILANOVA.

Rectificació.- A cadascú el que és seu. En 
l'entrevista feta a Josep Trióla del 
número passat se li varen escamotejar 10 
anys; havia de dir 57 anys en comptes de 
47.

r t r o A  prtroes
Passeig Josep Md Folch i Torres, 21 - 17190 Salt 

Tel i Fax 972 239 666 Mòbil 629 738 318

Subscriviu-vos a
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Tel. 972 23 37 31 Fax972 24 11 81
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Proooou! 
Dibuix: Caries

Editorial
Que les fresses i sorolls han envaït l'espai comunitari no és cap novetat. 
Diuen que la civilització avança i el progrés n'és la part corresponent 
al fet; voleu dir? D'acord que algunes eines i altres productes com els 
motors d'explosió en són els causants, però massa sovint aquestes 
fresses són producte d'accions voluntàries ocasionades pel trucatge de 
tubs d'escapament i acceleraments que persones, pel sol fe t de ser-ne 
protagonistes, passen de normes i convivències. Igualment amb saraus 
i l'alt volum de televisors i ràdios domèstics.
Es clar que indirectament o directament, per activa o per passiva, tots 
hi tenim la nostra part de responsabilitat. Sembla que si no fem soroll 
no existim, la cultura del silenci ha desaparegut i començant per les 
discoteques, que amb la seva música estrident motiva els joves a posar 
la música a tot gas, a casa o al cotxe, per situar-se en un ambient que 
se'ls fa  necessari; després les motos són el seu complement, la qual 
cosa és la principal queixa ciutadana.
La societat s'ha despersonalitzat i encara que l'home és un animal 
gregari, la convivència no és el seu fort. Es diu que les normes fan les 
lleis i si no s'hi posa mà farem tard; els organismes responsables del 
manteniment de l'ordre ja  fan veure que estan preocupats, dictant lleis 
per evitar-ne els efectes, però no els motius procedents d'origen; tot 
plegat fa  que sí, però no. En el cas de Salt, que és el que més 
directament ens afecta, doncs igual; fa  temps, fa  anys, que 
l'Ajuntament, amb més voluntat que eficàcia, intenta pal·liar aquesta 
qüestió i serà per falta de mitjans o perquè algunes orelles s'estan 
aclimatant a la fressa, que la fressa continua alterant la tranquil·litat, 
sobretot de persones grans que els trasbalsa l'enteniment.
L'avenç del benestar diuen que n 'és el responsable. Més aviat podríem 
dir que la pèrdua de valors morals fa  que aquest benestar es perdi amb 
actituds egoistes que fomenten el fe t de tenir més que el fe t de ser. I  
parlant de fresses, segur que més d'una malaltia n 'és la responsable. A 
veure, què hi podem fer, a més de lamentar-nos i de culpar els nostres 
representants, davant de tant desori sorollós? No és fàcil la solució, 
però vivim en una cultura social en què la sanció n'ha de ser la 
protagonista quan fallen els avisos i els comportaments que afecten la 
convivència. Més d'un dirà que el que cal és més educació, d'acord, 
però com s'hi arriba? Podríem extrapolar la responsabilitat, però en 
l'àmbit municipal no es pot anar més enllà i si calen sancions 
exemplars no pot tremolar la mà; la salut i la tranquil·litat de les 
persones ha de tenir prioritat per sobre de la llibertat personal.
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Entrevista

Salvador Sunyer, als seus 78 anys, e's un dels personatges més lúcids per analitzar la 
situació del poble de Salt. Exsenador (va participar en la redacció de la Constitució), 
exdiputat al Parlament de Catalunya i exalcalde de Salt, en aquesta entrevista ens 
parla de la seva visió del municipi i sobre la seva vida personal.

- Per aquells que l'hagin perdu t de vista des que 
va abandonar la vida pública, a què es dedica 
ara Salvador Sunyer?
A arreglar el jardí, abans que vostè vingués ho 
estava fent (riu). No, més seriosament li puc dir 
que he dedicat moltes hores a la redacció de les 
meves memòries. Ja les tinc acabades, hi explico 
tota la meva vida en un total de 790 planes. 
Suposo que properament les publicaré. Les he 
dividit en tres parts, del meu naixement a la 
G uerra Civil, de la Guerra Civil a la 
mort de Franco i de la transició a la meva sortida 
de l'Ajuntament després de vuit anys com a 
alcalde. Vuit anys van ser molts anys, el màxim 
que un polític hauria de durar en el càrrec.

-  Vostè va tenir una vida política molt intensa.
Sí, la veritat és que vaig tenir una carrera molt 
atípica. Primer vaig fer de senador a Madrid i 
vaig participar en la redacció de la Constitució, 
però per una sèrie de motius no em va interessar

seguir. Després els socialistes em van venir a 
buscar per si volia ser diputat del Parlament i ho 
vaig acceptar. Finalment vaig acabar en la 
política municipal, primer en la gestora prèvia a 
la segregació i després com a primer alcalde de 
la democràcia.

-  Què en recorda d'aquells temps a l'alcaldia?
Va ser un procés molt feixuc. En vam fer via i 
amb Joaquim Nadal de seguida ens vam 
entendre, però negociar una segregació i 
impulsar-la va ser molt dur. Vam haver de 
discutir amb Girona per veure qui es quedava 
una màquina o un ordinador, però també per les 
persones, pels funcionaris, i això és més dur. 
Però també hi va haver moltes curiositats, com 
ara que vam haver de modificar part dels límits 
perquè en principi trinxàvem el col·legi 
M o n tfa lg a rs . Tam bé n e g o c ia re m  qui 
s'encarregaria de la neteja de la travessia de 
Santa Eugènia (part de Girona i part de Salt) i
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Entrevista
vam acordar que un mes cada 
Ajuntament.
-  L es d iferèn cies en tre la 
qualitat de vida de Girona i Salt 
són tan grans?
Com les que els nostres veïns de 
vegades volen fer veure? Li ho 
d ic  p e r  le s  p o lè m iq u e s  
declaracions de l'exalcalde 
Nadal afirmant que la segregació 
havia estat una benedicció del cel 
per a la seva ciutat. Salt no tindrà 
mai els serveis que té Girona, 
però en canvi se'n pot beneficiar. 
Jo s e m p re  d e f e n s a r é  la

estima i utilitza aquells paratges. 
Jo vaig traslladar-hi els vivers 
m u n ic ip a l s  p e rò  no  en 
tenen la cura que tots voldríem. 
Ara, l'entrada està plena de runa.
-  L a z o n a  c e n t r e  t a m b é  
necessitaria una actuació?
Sí, però allà la veig molt més 
difícil. L'única solució per a 
esponjar el sector és comprar 
pisos buits i enderrocar edificis. 
També em preocupa que amb les 
reformes que es van fent es 
treuen llocs d'aparcament i cada 
vegada hi ha més cotxes. Ara s’ha

in d ep en d èn c ia  de Salt, 
perquè és evident que si els 
impostos que es recapten es 
queden aquí, es poden fer 
més coses. Fixi's que Girona, 
després d'haver arreglat el 
centre de la ciutat, tot just ara 
comença a fer coses als barris 
de roda lies  com  Santa 
Eugènia. Nosaltres, en ser 
més lluny, encara estaríem 
esperant.
-  De la seva etapa com a 
alcalde, quin projecte no va 
poder enllestir?
Vaig deixar pràcticament 
lligat el passeig d'O lot/ 
Països C atalans i vaig 
comprovar com és de difícil 
negociar amb els consellers 
per temes de finançament. Jo 
vaig fer el primer tram del 
passeig nou.
-  Preveia que Salt creixeria com 
ho ha fet, quan era alcalde?
Sí, en el primer Pla General ja 
vam considerar que al sud del 
municipi hi calia una barrera que 
ajudés a baixar la densificació 
del centre, amb grans blocs com 
ara el gratacels. També volíem 
dotar la ciutat de nous espais 
verds.
-  Què no li agrada de l'actua! 
ciutat?
Que no es fan prous esforços a les 
Deveses i s'estan degradant. 
Caldria millorar tot el conjunt i 
actuar-hi, perquè la gent s'ho

S í, j u n t a m e n t  am b le s  
biblioteques i les escoles. Ara és 
molt complicat donar un bon 
ensenyament i crec que ho estem 
aconseguint.
-  Ho diu per  l'efecte de la 
immigració?
Efectivament. Jo crec que totes 
les institucions fallen en aquest 
tema. Caldrien polítiques clares 
i que es pogués actuar. Cal que 
els immigrants tinguin papers, 
feina i la garantia de poder 
complir els seus drets, però 
també haurien de saber els seus 

deures i on viuen. Els que 
tenim a Salt desconeixen 
que aquí es parla una altra 
llengua, però no és culpa 
seva D'altra banda no és bo 
que es concentrin a viure 
en un mateix lloc, on els 
pisos són més barats, 
hauria d 'haver-hi una 
convivència civilitzada 
millor que aquesta.
I també aquest any heu 
obtingut el premi Mestre 
68?
Sí, és un premi que atorga 
la Fundació de Mestres de 
la promoció del 1968 a la 
persona no cal ser mestre i 
a l’escola  que s'hagi 
esforçat en l'ensenyament 
i la pedagogia, natural
ment catalana. Es un premi 
proposat per persones i

entitats el jurat de les quals 
decideix a qui el dóna. Com a 
anècdota podria constar que 
l'an y  1987 el p rem i de 
normalització lingüística que 
concedeix l'ADAC, el segon 
any d'implantar-lo. Va ser per a 
la mateixa escola La Bressola i 
a mi mateix, un fet força 
sorprenent per la quantitat de 
guardons que s'han concedit en 
el temps. Jo no sóc mestre, però 
se m'ha concedit per la meva 
dedicació a l'ensenyament del 
català, i ja del temps que estava 
prohibit.
Jordi Roura  A

... Vam haver de discutir 
amb Girona per veure qui 
es quedava una màquina o 

un ordinador
reformat el carrer Major i no hi 

ha lloc i al barri vell cada vegada 
que hi ha teatre el públic (la 
majoria ve de Girona) ha de 
deixar el vehicle sobre la vorera. 
No he vist mai cap municipal que 
els informés de l'existència del 
pàrquing de Lluís Moreno.
-  E l t e a t r e ,  u n a  de  l e s  
in fraestru ctu res que m illor  
funcionen de Salt?



Cultura
Centenari de la mort de 
Mn. Cinto Verdaguer

Enmig de les nombroses composicions 
patriòtiques glossant el paisatge, els sants 
i els fe ts  gloriosos d'aquesta terra, 
Verdaguer inicia els elogis al Cap i Casal, 
que despre's continuaran els poetes de 
totes les tendències amb les successives 
Odes a Barcelona. E ll concep la ciutat 
com si fo s  filla  del gegant Alcides amb 
v e r s o s  d ' u n a  f o r ç a  i m a j e s t a t  
extraordinàries:

A BARCELONA
Quan a la falda et miro de Montjuïc seguda,
M'apar veure't en braços dAlcides gegantí 
Que per guardar sa filla del seu costat nascuda 
En serra transformant-se s'hagués quedat aquí.

I al veure que traus sempre rocam de ses entranyes 
pels teus casals, que creixen com arbres en saó, 
apar que digui a l'ona i al cel i a les muntanyes: 
"Mireu-la: os de mos ossos, s'és feta gran com jo"

Amb el mantell de pedra nuat amb gòtics llaços 
l'abriga, alçant als núvols sos campanars, la Seu 
i com si fos don Jaume que aixeca al cel els braços 
apar que se n'esbombi sa tronadora veu:

"avant, ciutat dels comtes, de riu a riu ja estesa, 
avant, fins on empenyi ta nau l'Omnipotent; 
t'han presa la corona, la mar no te l'han presa; 
del mar ets reina encara; ton ceptre és el trident.

La mar no te l'han presa, ni el pla, ni la muntanya 
Que s'alça a tes espatlles per fer-te de mantell,
Ni eix cel que fóra un dia ma tenda de campanya, 
Ni eix sol que fóra un dia faró del meu vaixell.

El teu present esplèndid és de nou temps aurora; 
Tot somiant fulleja el llibre del passat;
Treballa, pensa, lluita; mes creu, espera i ora.
Qui enfonsa o alça els pobles, és Déu que els ha 
creat".

Salvador Sunyer

O R E L -© -
Gudayol Auto-Taller, S.A.

Exposició i Venda: c / Major, 156 
Telèfon 972 24 20 43 - 939 84 08 72
E-mail: gudayol@grn.es
Horari: de dilluns a dissabte de 10  a 1 i de 5 a 8

Servei Oficial: c / Mercè Rodoreda, 13
Telèfon 972 24 37 49
Grua 24 hores 907 20 62 30
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3 a 8 
Dissabte al matí obert de 10 a I

GRAN PROMOCIÓ
Grans Ofertes en Venda de Cotxes i Serveis y 0  <■’
Vine a la nostra exposició i veuràs els KflHlBHBB
avantatges de comprar un Opel a Salt. 1928-1998

També ens podeu trobar a Internet: h ttp ://w w w .grn.es/gudayo l
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Cultura
Clar i Català

LOCUCIONS O MANERES DE DIR (II)

Tenint present que amb el verb FER se'n poden reunir una llarga llista, de maneres de dir, i que 
amb el verb DONAR, déu n'hi do les que podríem aplegar, uniu les locucions següents del 
costat esquerra al significat corresponent del costat dret i recordeu d'usar-les sempre que 
escaigui en les vostres converses i escrits:

A: fer el préssec 1: dissimular
B: fer la gara-gara 2: anar tirant
C: fer la viu-viu 3: afalagar
D: fer els ulls grossos 4: fer el ridícul
E: donar carbassa 5: ajudar, col·laborar
F : donar la llauna 6: xasquejar
G: donar un miquel 7: suspendre, rebutjar
H: un cop de mà 8: despatxar, acomiadar

Solucions: A=4; B= 3; C=2; D=l; E=7; F=8; G= 6; H=5.

Salvador Sunyer

GAR4TGE INTERNACIONAL
ROBERT NIDAL, Sk.
CONCESSIONARI

<2'gZK&lcmur n a a a  LANCIA
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Cultura
Salt te una nova Festa

L'abril del 1998 vàrem fer la primera Festa del 
llibre gegant de la Massagran. Des de llavors i any 
rere any hem anat organitzant aquesta festiva 
trobada dels nens i nenes de Salt al voltant de la 
biblioteca, l'escriptura, la imaginació i la fantasia. 
Ja aquell primer any ens adonàrem que la idea de 
fer una festa per escriure entre tots un nou llibre 
per a la biblioteca i que aquest fos gegant, era 
plena de sentit i que sobretot funcionava: eren 
molts els nens i nenes que hi participaven i la 
il.lusió que hi posaven ajudava a superar les 
normals dificultats de creació literària que tenien 
els menuts escriptors. I la festa es va anar fent 
cada cop més gran, amb més col·laboradors i amb 
més participants, i va esdevenir el gran dia de la 
biblioteca: unes setmanes abans es fan tallers per 
ajudar els nens a fer els seus contes, que després 
són corregits i passats a l'ordinador. La festa ja es 
una data esperada per a molts dels petits usuaris 
que cada tarda vénen a la biblioteca i el llibre 
gegant cada cop és més gruixut. Els il·lustradors 
també han anat augmentant i han arribat als 9 
d'enguany.

Però estem convençuts que aquesta cinquena 
festa del passat 20 d'abril ha representat un salt 
qualitatiu important. Crec que podem afirmar 
amb veu ben alta i clara que ha nascut una nova 
festa a Salt, de tots i per a tots els saltencs. La 
col·laboració que hem rebut per part de la 
Coordinadora d'Entitats ha sigut definitiva. La 
gent de Xarxa, els del teatre del Safareig, els de 
Quinbédeball, els gegants i caps-grossos, els 
diables i molts d'altres amb la seva presència i bon 
fer han fet possible que la petita festa del llibre 
gegant, que es fa allà, al barri del Mercat, davant 
de la Bibliteca d'En Massagran, on poques 
vegades passen coses tan boniques com aquesta, 
fos la festa de tots, amb noves propostes i 
possibilitats. La millor tradició saltenca, amb les 
seves associacions i entitats ho ha fet possible. El 
gran patrimoni del nostre poble, el que ens 
distingeix, la seva gent i la seva capacitat de 
generar complicitats i esdeveniments col·lectius 
és l'única cosa que ens fa mirar el futur de Salt 
amb optimisme. Gràcies a tots i a totes.

Equip de la Massagran

Carta-Conte de la Festa del Llibre Gegant de la Massagran
Estimada germana gran,

Ahir vàrem celebrar la Festa del llibre gegant. 
Recordes que l'any passat tu hi vas escriure 
aquell conte tan meravellós de la bruixa que es 
convertia en Falcó Pelegrí? Doncs aquest any ha 
sigut un matí ple de sorpreses i la veritat és que 
t'he trobat molt a faltar, quan tomaràs? No ens 
posem tristes, perquè el que vull és enviar-te 
tota la felicitat que he sentit en la festa.
Mira, en primer lloc et diré que han vingut 
moltes nenes, moltes nenes i molts nens, no 
solament els que estan cada dia a la plaça o a la 
biblioteca, sinó també alguns que no havia vist 
mai, amb els seus pares o mares i que m'han dit 
que venien d'altres pobles. Jo m'he fet amiga 
d'una nena que es diu Sara i que al principi era 
molt tímida però després hem començat a parlar 
i l'he ajudat a escriure el conte. La veritat és que 
no sé com explicar-te totes les coses que ens han 
passat, estic encara molt emocionada.
Ens vàrem aixecar molt aviat, i com sempre he

hagut d'ajudar a vestir les patufes mentre la 
mare ens escalfava la llet. I ha passat una cosa 
molt grossa, encara mig adormides hem sentit 
una explosió enorme: Pim. Pam, Tro, Pum ... ha 
durat una bona estona i ràpidament hem tret el 
cap per la finestra que dóna a la plaça, on 
s'enlairava un fum gris i espès i els nens 
saltaven i cridaven de contents. Ooooh!, ja 
havia començat la Festa. Com pots suposar 
m'ha faltat temps per baixar corrents les 
escales, que per primera vegada m'han semblat 
molt curtes, i perdre'm per la plaça.
M'he asserenat, podia estar tranqui 1 • la, j a que j o 
ja havia escrit el conte el dimecres a la tarda a la 
biblioteca i també l'havíem passat a l'ordinador 
per corregir-ne les faltes i deixar-lo molt polit. 
Recordo que l'any passat tu també ho vas fer 
així i per això et va quedar aquell conte tan 
maco que tanta enveja em feia. He pogut ser de 
les primeres i l'he llegit, sí, he estat capaç de fer- 
ho aquest any!, a sobre l'entarimat amb un 
micro per mi sola i rodejada de tots els contes de
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Cultura
tots els llibres gegants de tots els anys, la meva veu 
es perdia per tota la plaça, primer estava una mica 
nerviosa però m 'he anat tranquil·litzant i tots els 
nens em miraven i jo m'he inflat com un globus ple 
de gas, però no he arribat a volar.
Com si fos una reina i amb el conte a la mà he anat 
a fer cua on hi havia els il·lustradors, jo volia que 
em fes el dibuix aquell que tu ja saps, el dels 
cabells llargs i que és amic d'en David, que per cert 
aquest any no ha vingut. He hagut d'esperar una 
bona estona però al final me l'ha fet ell i saps què 
m'ha dibuixat?: un castell, un unicom i la bruixa. 
Jo li he preguntat que com és que no hi sortia la 
nena del meu conte i ell m'ha dit queja hi sortia, 
que vivia a dins el castell i estava dormint. He anat 
a penjar-lo una mica decebuda, però un cop sec ja 
tomava a estar contenta, era molt bonic, encara 
que no hi sortissis tu, ja  ho saps, ja t'ho vaig dir, la 
nena del meu conte ets tu, perquè et trobo molt a 
faltar i així et tindré més a prop, dormint dins el 
castell.
Em sembla que m'estic fent un embolic, jo el que 
et volia explicar són les coses noves i sorprenents 
que ens han passat: han vingut capgrossos! Sí, 
aquells que t'agradaven tant a tu i que un dia em 
varen fer plorar molt fent veure que se't volien 
emportar. I no paraven de ballar amb la música de 
les gralles, i també ens hem pintat les cares de 
molts colors, semblàvem ocells com aquells que 
surten als llibres de la biblioteca i quejo sempre 
m'emporto a casa, i una estona hem estat fent 
música amb uns timbals molt divertits i la plaça 
era molt plena i cada vegada més nens i nenes i 
més contes penjats i els grans anaven amunt i avall 
i continuava sense volar, però flotava de contenta. 
Al final ha sortit un senyor, que tenia nom de 
barco, a cantar amb una guitarra i ho feia tan bé 
que tots ballàvem, ara junts, ara separats, ara cap 
aquí, ara cap allà. He acabat molt cansada i 
contenta, però de sobte m'han vingut tots els mals: 
les nenes marxaven, jo ja m'havia acomiadat de la 
meva nova amiga i ha sigut llavors que m'he 
recordat que no havia pensat gens en les patufes, 
que feia molta estona que no les veia i que no 
podia tomar a casa sense elles, si no la mare 
s'enfadaria molt. M'he recordat que quan escrivia 
el meu conte en una taula de la plaça i al costat del 
castell on tu dormies m'havien vingut a veure, 
però d’això feia molta estona. Vaig estar donant 
voltes i voltes per la plaça, ara ja ho estaven 
desmuntant tot, j a tot tornava a estar una mica com 
sempre i jo sense trobar-les. Com et passava a tu 
quan ens perdies, em vaig posar a plorar i et vaig 
entendre molt bé. A poc a poc vaig anar caminant

cap a casa, ja  no podia buscar enlloc més i aquesta 
vegada les escales se'm feren molt llargues, no 
s'acabaven mai, de fet no volia arribar a la porta 
del nostre pis, tenia molta por que la mare 
s'enfadés molt amb mi. Vaig picar a la porta 
quatre o cins vegades, suposo que molt fluixet 
perquè ningú obria, però al final em varen obrir... 
les patufes!!! I estaven explicant totes a la vegada 
a la mare les coses que havien fet aquell matí. 
Vaig abraçar la mare i em vaig sentir molt feliç, 
havia sigut un dia meravellós i tot havia acabat bé. 
Saps què, t'escric des de la plaça, estic asseguda 
en el banc que hi ha davant de la biblioteca, aquell 
tan fred, de pedra, i que tu hi caminaves per sobre 
com una equilibrista i fa un sol que m'escalfa les 
galtes i un vent fred que em congela els peus. Et 
vull dir que et trobo a faltar i que l'any que ve no 
pots fallar-me i has d'estar amb nosaltres a la 
Festa del llibre gegant. T'envio un petó enorme de 
la germana petita que cada dia és més gran.

E. M.

Estimada gennaneta petita:
Acabo de rebre la teva carta!!! No saps la il·lusió 
que m'ha fet, de veritat!!! les mans em tremolaven 
i me n'he anat corrent cap aquell baobab gegant 
que tenim a prop de casa, per estar sola i 
tranquil·la per llegir la teva carta. Es veu que ha 
vingut un amic del pare de la Binta i ha portat 
diferents paquets per a la gent del poble. Quan he 
vist un sobre amb la teva lletra, m'he posat a 
xisclar de l'emoció !!!! Una carta teva !!!!!!!. Els 
altres germans també la volien llegir, però ja els la 
llegiré jo després de contestar-te de seguida : ho 
necessito!!!
M'he imaginat la Festa, m'he imaginat la plaça!! 
Nens i nenes corrent, cua davant els il·lustradors. 
La Marie Joe, la Fàtima, la Bouchra, la Jaranke, la 
Fatou... i tota la colla dels grans: Kamal, 
Mohamed, Ahmed... segur que picant timbals i 
acompanyant els seus germans petits !!! M'hauria 
agradat tant ser-hi!!! Encara que, per un moment, 
m'hi has portat. He viscut la festa i us hi he 
imaginat a tots! M'has d'enviar el teu conte, tinc 
ganes de llegir aquesta història d'una bruixa, un 
unicom i un castell on dormia jo... què em deu 
haver passat a la teva història ???!!!
T'he de deixar un moment, la mare m'acaba 
d'avisar perquè acaba d'arribar amb la grana i l'he 
d'ajudar a picar-la. Et continuaré escrivint, 
d'acord? Fins ara!!!

E. M. (la gran)

o



Jovent
Josep Maria Terricabras (la part)

Josep-Maria Terricabras va néixer a Calella, al 
Maresme, l'any 1946. És catedràtic de Filosofía 
de la Universitat de Girona i director de la seva 
C àtedra F errater M ora de Pensam ent 
C ontem porani. Entre els seus llib res 
destaquen: Fer filosofia avui, Atreveix-te a 
pensar, Raons i tòpics, catalanism e  i 
anticatalanisme, i A tu què t'importa. 
Terricabras és un dels intel·lectuals més 
importants del país, però també és un gran 
comunicador, ja que a més de ser professor i 
d'escriure llibres, intervé periòdicament en

programes radiofònics i de 
televisió. Tots aquests motius 
van fer que ell fos un dels 
protagonistes de la meva recerca 

per conèixer comunicadors i comprovar la 
seva importància en el funcionament d'un país. 
Vaig posar-me en contacte amb ell, vam 
trobar-nos un migdia d'agost al seu despatx i 
vam estar parlant durant gairebé una hora. 
Terricabras, de petit, hauria volgut ser pilot de 
fórmula 1, però aviat es va decidir per la 
filosofia, que li va interessar des de molt jove. 
És una persona que ha viatjat molt, ja  que ha 
estudiat a Alemanya, a la Universitat de 
Cambridge d'Anglaterra i a Berkley, als Estats 
Units. Durant la seva vida ha pogut conèixer 
molta gent, però qui l'ha impressionat més és 
una persona que només ha conegut a través 
dels escrits i que es diu Wittgenstein, que ha 
aconseguit canviar la seva manera de pensar. 
També l'han impressionat persones que no són 
conegudes com alguns amics i, sobretot, la 
seva dona. Sobre la idea que motivava

l'entrevista, la importància dels comunicadors 
en la construcció i funcionament del país, 
Terricabras està convençut de la gran 
importància dels comunicadors i creu que la 
seva influència pot ser enorme, tot i que no 
sempre positiva.
M'interessava saber quina era la seva opinió 
sobre l'o b jectiv ita t dels m itjans de 
comunicació. Segons ell, els mitjans han de 
ser objectius, però neutrals no ho poden ser:
- Perquè ningú no és neutral, perquè tothom 
ocupa un lloc determinat i es mira les coses des

del seu lloc. I  objectiu vol dir 
que, encara que tu tinguis uns 
interessos determinats, has de 
tenir interès per informar i 

donar a la gent, amb el màxim rigor, aquelles 
notícies que la gent espera de tu. Es a dir, tu 
portes ulleres, tothom porta les seves ulleres i 
veu les coses a través de les seves ulleres, però 
convé que les porti netes. Ser objectiu vol dir 
ser autocrític.
Terricabras creu que els mitjans nacionals 
haurien de ser més objectius, molt plurals i 
honestos. I si tenen consciència nacional, 
han de parlar per al seu àmbit d'actuació, 
que és Catalunya i els Països Catalans.
- Un periodista de Catalunya ha de saber per a 
qui parla. Si parla per a la nació espanyola, 
entenc que parli en castellà i d'Aranjuez com si 
fo s  una notícia important per a mi. Però, amb 
tota franquesa, per a mi és tan important 
Aranjuez com París. Fer veure que si hi ha un 
atemptat a Cadis, jo  estic en perill, és ridícul. 
Estic en perill si n 'hi ha un a Celrà. l la  veritat,

Un periodista a Catalunya 
ha de saber per 

qui parla



Jovent

crec que la majoria de periodistes catalans 
tenen el cap espanyol.
Va reconèixer que li preocupa molt el futur 
de Catalunya, que es resoldria amb 
sobirania. Segons ell, amb més poder polític 
moltes de les altres coses estarien en camí de 
resoldre's. Mentre no tinguem això, les altres 
coses no es resoldran.
- Som un país tractat com un menor d'edat i 
tutelat per un altre país. El que és absolutament 
clar és que Catalunya només pot funcionar bé 

si és independent. I  hi ha diverses formes 
d'independència. Hi ha una forma clàssica, que 
seria crear un altre Estat. Però hi ha una altra 
forma que seria, a dins de l'Estat espanyol, un 
sistema confederal: que Catalunya 
estigués unit a l'Estat espanyol per  
una confederació.
Analitzant el futur de Catalunya i 
els temes que més el preocupaven, va 
confessar que el tema de la immigració 
mereix la seva reflexió, tot i que no el veu 
com un problema. Pot portar problemes, 
però tot pot portar problemes. Ara bé, creu 
que és important que l'entrada d'estrangers 
es faci d'una manera esglaonada i 
sostenible:
- Hem de fe r  possible que tothom, si vol, es

bellugui per allà on vulgui i no per necessitat. 
Hauríem de fe r  possible que en els països 
d'origen, aquesta gent estigués còmoda i bé. 
Moltes vegades el racisme és una visió 
econòmica de la vida. els rics en contra dels 
pobres.

També va analitzar la situació dels joves de 
l'actualitat, que, segons ell, són molt diferents 
als de la seva generació per les circumstàncies 
que els ha tocat viure:
- Bona part del jovent està preocupat, només,
per si mateix. I  també una gran part dels adults
actuals són així. Ha crescut una certa
inconsciència pels interessos públics i socials, i
un fortíssim individualisme.

Terricabras creu que part del
jovent no té cap projecte de vida.
Té la impressió que part de la
població, a part que estem en

una societat cada vegada mes violent i
agressiva, està poc interessada en projectes:
- A vostè referenit-se a mi-, segur que aquest
projecte li treu bastantes hores al dia i s'ha de
preocupar per coses. I  segons quines altres
coses també les pensa, només faltaria, però
això orienta moltes coses de la seva vida.
(...)

M arc Grau

Catalunya només 
pot funcionar bé si 

és independent
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Història
Vells retalls de premsa

El bon amic de la FARGA, Josep Recasens i Adroher, de Girona, ens envia uns 
reculls de premsa que es refereixen a Salt, espigolades dels diaris dels arxius. 
Notícies locals de les quals difícilment en tindríem coneixement si no fos per algun 
abnegat escorcollador que bonament ens ofereix les seves troballes.

L'estanquer de Salt, Sr, Joan Carrió, haurà 
de recaptar forçosament cada mes per valor 
de 500 rals.
"EL CORREO DE GERONA"; 4 de juliol 
de 1847

PLAÇA DE TOROS. La construeix el 
nostre amic el ric hisendat de Salt Sr. 
Lorenzo Alcalde i Comey, a qui Girona tant 
ha d'agrair per aixecar al costat de casa seva 
un circ de forma tan esvelta, sota la direcció 
del mestre d'obres Sr. José Martí 
La plaça en construcció fa 81 m, 50cm; la 
planta és un polígon de 48 cares, la seva 
altura és de 10 m. Té tres grans portes 
d'entrada medint la rodona o anell 42 m, 50 
cm. Per pujar a los tendidos hi ha 12 
escales. El toril contiene 10 xiqueros, con 
sus burladeros. La plaça estarà tancada per 
una paret d'uns 4 m d'altura, i entre l'espai 
que separa la plaça i la paret es construiran 
corts per a 50 cavalls, a més hi haurà 
infermeria i capella.
"La Lucha", 8 d'agost de 1879.

L'Ajuntament d'aquest poble de Salt ha 
decidit il·luminar els seus carrers amb gas, 
SEMBLA QUE LA INAUGURACIÓ 
TINDRÀ LLOC EL PROPER 25 DE 
JULIOL, PRIMER DIA DE LA FESTA 
MAJOR.
"El Correo de Gerona", 4 de juny de 1894.

El Grup "Jovent d'Ara" ha adquirit uns 
terrenys davant de la via del tren d'Olot a 
Girona, els quals seran destinats a camp de 
futbol; ens n'alegrem perquè fins ara el 
jovent de Salt no tenia altre espectacle que 
anar al cafè.
El Autonomista, 7 de novembre de 1933.

El periòdic "El Poble de Salt" publica una 
llarga nota de l'Ajuntament 
El Autonomista, 2 de setembre de 1933.

ACORDS MUNICIPALS
S'acorda que l'Ajuntament es faci càrrec de
l'abonament del cost de la fotografia de
cada un dels OBRERS PARATS que es
feren per tal de treballar al Sanatori MARTÍ
I JULIÀ, el qual puja a 1 '50 ptes.
cadascuna.
El Autonomista, 7 d'octubre de 1933

Al barri de Sant Antoni, més conegut com 
el VEÏNAT DE SALT, s'ha constituït una 
societat recreativa anomenada "La violeta 
sáltense".
"El Correo de Gerona", 22 de juliol de 
1895.
Avui el Marquès de Camps donarà una 
conferència a Palafrugell, sobre el refrany 
alem any que diu:"N i cu ltiu  sense 
muntanyes ni muntanyes sense cultiu".
" Lo Gironès", 17 de gener de 1904.
Per a la propera Festa Major de Salt, 
organitzaran actes les següents Entitats: 
Penya Nit Alegre", "Joventut Unida", 
"Casal Saltenc", "Centre Republicà" i 
"Teatre Floral".
El Autonomista, 22 de juliol de 1933.



Vivències
La U.E. Coma Cros (III) 

L’escarbat i el Canari

De sempre l'equip del Coma Cros feia els 
desplaçaments amb autocars de l'empresa 
Roca i la veritat és que conforme passaven els 
anys, notàvem una millora en la qualitat dels 
vehicles; en un principi l'avi Roca ens portava 
en un petit autocar de 25 places per totes les 
comarques gironines. Però quan van començar 
a funcionar els equips inferiors no hi havia 
pressupost per als desplaçaments i es feien en 
cotxes particulars. Els partits es jugaven a 
Girona contra la Salle, el Doble Set, 
l'Espòrting, Salt, Girona, Vila-roja i alguns dels 
voltants com Bescanó, la Sellera o Anglès. Més 
tard s'hi van afegir el Bons Aires, el Montessori 
iBell-lloc.
Per aquella època tenia jo un Volkswagen, 
model escarabat, que era la joguina dels 
jugadors, ja que quan arribava a prop del camp 
de futbol, s'agafaven a la finestra i pujaven de 
peus l'esgraó que portava -aquest model-, a tot 
el llarg de la porta. Els més agosarats s'asseien 
al paraxocs -lluent i cromat-, devanter i la resta 
de peu a la part de darrera agafats a la vaca; en 
aq u es t p e tit  p a sse ig , l 'e s c a ra b a t es 
transformava en tortuga.
Per suposat els desplaçaments es feien amb el 
meu cotxe i el d'algun altre pare, però no 
sempre teníem els suficients cotxes per portar 
tota la mainada, de manera que amb totes les 
bosses dels equipaments ens n'anàvem a peu 
fins al carrer Major, feia seure els nanos davant 
la casa del Dr. Roch i jo entrava al bar Vilanova 
on sabia que alguns amics meus estaven jugant 
al Canari i algunes vegades, amb més sort que 
d'altres, aconseguia que algú deixés la partida i 
ens portés al camp corresponent. Però, és clar, 
no sempre hi estaven disposats i havia de 
pregar una mica més: que si farem tard; que 
aquest partit és molt important; que si ens hi

juguem la lliga i així una i mil explicacions i, 
amb alguna invitació, aconseguia solucionar 
el transport d'aquell dia.
Passats els anys la situació esportiva va anar 
millorant, però els problemes de transport 
encara hi eren presents i alguns d'aquells 
jugadors quejo portava a la casa del Dr. Roch 
aleshores jugaven en equips superiors del 
Comi, llavors s'oferien voluntàriament a 
portar-nos comentant-me i recordant amb 
certa nostàlgia, el neguit que hi passaven 
mentre jo era al bar Vilanova buscant algú que 
ens portés i que quan em veien sortir amb la 
persona que ens portaria, esclataven amb 
visques i aplaudiments.

Jaume García

<E>



Gent Gran
El Consell Municipal de Gent Gran

El Consell Municipal de Gent Gran a algú li pot 
semblar un organisme que fa respecte i resulta 
que no és res més que un grup de gent del 
municipi, de tota manera de pensar, que, 
aixoplugats a la Casa de la Vila (ajuntament), es 
troben, quan el motiu ho requereix, per intentar 
fer activitats especialment entre els jubilats que 
beneficiïn el benestar i la convivència al nostre 
poble. Aquesta explicació és necessària perquè a 
certs veïns quan els parles d'aquest fet, hi veuen 
l’aprensió i el pes d'un món a part com si 
l'ajuntament fos la casa d'uns privilegiats, quan 
és la casa de tots i hauríem de fer-nos-la nostra. 
Doncs bé, com a jubilats que disposem d’un 
temps que el podem utilitzar en activitats de 
moltes menes i que no calen esforços físics, tots 
podem ser-ne protagonistes. Per facilitar-nos la 
tasca disposen  dels serveis socials de 
l'ajuntament, al qual podeu adreçar-vos tots els 
interessats i interessades a participar-hi.
Ja sabem que això de moure'ns sense un profit 
econòmic no entra en l'esperit en què hem estat 
educats, per això hem de trencar aquesta inèrcia 
del déu diner i comprovar els exemples 
satisfactoris i l’alegria que dóna participar en 
activitats de servei voluntari, comptant, a més, 
que a part de l'exemple que donem a les 
generacions que ens precedeixen, també 
nosaltres en sortim beneficiats, ja  sigui aportant, 
encara que només sigui, una cultura més 
humanitzada; en l'aspecte físic, movent-nos de la 
cadira perquè les xameres dels genolls no és 
rovellin i fins i tot destapant les vies del

capteniment envers horitzons més amplis. Venim 
d'una cultura recent on el no fer res i tenir la 
panxa grossa era senyal de riquesa; sort que els 
costums de menjar van canviant, en canvi el de 
participar j a costa més.
El que dic no és una exposició retòrica. Pensem 
que tots som iguals, uns amb més facilitat per a 
unes coses i d'altres per a d'altres, no hi ha ni més 
savis ni més rucs. Un sabrà molt de lletra i pot ser 
un ignorant en qüestions manuals o en 
coneixements botànics ; un altre no entendrà per 
què un carrer l'han fet de direcció única o per què 
a les Deveses no s'hi pot acampar. Deixem 
aquesta visió de les coses i anem a fer un món 
més possible en la convivència, així que tots hi 
podem ser quan es tracta de millorar la qualitat de 
vida del nostre poble.
Ara tenim planejades, i algunes ja en marxa, 

aquestes activitats: ajuda a persones grans en 
algunes necessitats, passejades per recollir 
deixalles dels entorns més visitats de la rodalia, 
també passejades per moure expressament les 
cames, també iniciatives d'aspecte cultural com 
apadrinar un tros de riu per fer un seguiment del 
seu estat vital amb el seu component de fauna i 
flora per fer-ne un historial, també relacionar
nos amb la mainada llegint contes als més petits o 
ajudant-los a fer els deures de l'escola a la 
biblioteca Massagran, i si ens animem, retomar 
la festa del Foc de Sant Joan. A més de moltes 
altres propostes que segur que molts podem 
aportar.

Ramon Torramadé
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Gent Gran
Casal de Gent Gran "Les Bernardes" 

Vestint nines

Com cada any els socis del Casal de Gent 
Gran de Les Bemardes i els nens de la 
Ludoteca de Les Bemardes de Salt han 
tin g u t una ex p erièn c ia  con jun ta  
relacionant-se entre si els dies 6,8,14 i 16 
de maig, per fer una activitat concreta. 
De fet l'activitat és una excusa més per 
poder mantenir aquesta bona relació que 
hi ha entre les dues generacions i 
fomentada des de les dues entitats de la 
mateixa DGAC del Departament de 
Benestar Social.

Aquest any "toca" vestir nines de la 
Ludoteca que no tenen vestits fets. Les

generacions anteriors sabien, de manera 
espontània, cosir i vestir nines. Les 
generacions d'ara saben altres ciències 
modernes, però no tenen temps i en 
alguns casos ni paciència per poder 
dedicar unes hores asseguts i aprendre 
tranquil·lament a cosir i a usar la 
imaginació per crear, amb fantasia, uns 
vestits per a les seves nines, ja que avui en 
dia aquesta roba es compra feta, cosa 
impensable en altres generacions.

ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE GENT 
GRAN LES BERNARDES

<E>



Actualitat Teatral
El millor Fado a Salt

Célia André és considerada a la seva terra. 
Portugal, to ta una institució  del Fado. 
Guanyadora de diversos premis i certàmens com 
La gran nit dels Fados la trobada de cantants de 
fados més important a nivell nacional -, aquesta 
excel·lent cantant lisboeta actua regularment en 
una de les més reconegudes "Cases de Fado" 
portugueses, el Café Luso del Bairro Alto de

Lisboa. Per primer cop a Catalunya, podrem 
escoltar i sentir la seva veu interpretant la 
melanconia dolça dels fados, "que aixopluguen, - 
diu la mateixa André - els sentiments de tal 
manera que t'envolten i et transporten, però, 
sobretot, fan que et sentis bé en la teva tristesa". 
Célia André actuarà al Teatre de Salt el dissabte 
dia 14dejunyales 10 de la nit.

Una proposta per a tota la família

Una altra proposta, en aquest cas de dansa, que 
oferim durant el més de juny és la preestrena de 
l'espectacle  infantil O rigam i, d 'À ngels 
Margarit/cia. Mudances. Aquesta prestigiosa 
companyia ens presentarà un espectacle on, tot i 
que la dansa és la protagonista, desdibuixa els 
seus límits amb l'espai, la llum, els objectes, la

música... Tota una poètica visual que es 
desenvolupa al voltant del motiu de la finestra 
com a idea d'espai per mirar i veure, sortir i 
entrar, suggerir i im aginar, convidant 
l'espectador a un joc i a un viatge singulars. 
Origami es representarà al Teatre de Salt el 
diumenge dia 2 de juny a les 12 del migdia.



Natura
Arbres de Salt: EL XIPRER (Cupressus sempervirens)

En l'article d'aquesta Farga cometré el pecat d'autocopiar-me i reproduir gairebé íntegrament 
la descripció que vaig fer dels xiprers per al llibre i l'itinerari que amb l'amic Àngel Palmerola 
vàrem preparar per difondre el patrimoni natural del poble i que, malauradament, no ha estat 
aprofitat ni divulgat.
Els xiprers estan inclosos en la família de les Cupressàcies i són parents directes dels ginebrons, 
sabines i sabinesturíferes. És una família distribuïda per tot el món i que representa unes 140 
espècies.

Tenen una forma inconfusible, cona 
allargada i estreta (malgrat que hi ha 
algunes varietats que tenen molta més 
amplada i són baixes). Creix recte i pot 
arribar fins a 25 m d'alçada. Les fulles són 
perennes i molt petites, com escames i 
posades una dintre l'altra forman 4 fileres. 
Les flors masculines i femenines estan 
separades, però en un mateix arbre. Les 
mascles formen una petita maça i les

femelles unes boles amb escames que quan 
fructifiquen formen les boles de xiprer. Aquestes boles, 
inicialment de color verd, van madurant, es van obrint i 
deixen anar les granes, que són aplanades i amb el 
marge alat.
Els xiprers són originaris de Grècia i de l'Orient Mitjà, 
on formen espesses boscúries que han anat 
desapareixent perquè la seva fusta és molt preuada (té 
fama de ser pràcticament incorruptible). Es diu que 
l'Arca de Noè, el temple de Salomó, l'Arca de l'Aliança 
i la Flota d'Alexandre el Magne eren fets amb fusta de 
xiprer.
Va ser introduït al nostre país en l'antiguitat i s'usa per 
fer tanques que parin el vent (com les de l'Empordà) o 
que protegeixin de mirades indiscretes (la tanca de cal 
Marquès). També és utilitzat com a medicinal, per 
astringent i antihemorràgic.
Els xiprers, xifrers o xufers són uns arbres 
profundament arrelats a les cultures mediterrànies i 
tenen una simbologia important en la nostra. És l'arbre 
de l'acolliment i per això el trobem als cementiris 
(acolliment etern), a les esglésies (acolliment 
espiritual) o a les cases que donaven sopluig a captaires 
i rodamons (acolliment corporal). En tot cas, la seva 
fusiforma, la seva longevitat (pot viure més de 2.000 
anys) i la barreja de gris del tronc amb el verd perenne 
de la capçada suggereixen connexions amb les forces 
tel.lúriques i amb el cel.
A Salt tenim exemplars notables de xiprer: els del 
cementiri, que són els degans i gaudeixen de protecció; 
els de la tanca de cal Marquès; els d'algunes tanques 
d'hortes dels Comuns i a les Guixeres, també al 
Psiquiàtric i, finalment, els xiprers commemoratius 
que els Amics de les Deveses varen plantar al planell 
del costat del Salt de la Maçana i davant la Bassa dels 
Ànecs, per tal que d'aquí a 2.000 anys, quan siguin 
arbres venerables, recordin als saltencs que l'esforç 
conjunt de tot un poble va recuperar el parc de les 
Deveses.

Xavier Sunyer i Bover S.E.R.S.

©



Opinió
L'oïda...

Som grans, i és quan ens adonem del valor que té tot 
allò que de petits teníem  en bones condicions i que 
ens ensenyaven que havíem  de tenir-ne cura. I com a 
joves que érem no ens n'adonàvem i no en fèiem cas, 
ens referim  als cinc sentits, la vista, l'oïda, l'olfacte, 
el gust i el tacte.
Molts de nosaltres hem perdut capacitat dels sentits, i 
també molts de nosaltres hem  perdut gairebé per 
complet algun d'aquests sentits, com per exemple 
l'oïda.
Tot i que la nostra generació ha tingut una vida 
sense vicis, perquè no ens ho podíem permetre, 
encara arribem, a la nostra edat, amb els cinc sentits 
minvats.
La joventut d'ara té moltes possibilitats de poder 
aconseguir tot allò que vol. Pot tenir les noves 
tecnologies quant a aparells de música i espais, on la 
m úsica es posa a uns decibels no permesos 
fisiològicament.
La nostra opinió és que les persones joves, 
probablement, quan arribin a la nostra edat encara 
estaran pitjor que nosaltres quant a l'oïda.
Fóra del m on sanitari, socialment, no hi ha una 
conscienciació real de les repercussions que hi pot 
haver d'aquí a uns anys per utilitzar malament els 
aparells musicals, ràdio, CD, cinema, televisió, etc. 
Les autoritats, que tenen tanta feina i tantes 
preocupacions, no intervenen a dins d'aquests llocs 
(bars musicals, discoteques, etc.), on els decibels 
surten fora dels límits, ni tampoc es fa una 
conscienciació  social d 'aquest problem a, que 
d'alguna manera les persones pateixen tant a fora com 
a dins de casa.
Les persones joves, quan arribin a la nostra edat, 
estaran sordes perdudes. Aleshores tot seran 
lamentacions i el que és pitjor no en sabran les 
causes ni podran reclam ar a ningú les seves 
conseqüències.

LA JUNTA DE L 'ASSOCIACIÓ DEL CASAL 
DE GENT GRAN LES BERNARDES

La Bicicleta
L'exercisi físic, com el d'anar en bicicleta, està 
recomanat pels metges i sembla que hauria de gaudir 
de prioritats per m antenir la salut dels ciutadans; els 
a ju n ta m e n ts  p o d r ie n  a te n d r e  a q u e s te s  
recomanacions i fer mans i mànigues per facilitar, 
dins el territori que governen, aquest exercici també 
dintre el teixit urbà. Per naturalesa, els humans, amb 
la nostra contextura ja  estem preparats per moure'ns 
fent ús de les extremitats, però renoi!, la comoditat i 
el malentès servei de les rodes motoritzades ens ha 
portat a un estat m ínim  de moviment que ens fa

necessari un vehicle autopropulsat en tot moment.
Ara, la màquina bicicleta, -que se'n deia en temps 
passats-, diguem que cada dia té més adeptes, i si no 
en té més és perquè a possibles usuaris no els fa goig 
haver de compartir els vials amb els vehicles 
motoritzats, que per les cares dels conductors sembles 
un intrús que ocupes el seu espai.
L’Ajuntament de Salt ha posat a exposició pública 
una xarxa de carrils bici que, posats que hi som, 
resulta una mica esquifida comptant que quan (això, 
quan?) estigui desenvolupada hauran passat dies i 
amb la vista posada al futur no estaria de més fer-la 
més completa. Amb tot, benvinguda sigui, que el que 
no té res amb pocs carrils bici es conforma. Jo ja  
entenc que econòmicament la bicicleta no omple els 
fons municipals ei, que no el reclamo-, amb impostos 
de circulació i menys les de l'estat, amb el consum de 
benzina i matriculació, però si es calculés els estalvis 
mèdics i medicinals causats per l'estrès i alguns 
accidents i sobretot per la qualitat de vida que 
representaria evitar fums i sorolls, no té preu. Per això 
envejo els veïns del carrer Indústria (del 18 durus) que 
han pogut tancar el carrer al trànsit de 4 rodes foraster 
i fora aparcaments; penso que és una realitat que a 
molts costarà d'entendre, però si mirem endavant és el 
camí que s'ha de seguir en molts carrers de poblacions 
importants i entre elles Salt.
Sí, la indústria de l’automòbil mou molts diners i 
ocupa molta mà d'obra, però hem de ser realistes i no 
pensar que el diner ho és tot; així que promocionem la 
bicicleta facilitant els desplaçaments, no solament en 
l'aspecte lúdic de caps de setmana, sinó per al 
desplaçament diari entre i dins la població.

CAMINA MIRA IOBSER VA

Carrils Bici Ja!



Esport
CLUB ARQUERS SALT

Aquest any es compliran 10 anys des 
que un grup de veïns i amics de Salt, 
units per una mateixa afició, el TIR 
AMB ARC, vàrem iniciar plegats la 
pràctica d'aquest esport, que formem 
el Club Arquers Salt, certament 
minoritari i poc reconegut (a pesar de 
Robin Hood).

Una mica d'història
Es tracta d'una pràctica ancestral, poc 
més jove que l'home sapiens sapiens 
actual. Ara bé, en aquell temps, el 
sentit era ben diferent del d'ara, cobria 
necessitats primàries i ara cobreix 
necessitats lúdiques; la qüestió és: qui 
no ha tingut una branca d'arbre, hi ha 
posat una corda i ha fet un arc, i amb 
una branca petita no ha fet una fletxa?,
o bé: quin nen no se sent atret quan veu 
gent tirant amb l'arc?, pocs, la veritat; 
podríem dir que forma part de l'ésser 
humà, gravat en el subconscient en el 
decurs dels anys de la seva existència. 
Ha servit per a la provisió de menjar, 
per conquerir i solament quan la 
tecnologia humana ha creat altres

eines més sofisticades, ha quedat com 
una pràctica merament esportiva.

Com a esport
El Tir amb Arc, en l'actualitat i com a 
pràctica esportiva, té diverses 
disciplines en funció del lloc on es 
practiqui; diverses divisions en funció 
de l'arc que s'utilitza, diverses 
categories en funció de qui el practica, 
i diverses competicions depenent del 
nombre de fletxes que es llencin. 
D'una forma senzilla podem dir que es 
pot practicar a molts llocs, amb 
diverses formes d'arcs i a quasi totes 
les edats. Perquè el tir a l'arc, a part del 
vessant competitiu d'alt nivell, en que 
qual és necessaria la dedicació i el 
sacrifici que qualsevol altre esport 
requereix, el pot practicar tothom 
d'una forma lúdica i alliberar aquell 
ésser antic que tots portem dintre, 
utilitzant-lo com a vacuna i antídot del 
ritme i preocupacions del nostre 
temps. No es tracta de fer un esforç 
físic, sinó d'un relax psíquic, buscant 
l'equilibri, es tracta d'una altra

filosofia de la forma de fer esport.

El Club
Com us dèiem al principi, el nostre 
Club compleix 10 anys de vida. 
Durant aquest temps hem fet moltes 
a c tiv ita ts , en tre  e lles  podem  
m encionar diversos campionats 
Provincials, cursos d 'iniciació, 
exh ib ic ions i tirades socials, 
col·laborant i participant en les 
activitats i amb les entitats del poble. 
Per altra banda, també vàrem fer una 
prova pilo t a escala m undial 
denominat Archery-Round (Cursa 
Arc), col·laborant amb la Federació 
Internacional (FITA), campionat de 
Catalunya i campionat d'Espanya de 
disminuïts físics, (també poden tirar 
ambare).
Per a aquells que estiguin interessats 
en el nostre esport i vulguin provar 
què és això, us podeu adreçar al Club 
d'Arquers Salt, Pavelló Municipal 
d'Esports, tel. 972 24 00 12.

CLUB PETANCA SALT
El 21 d'abril, a la localitat de Sant Feliu 
de Guíxols, es va celebrar el torneig de 
Sant i Patró organitzat per la Federació 
de Petanca. El nostre club hi va 
participar amb una bona colla d'equips. 
En Ia categoria, Tono Duran, Martí 
Salip i Manolin Romero assoliren el 
segon lloc de la general en perdre amb 
l'equip de Figueres. En 2a categoria, 
Josep Junquera, Manel Ros i Josep Boó 
varen aconseguir el 4t lloc, i en 
categoria de fèmines la Yolanda 
Jorquera, Montse Cabrellez i Estrella 
Pino van quedar terceres.
El 28 d'abril vam rebre els bons amics 
d'Avinyonet, que ens van tomar la 
visita de la trobada de primavera. Les 
partides i el dinar de germanor van anar 
molt bé. La classificació fou la 
següent: lrs. Joan Roldan, Àngel i Fina 
Espinosa; 2ns. Adrià i Alfredo; 3rs. 
Rosi Santos i Antonio i en 4t. lloc Toni 
Ortiz, Amèlia i Agustí; el lr, al 
"biberó", va ser Xavi Mir, en total 60 
jugadors.
Per Santa Creu, a Figueres varen 
celebrar l'Open Ciutat; no varen ser 
gaires els nostres participants, tot i així 
les fèmines van arrasar, ja que l'equip 
de Yolanda Jorquera, Montse Cabrellez
i Estrella Pino van quedar les; Isabel 
Rodríguez, Angelina Busquets i Rosi

Santos van fer el 2n i Ester Torras, 
Juanita Carrillo i Tina Molas van 
aconseguir el 4t, plantant cara a equips 
molt més experimentats.
També dintre les fires de Figueres, dues 
tripletes de jubilats, convidats pel Club 
Natació, van jugar el torneig de 
jubilats que cada any celebren per 
aquestes dates; en Josep Palmarola i 
Magdalena Batallé van quedar en 4t 
lloc.
Últimament el Club Petanca Salt està 
tra ie n t bons re su lta ts  en les 
competicions més importants que se 
celebren a les comarques gironines i, 
així, en els campionats provincials 
individuals celebrats a Empúria Brava, 
en Tono Duran va quedar en 1 r lloc de 
Ia caregoria, la Yolanda 
Jorquera assolí el lr  lloc 
de les fèmines i en Xavi 
Mir el lr lloc de 2a 
Categoria. Acabada la 
competició, el club va 
convidar a xampany. 
E N H O R A B O N A  
CAMPIONS.
També aquest mes es va 
disputar el campionat 
provincial de dobletes a 
Cassà de la Selva; aquí 
els resultats no foren tan

bons. La dobleta d'Antoni Ortiz i Josep 
Boó varen quedar 4ts de 2a categoria i la 
Montse Cabrellez i Estrella Pino varen 
quedar 3es de fèmines.
La lliga dels dissabtes a la tarda continua 
jugant-se amb bona assistència, tot i que 
a causa del mal temps i a algun altre 
impediment ha quedat alguna jornada 
interrompuda, confiem que a partir d'ara 
tomi a funcionar bé.
Des d'aquestes ratlles desitgem a l'equip 
de Tono Duran, Martí Salip i Manolin 
Romero, molta sort als campionats 
d'Espanya que el proper 9 de juny es 
disputaran a Sevilla amb el nom de Salt a 
la samarreta. Canya campions!, els 
petanquistes de Salt us tindrem presents.

Josep Boó



Ensenyament
JOCS D'ARA I DE SEMPRE A L'ESCOLA DEL PLA

Cada any organitzem unes JORNADES DE 
L'ESCOLA I L'ENTORN amb l'objectiu de 
treballar un tema d'una manera més dinàmica, 
atractiva i oberta a tota la comunitat educativa i 
al poble. En aquests darrers anys (enguany han 
estat les XIII) s'han consolidat i les tenim 
plenament integrades en el nostre programari 
educatiu.
Abans de la setmana es fan unes activitats de 
preparació: estada entre nosaltres dels Jocs
ètnics de Benestar Social, enquestes pels més 
grans de l'escola, cartells...; durant la setmana es 
realitzen activitats molt participatives amb gent 
de fora i fent sortides i visites, si cal, i acabem 
amb un espectacle relacionat amb el tema. 
Aquest curs el tema dels JOCS ha estat molt 
atractiu per als nens. Durant la setmana hem 
tingut la presència dels monitors de la Ludoteca, 
que han liderat les activitats i han fet conèixer i

jugar tota mena de jocs a nens i mestres. Els 
pares també varen tenir l'oportunitat de jugar i 
aprendre amb dues xerrades sobre els jocs, i els 
avis del poble ens explicaren com jugaven quan 
eren petits. L'últim dia vam organitzar una fira de 
jocs, els nens varen gaudir tant de la seva 
preparació com participant-hi. L'espectacle de 
cloenda va anar a càrrec del grup de màgia "Et 
voilà", que varen aconseguir fer passar una 
estona màgica a tothom. L'ultim acte de la 
setmana cultural va ser una bicicletada per 
l'entorn del poble organitzada per l'Apa del 
centre.
Tots plegats hem fet escola, aprenent de manera 
lúdica, compartint i gaudint del plaer de jugar per 
jugar.

C.T.



Ensenyament
Audicions a l’Escola del Veïnat

Un dia, després del pati, ens van 
venir a fer una audició a l'aula de 
música.
Ens van portar instruments de la 
família vent-fusta.
El noi es deia Xavier i ens va 
portar i tocar: el tiple, el saxo, el 
sac de gemecs, la tarota, la flauta 
de Pan, les flautes irlandeses, 
l'ocarina... i també vam fer un 
experiment amb ampolles i un 
tub. A nosaltres, els nens i nenes
de 3r, ens van ensenyar tots a  la classe de 2n els varen portar instruments de
aquests intruments, però als percussió; als de 4t, instruments de la família
altres nens els n hi varen vent-metall; i els de 5è van tocar la bateria i tot!
ensenyar d'altres.

CEIP El VEÏNAT
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Informació Municipal
Llista de naixements, defuncions i 
casaments a Salt, del 14 d'abril al 
12 de maig de 2002

Naixements

Sandra Cano Carrascal (14 d'abril) 
Maryam El-Biyadi (14 d'abril) 
Mariamu Cámara (15 d'abril)
Lasaña Sidibeh (17 d'abril)
Alejandro Gámez Solano (19 d'abril) 
Anas Hadra (21 d'abril)
Iván Pérez Vilches (23 d'abril)
Loubna Allali (23 d'abril)
Ferran Muñoz Mora (23 d'abril) 
Asmaa Chougrani (26 d'abril)
Raúl González Ruiz (27 d'abril)
Maria Mateo Valentí (28 d'abril) 
Maria Zeroulai Carrasco (3 de maig) 
Numasatu Manneh (4 de maig)
Sandra González Marcos (5 de maig) 
Ismael Naciri Fernández (5 de maig) 
Andrea González Moreno (6 de maig)

Defuncions
Encamación Vilà Quintana (18 d'abril) 
Teresa Sans Vila (19 d'abril)
Núria Rovira Capdevila (20 d'abril) 
Maria Canals Soler (27 d'abril) 
Napoleón Pubill Batista (7 de maig) 
Sebastián Tort Mas (9 de maig)
Ramon Pararols Oliveras (12 de maig)

Casaments
José-Francisco Càceres Moreno i Irene 
Sánchez Prats (27 d'abril)
Santiago Fernández Macias i M. del Carmen 
Raya Peña (4 de maig)
Joan-Enric Carreras Bosch i M. del Pilar 
García Pérez (4 de maig)
Víctor-Manuel Sanees Ayala i Africa Moyano 
Gómez (9 de maig)
Dídac Boix Martínez i Silvia Torres Bahí (10 
de maig)

Gastronomia
FLAM D'OU AL CARAMEL A L'ANTIGA

És sabut que un bon diñar no queda ben arrodonit si no s'acaba amb unes bones postres. Segur que 
si feu aquest flam deixareu els comensals satisfets.
Ingredients per a 6-8 persones: 1 litre de llet, ous (6 d'enters i 4 rovells), 1 beina de vainilla, 300 
g de sucre (100 per al caramel i 200 per al flam), i un pessic de sal.
Un motlle rectangular de 30x11 cm.
ELABORACIÓ: feu el caramel amb 100 g de sucre i unes gotes d'aigua o de llimona, escampeu- 
lo per tot el fons del motlle. Bulliu la llet amb la vainilla partida pel mig pel llarg i rascada, deixeu- 
la refredar.
Bateu els ous amb el sucre i afegiu-los a la llet, poseu-hi un pols de sal, passeu-ho tot pel colador 
ben fi i aboqueu-ho al motlle prèviament caramel·litzat.
Poseu-ho a coure al bany maria al forn de baix (uns 160 graus) i procureu que mai no bulli l'aigua. 
Tarda bastant a coure's (uns 45 minuts pel cap baix). En tot cas punxeu-lo amb una agulla de fer 
mitja, si surt neta, ja  està fet.
NOTA: si teniu microones el caramel es fa amb molta comoditat i amb poc temps. Cal posar el 
sucre amb el raget d'aigua o de llimona en un recipient adequat al microones i vigilar que es faci el 
caramel. En poquíssim temps està llest i s'aboca en calent al motlle. Si voleu que quedin unes 
postres més completes podeu guarnir el flam amb nata muntada i trossos de préssec amb almívar. 
Bon profit!

Carme Bober



Pot i-pot ¡
ACLARIMENT

E n l ' a p a r t a t  de  
defuncions ens trobem 
que al jutjat de Salt 
com segons ens han dit 
es fa a tots els jutjats 
només anoten els veïns 
que moren al municipi 
i per tant no tenen 
dades de les defuncions 
que es produeixen fora 
del terme municipal. 
Des de la Redacció de 
La Farga som  els 
primers de lamentar- 
ho i estem intentant 
so lu c ion ar  aquesta  
anomalia que esperem 
tenir resolta en el 
pròxim número de la 
revista.
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ESCACS
(diagrama)
Problema n° 12 
Jugador federat, 2 minuts 
Jugador de cafè, 4 minuts 
Jugador aficionat, 8 minuts

Solució al problema n° 11.- Les 
negres tenen una bona incursió 
sobre el rei enemic, els escacs de 
Dxa2, només es pot aturar amb 
CxD (degut a l'amenaça de 
l'Alfil), continuen les negres 
amb Cb3+; B/ Rb 1, N/ Ah7+;
B/ Ce4, AxC

Jaume García

El temps
Temperatura Màxima: 29,5° el dia 24 d'abril 
Temperatura Mínima: 5° el dia 6 de maig

Dies de pluja: 11 dies de pluja. El 19 d'abril i 
e ll,2,3,4,6,7,8,9,10,11 de maig. Precipitació màxima en 
un dia: 80,7 litres el dia 7 de maig. Pluja acumulada: 
163,3 litres

Pluja. Del 17 d 'ab ril a l 15 de m aig
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El gran SALT de la teva vida!
Pisos de 122 m2 útils Párquing opcional

Acabats de gran qualita t mm Antena parabólica

Jardí com unitari mmm Preinstal-lació fibra óptica

Piscina comunitària

Pis TIPUS
Plantes 1a, 2a, 3a, 4a ¡ 5a 

Superficie útil: 122,48 m2
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de Residencial Maçana

—

INFORMACIÓ I VENDA:

E U G E S A
CONSTRUCTORA • IMMOBILIÀRIA

C / Major, 1 8 2 -SALT

© 972 40 60 93
www.eugesa.es

PROMOU:. . Residencial

Maçana *
S O C I E T A T  L I M I T A D A  HHV

1111 PROCAM
Grup Immobiliari CAIXA CATALUNYA

http://www.eugesa.es

