


Agenda
Activitats del mes

Casal de Juhilats de Salt
Excursió a Altafulla (Tarragona). Dia 19 de setembre 

de 2002
Del 3 al 5, a les 21 '30h, Petanca- Nits del Club 
D ia6, ales 22 h, Teatre. Grup "L'olladels maiquiets", 

de Vilablareix. Amb el muntatge "Cafè-Teatre"
De l 'l 1 al 13, a les 21'30h, Cloenda nits del club - 

petanca.
Dia 14, ales 16'30h,Ball social, inici de temporada. 
Dia 29, Diada del Casal. -Dinar de germanor. - 

Homenatges.

Casa de Cultura"Les Bernardes".Matriculacions
Per a tots els cursos que comencen a l'octubre, es 

formalitzaran les inscripcions en la forma següent:
- Els alumnes matriculats el curs 2001-2002, podran 

inscriure's preferentment, el següent dia: dilluns,
16 de setem bre, de 5 a 8 del vespre.

- Els alumnes nous ho faran a partir del dimarts dia
17 de setem bre, de 5 a 8 del vespre.

Llengua anglesa:
P rim er cu rs , segon curs i te rc e r  curs. 
Preu: 103,00 E tot el curs 

Llengua francesa:
N i v e l l  e l e m e n t a l  i n i v e l  
Preu: 97,00 Etot el curs

m i t j a .

Curset terapeutic per deixar de fumar. Horari: 
dijous, de 7 a 8. Inici: 10 d'octubre. Dirigit: 
Associació Espanyola contra el Càncer de Girona. 
Curset gratuit

Cursos per a escolars:
Llengua Anglesa per a nens:

Primer nivell, segon nivell, tercer nivell i quart 
nivell.

Preu: 97,00Etotel curs.
Dibuix, pintura i fang
Preu: 42,50Etrimestre. 6Ematrícula
Manualitats.
Preu: 42,50E trimestre. 6,00 matrícula.

Les entitats que vulguin incloure les seves activitats en l'Agenda de La Farga, poden fer-les arribar 
al correu electrònic: lafarga revista(2)terra.es

Informàtica.Durada del curs 45 h.
Preu: 210,50Etotel curs

Curs d'introducció a internet. Durada del curs: 15 
sesions.

Preu: 103,00Etotelcurs.

Cursos de cuina.
Primer curs, segon curs i tercer curs.
Preu: 42,50E trimestre. 6,00E matrícula.

Cursos temàtics
2000 anys de cuina.
Preu: 49,00E tot e 1 curs.
Tast de vins inici.
Preu 40,00E 
Ioga.
Preu: 54,50E trimestre. 6,00E matrícula.
Gimnàstica de manteniment.
Preu: 49,00E trimestre. 6,00Ematrícula.
Ball Country.
Preu45E
Curset d'automassatge.
Preu 72,50E
Introducció al Shiatsu. Professors del Dojo Asai de 

Sils (Centre de Cultura i meditació japonesa).
Arts aplicades.
Preu: 60,00Etrimestre. 6,00Ematrícula.
Curs de labors.
Preu: 49,00E trimestre. 6,00Ematrícula.
Fotografia bàsica.
Preu:84,50E.
Restauració del moble antic.
Preu: 126,21Etrimestre.
Història del moble: estils i tipologies. Professora, 

Anna de Puig.

Pràctiques de comunicació oral (saber comunicarse). 
Professor, Toni Ruscalleda

Més informació al tel 972 234695.

Jt
cl Francesc Macià, 18, 4t 3a 
17190 SALT

tel. 972 40 10 46

teràpia del dolor
visites: dilluns, dimecres 

i deivendres al matí <c
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Editorial
11 setembre 1977 
Foto extreta del llibre I 
"La Generalitat de Catalunya en la Historia

j r
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La Farga no se solidaritza 
necessàriament amb les opinions 

expressades en els articles signats. La 
Farga autoritza la reproducció dels 
articles sempre que se n 'indiqui la 

procedència

PREMI TRES DE MARÇ DE 1989 

membre de

(=) A C P C
A s s o c i a c i ó  
C a t a l a n a  
d e  l a  P r e m s a  
C o m a r c a l

EN QUIN PAÍS VIVIM? DE DEBÒ QUE VOLEM UN PAÍS AIXÍ?

Tot sovint, els polítics que manen, posseïdors de la veritat absoluta, s'enfunden la 
bata de psiquiatrefreudià i diagnostiquen, sàviament i sense immutar-se, que tots 
els mals que afecten Catalunya són deguts a la baixa autoestima que tenim els 
catalans. Per sort, la gent ja  està avesada al fe t que els que ens manen la vessin, i 
en això tampoc els fem  gaire cas, més aviat potser caldria que algun dels que ens 
manen anés a un psiquiatre dels d'aquí.

Per a molta gent el problema real de Catalunya és que els nostres dirigents no 
tenen gens clar el model de país que volen aplicar a Catalunya. Dissortadament, 
alguns dirigents ni tan sols el model de regió, no tenen clar.

Per això ens trobem amb uns dirigents tan estrets de mires que són capaços de 
construir una part de l ’Eix Transversal de Catalunya, de Riudellots de la Selva a 
Sant Ramon (anomenant-lo de Girona a Lleida), amb un disseny i una construcció 
més propis per a la circulació de carros i automòbils amb gasògen, com el 
dissenyat per l'insigne geògraf Pau Vila, que no pas un autèntic Eix Transversal 
de Catalunya, que havia d'haver estat una via emblemàtica del nostre país. Un Eix 
Europeu del segle 21, amb format d'autovia gratuïta, amb dos carrils per sentit i 
amb els túnels que calguin per respectar el medi natural.

Com que "la cosa", anomenada Eix, ha sortit un nyap dels grossos, però els 
nostres governants no s'equivoquen mai, ja  han trobat la solució, "la cosa " està 
molt ben feta, el problema és que els cotxes van massa de pressa, i també han 
trobat la solució: limitació de velocitat, prohibició de poder avançar al llarg de 
quilòmetres i quilòmetres. En definitiva, tenim una carretereta per anar a fer  
turisme, 50 o 60 km per hora de mitjana, amb una mica de sort i si no hi ha gaires 
camions. Ianar marxant, i aquí tothom content i satisfet.

Però es podria pensar que una errada la té tothom i que s'ha de ser comprensiu, sí, 
sí, doncs que ho preguntin als usuaris de la variant de Santa Cristina d'Aro (aquí 
ja  els va tremolar el pols a l'hora de posar-hi nom, a "la cosa "). El seu disseny i 
construcció és clarament insuficient per absorbir el volum de trànsit que hi 
circula. Per a tothom és evident, tret per al govern que ens mana, que diu que "la 
cosa" només té problemes dues o tres setmanes a l'agost, això diuen els que ens 
manen. Iels pobres usuaris, que es queixen per vici, anar aguantant, els que van a 
la costa des de Girona ja  trobem les cues a Llambilles, a l'estiu, i a Llagostera a 
l'hivern, i els que hi van des de Barcelona, ni se sap on comença la cua. Però això 
és cada cap de setmana, estiu i hivern, amb més o menys gravetat, però cada 
setmana, si no, com és que una ruta nova s'ha de tallar a la circulació cada 
setmana per donar fluïdesa al trànsit?.

Suposo que en d'altres indrets del nostre país també ens podrien parlar de "joies " 
semblants a les descrites, o dels Papers de Salamanca o del "Plan Hidrológico 
Nacional de España", però ara que celebrarem un nou Onze de Setembre, la 
Diada Nacional del nostre país, ens ha semblat que podia ser una bona ocasió per 
proposar una reflexió als lectors.
De debò que volem un país així? Ens hi hem de conformar?
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E n tre v is ta
La Rosa Castillo, vídua de l'escriptor Agustí Cabruja, autor 
del llibre HOMES DE LA NOSTRA TERRA, ha estat 
aquests dies a Salt amb motiu de la presentado del 
mencionat llibre pòstum al pati de cal Mut, que ha 
editat la Diputado de Girona. Del seu contingut 
historie i literari, molt interessant per cert, ja  
n 'han parlat els presentadors, ara ens 
centrarem en aspectes més íntims i 
personals de Vautor del llibre, que són els 
més desconeguts de la seva vida per Mèxic.

Rosa, VAgustí és fill de Salt.
I fill d 'un artesà cadiraire, que vol dir anar a les 
D eveses a fer tractes per com prar arbres 
(pollancres), asserrar la fusta, tornejar-la, m untar 
les cadires, em balcar-les, v e n d re -le s ,... la balea 
tam bé es collia dels aiguaprim s del Ter, que n'era un 
bon proveïdor.

Al final de la guerra, l'exili a França i després a Mèxic.
Si, en Tinet -la Rosa sem pre parla de l'A gusti amb el nom  
fam iliar de Tinet-, surt del cam p de concentració, resideix dos 
anys a M ontpeller i, fugint de l'ocupació alem anya, em barca a Foto: Arxiu La Farga
M arsella un 11 de setem bre en l'últim  baixell que surt cap a

Casablanca, d 'on parteix am b el vaixell N yassa de bandera 
portuguesa, cap a M èxic. Pel cam í són aturats pels subm arins 
alem anys i amb tota la por al cos, després de la revisió, són 
autoritzats a continuar fins arribar a Veracruz, després d'una 
aturada a l'illa de Trinidad.

Qui els espera?
Per a ells l'im portant és arribar a un país amic. Al passar 
l'aduana pregunten on els portaran i la contesta fou que havien 
arribat a un país lliure i que poden agafar el cam í que vulguin, i 
jun tam ent amb l’Em ili Pibem at, exalcalde de Salt, i amb la 
fam ília Oliva, que havia estat G overnador de Girona, 
parteixen cap a M èxic D.F., i per poder allotjar-se lloguen un 
pis entre 4 fam íles, ja  que els diners escassegen.

I econ òm icam ent...
Cadascú treballava en el que podia; els títols universitaris no 
tenien cap valor i tothom  s'aferrava a la feina que li sortia.
(La Rosa, una senyora m exicana, de tracte fàcil i agradable, 
am b 80 anys m olt ben portats, sem pre diu en Tinet, am b aquell 
accent m exicà que l'Agusti devia agrair), es col·locà de m osso 
en una botiga del carrer M esones, en un mesón que diu que és 
una espècie de m agatzem  on hi ha de tot, que sem bla vindria a 
ser com  un dels nostres hostals d 'aquells d'abans tan populars.
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Entrevista
Passat un tem ps, l'am o de la botiga la posa en venda i en Tinet, amb l'Em ili Pibernat i alguns diners 
que els deixen la com pren; li canvien el nom  de Farolito peí de Gerona.

Bones relacions amb els catalans anteriors que varen anar a fer les amèriques?
Els com ençam ents foren de fregadissos i reticències. Els nous arribats, quasi tots intel·lectuals però 
sense un "peso", no eren gaire acceptats pels "Gachupines" (nom  despectiu que donaven els natius als 
vells em igrants nou rics). D avant la botiga on en Tinet feia de m osso hi havia una tintoreria d'un 
gachupin, els quals eren tractats de Don; la riquesa l'ostentaven parant-se davant la botiga presum int 
de bona butxaca: vestits de senyor amb el rellotge al buxacó de l'arm illa i la cadena al trau amb el seu 
posat fatxenda. Amb en Tinet sem pre se les tenien perquè aquell hom e volia que el tractés de Don; en 
Tinet la dignitat de les persones la valorava pel seu com portam ent i no pels diners i per aquest fet no 
s 'e n te n ie n . E ls  "dons"  se 
s e n t ie n  s a t i s f e t s  am b  el 
tractam ent superior i en Tinet 
no acceptava la hum iliació.

La situació va anar millorant.
Am o de la botiga i amb l'esperit 
de superació i la reform a que 
s'hi va fer, la clientela va anar 
en augment. En Tinet, però, no 
parava d 'escriure, qualsevol 
paper i m om ent li era propici, 
fins i tot quan entrava algun 
client li deia que se servís ell 
m ateix per no deixar la ploma.
A lgunes vegades deia que ell 
h a v ia  e s ta t  l 'in v e n to r  de 
l'autoservei que m és tard es va 
a n a r  i m p l a n t a n t ,  a m b  
l'incom venient que, distret amb 
l'escrip tura , algun clien t li 
m arxava sense pagar. A quella botiga es va anar convertint en centre de reunió de com panys d'exili i 
les tertúlies hi eren diàries com entant notícies i parlant de literatura, arribant a ser batejada pels amics 
com l'A teneu Gironí.

Iparlant del retorn...
Els prim ers anys, sí. D esprés ja  s'adonaren que en Franco hi estaria tem ps al pactar amb els Estats 
Units. A  l'anar-se fent gran no perdia la il·lusió de tom ar un dia a Salt, encara que nom és fos per 
v isitar la fam ília, però deia: "on vaig ara a com ençar de nou, si estic situat i relacionat a gust amb la 
gent d'aquí". A  més, com que es cartejava amb exiliats retornats, no l'anim ava massa. U n dia Carles

R iba li escriu que ditxós d'ell que podia im aginar
se la seva terra tal com l'havia deixat. Tot plegat el 
refredava una m ica i anava donant llargues.

Sempre a la botiga.
No, als deu anys va plegar per anar a fer de 
corrector d'estil en una editorial que es deia 
U T H EA  de G onzález Porto, que era asturià, a 
més col·laborava en diversos diaris i revistes, 
tam bé de Sudam èricai Catalunya.

SERRALLERIA

V a U n t í  , s .i.

Ferro i Alumini

carrer lluís Moreno, 11 - Tel, 972 23 75 00 - 17190 SALT
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E n tre v is ta
Com es van conèixer.
Jo vivia davant la botiga d 'en Tinet, hi anava a 
com prar i teníem  la relació habitual de client- 
botiguer; jo  tenia una am iga que estudiàvem  
juntes i algunes vegades em trucava per telèfon; 
com  q u e jo  no en tenia, trucava a la botiga i en 
Tinet sortia a la porta i cridava: Rosa, al telèfon! 
Així, parlant li deia que amb l’am iga estudiàvem  
francès i com  que ell tenia estudis de filosofia i 
lletres, que havia cursat a M ontpeller en la seva 
estada de refugiat, m 'oferia de donar-m e un cop 
de m à quan tingués dificultats; va com ençar-m e 
a llegir poesies seves i m és tard ja  venia a 
esperar-m e a la sortida de classe i la cosa va 
continuar fins que ens vàrem  casar. Sem bla que 
estàvem  predestináis; fins i to t jo  feia els anys el 
dia del seu sant.

Vàreu tenir un fill, no?
Sí, en Jordi Joan; llàstim a que en Tinet es m orís 
(precisam ent un 11 de setem bre), 4 m esos abans 
que el noi obtingués el títol d 'arquitecte, estava 
tan il·lusionat que va fer-li un poem a per donar- 
l’hi el dia de rebre el diplom a, el qual dem ostrava 
la sensibilitat d'en Tinet. Diu així:
El m eu hereu, 
jo  voldria, fill meu, 
que un cop gran 
fossis tanm ateix 
força com  jo.
Un xic ocell, 
un xic nau;

que el teu esperit 
voli i navegui 
de cara al món, 
àvid de llum, 
d 'am or i pau.

A .C.A.

Iaquest simpàtic català amb accent mexicà?
El català el vaig aprendre a parlar un cop en 
Tinet m ort; ell sem pre em parlava en català i jo  
l'entenia perfectam ent, però no em decidia a 
parlar-lo. Després m 'ho vaig im posar com  una 
obligació i anava a classes a l'O rfeó Català i ara 
em puc expressar en la llengua que en Tinet tant 
estim ava.

Ramon Torramadé

Nota:
Per tenir una imatge més completa d'aquest il·lustre 
saltenc i no fe r  tan extensiva i repetitiva l'entrevista, us 
recomano la lectura de l'amè llibre de l'Agusti Homes de 
la meva terra, i també la revista la Farga n°53, delfebrer 
de 1984, la qual li dedica un reportatge.

OPELS
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 1

GRAN PROMOCIÓ
Grans Ofertes en Vendo de Cotxes i Serveis , 0  <’
Vine a la nostra exposició i veuràs els e t W t S
avantatges de comprar un Opel a Salt. 1928-1998

També ens podeu trobar a Internet: http://www.grn.es/gudayol

. st;
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Cultura

Centenari de la mort de Mn. Cinto Verdaguer

El 26 de ju lio l passat vaig tenir l'honor de 
prendre part en un acte en hom enatge a Mn. 
Cinto Verdaguer. Em  sem bla que reproduir 
aquí les idees bàsiques del m eu parlam ent 
ens podrà ajudar a com pendre una m ica el 
que representa l'obra verdagueriana per a la 
nostra llengua. Am b la vostra vènia, doncs, 
estim ats lectors.
Deia així:
"No, no va d ’haver d 'elegir entre sacerdoci i 
poesia!
Fou sacerdot, sí, però tam bé un gran poeta. 
El prim er, el m és poderós i popular en 
llengua catalana. Cap m és dels seus 
coetanis de la Península- ni en català ni en 
castellà- se li ha pogut comparar. Cap més

dels qui l'han succeït, del rom anticism e tardà 
ençà, l'ha pogut igualar en força, en riquesa de 
lèxic, en m usicalitat, en grandesa. Digueu- 
m e'n un altre que hagi estat traduït al castellà, 
a l'anglès, a l'alemany, a l'italià, al francès, al 
portuguès, al txec i al gallec?
Però hi ha m és. H auríem  de rem untar-nos a 
R am on L lull, segle X III, per poder-lo  
paragonar amb algú que com  ell hagués 
afavorit tant la renovació de la llengua 
catalana. Llull agafa el català, inform a encara, 
heretat del llatí parlat al nostre país, i salta del 
balbuceig incipient d 'un idiom a literàriam ent 
a m ig fer a l'elocució perfecta, plena, pulcra, 
m atisada i universal. Fa d 'això gairebé vuit- 
cents anys!
Mn. Cinto coneix bé les llengües clàssiques 
gràcies a la sòlida form ació rebuda al 
Sem inari de Vic. Recull del parlar viu del 
cam perols i vilatans, dels pastors de les 
m untanyes, per les planes i m asos isolats, de 
llevant fins a ponent i del nord fins al sud 
d'aquesta terra, recull -deia- la llengua no 
contam inada, la poleix, l'endreça, l'ordena, la 
purifica d 'im perfeccions i aquella llengua 
escrita, em pobrida feia anys, esdevinguda un 
poti-poti amb el qual era im possible fer-hi 
literatura, ens la retorna fresca i fragant com 
una rosa acabada d'esclatar...
És fàcil com provar-ho: preneu qualsevol 
llibre en català editat abans de Mn. Cinto i un 
altre de després de la seva mort. I com pareu- 
los!

Salvador Sunyer

#  i GRANJA ^

fBADttA Pinioes -sM AltGENAT>
Passeig Josep Ma Folch i Torres, 21 - 17190 Salt 

Tel i Fax 972 239 666 Mòbil 629 738 318



Cultura

Clar i Català
A CA L'EN RIC V E N E N  G A LE TE S AM B  
FALTES D'O R TO G R A FIA

Hi ha una acreditada indústria galetera a les 
nostres com arques que exhibeix rètols i tota 
m ena de propaganda im presa o difosa am b una 
errada ortogràfica: on posa CAL ENRIC hauria 
de dir CA L’EN RIC.
La contracció CA L és del casam ent de CA SA  + 
EL = CAL ( per anar a casa el carter diem  = vaig 
a CA L carter). Però aquest lligam  dels dos m ots 
no es realitza quan s'ha d 'apostrofar l'article 
EL.
I com  que aquest article s'aprostofa SEM PRE

QUE VAGI SEG UIT D E VO CA L O HA C, en 
el cas que ens ocupa la contracció CAL no fa 
bona propaganda galetera.
Exem ples: Cal M estre Puig, Cal Flequer, Ca 
l'Angel carnisser, CA L 'EN RIC.
Em  consta que ja  se'ls ha fet conèixer la falta, 
però no l'esm enen i això a la llengua catalana 
no li fa cap favor.
Les norm es són per a tothom  i les galetes no 
seran  pas m és bones fa rc id es  d 'e rrad a  
ortogràfica contum aç. La llengua catalana avui 
no es pot desm arxar am b prodigalitats de CA 
L'A M PLE.

Salivador Sunyer

Recordatori
E L S T E U S R E C O R D S  
M A R IA

GROC
Un dia d'un m atí lluent, 
quan la m im osa estava en flor 
d'aquell groc tan fluorescent, 
la M aria va fer el prim er plor.

BLAU
La infància li passa dolçam ent 
entre jocs  de guerra i pau.
Feliç, v ivint el m om ent, 
sota la claror d 'un cel blau

V ERD
D esprés l'adolescència  sorgí 
com  un crit.
La m ent com un verd de fulla 
d'heure.
És tem ps de d e sco b e rta  i 
neguit...
D 'escapades, però com plint el 
deure.

RO SA
M entre altres cantaven "La vie
enrose",
tu fas el som ni de l'infinit, 
cantes a Déu en cada bri de 
cosa,
és el desig que et brota al pit.

GRIS
Prim avera d'estiu, prim avera 
d'hivern,
dies de clar, dies de gris, 
la fúria del cor es tom a lam ent, 
l'esperit inquiet sent desencís.

V ERM ELL
Els arbres de la vida han florit, 
taronges, verm ells o m orats, 
cada any tindran un nou fruit, 
sem pre els has acom panyat.

ALTRES CO LORS
Com  l'arc de Sant M art,
així són els colors
dels teus viatges, del teu camí,
com  un ram  de m il flors.

BLANC
El blanc és el darrer, 
és un llibre nou, M aria, 
és el que et queda per fer, 
des d'avui, el prim er dia, 
de la resta de la teva vida.

M aria, aquest poem a te'l vaig 
escriure el febrer de 1998, va ser 
l'any  de la teva  ju b ilac ió , 
després d 'haver treballat de 
m estra tota una vida.

N om és han passat quatre anys i 
ja  ens has deixat. A quest llibre 
que havies d 'om plir s'ha quedat 
a m ig fer, o no, qui ho sap?
Ben segur que ha estat curt però 
intens, perquè tu, M aria, l'has 
sabut om plir amb nom s de 
persones am igues, amb accions 
quotidianes d 'ajuda als altres, 
am b les teves labors, amb els 
teus treballs m anuals, am b el no 
parar m ai, amb els teus viatges, 
am b les teves fotos, amb els teus 
records, amb la ràdio... i amb 
m oltes m és coses que de ben 
segur em  deixo.
En el teu poem a no vaig citar el 
color negre, ara sí que el 
nom braré, perquè és el color del 
dol que portem  nosaltres en el 
nostre cor.
D esitgem  que darrera d 'aquest 
color incert i im penetrable hi 
trobis la pau i la felicitat per 
sempre.
D E S C A N S A  E N  P A U ,  
M ARIA.

Juliol 2002 
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Gent Gran

Gent gran, vellesa o ancians?

Tothom  sabrà contestar que un ancià és una 
persona d 'edat m olt avançada; que un vell, a més 
de com ptar am b un nom bre considerable d 'anys 
en la seva trajectòria vital, tam bé es pot 
considerar una persona amb facultats m invades. 
La societat ja  ha definit les persones que 
com pten amb m olts anys de vida, com  a "gent 
gran", term e aquest que no pot m olestar a ningú.
I quan és que un ésser hum à entra en el "gup de la 
gent gran"? En l'antiguitat, en els últim s anys 
abans de C rist i prim ers segles de l'Era Cristiana, 
se'ns diu que els clàssics distingien entre vellesa 
i decrepitud, dues etapes que consideraven ben 
diferenciades i que com portaven uns lím its 
d'edat distints que,a m és, en el declivi s'hi 
afegirien uns trastorns personals im portants 
propis de l'ú ltim a etapa de la vida. En 
l'actualitat, encara que l'esperança de vida 
m i l l o r a ,  e l  
desarranjam ent que el 
pas del tem ps suposa es 
pot donar i es dóna.
E n tre  n o s a l t r e s ,  ho 
m a r c a  m o l t  e l  
c o m e n ç a m e n t de la 
jubilació; un jub ilat, per 
raó de l'edat, és ja  un vell 
s o c ia lm e n t  p a r l a n t .
També és veritat que hi 
ha vells-joves i joves- 
vells; són expressions 
que no necessiten m assa

aclarim ents. També es troba el jove  que no li 
agrada i s'aparta d 'assem blar-se a un vell i en 
canvi, en term es generals, a un vell li és grat que 
el considerin jove. La vellesa va determ inada 
per unes pautes socials que depenen de la 
m ateixa societat, i s'hi arriba m és aviat en països 
poc d esenvo lupa ts , ja  que tenen  m enor 
esperança de vida.
I què caracteritza la "gent gran"?
El que m arca aquest col·lectiu és la seva 
experiència, p ilar fonam ental en el que li resta 
de vida i en les orientacions dels altres: la 
com prensió i consideració que el porta a veure 
les coses sense  ex ab ru b tes  i am b m és 
im parcialitat; ser subjecte de venerabilitat per la 
seva aportació a la H istòria i el seu esperit

d 'entrega dins les seves possibilitats.
En la persona hem  de considerar el seu 
psiquism e i el seu organism e o soma; am bdues 
parts es com plem enten . Si la p sique  té 
satisfaccions, aquestes tam bé es reflecteixen en 
el cos, i viciversa, quan una part està deteriorada, 
l'a ltra  acusa les deficències o anom alies 
pertinents.
En una persona gran, generalm ent, el desgast 
físic propi de l'edat porta a la pèrdua de facultats. 
Qui no es queixa, per exem ple, d 'osteoporosi, 
que el dificulta de la seva m otricitat? Quantes no 
es queixen de dism inució visual o auditiva? 
Quants no es queixen de m anca o dism inució de 
l'atenció o de la m em òria o d 'incapacitat per 
solucionar problem es d 'envergadura?
Però la persona, l'ésser hum à, té un cabal o 
conjunt de ressorts que cal, en el possible, fer

f u n c i o n a r .  C o n v é  
preguntar-se: si la vista 
m 'ho perm et, per què 
no llegir? Si l'oïda no 
em  falla, per què no 
e sco lta r  m úsica?  Si 
puc cam inar, per què no 
m o u r e ' m ,  f e n t  
c a m in a te s  c u r te s  o 
llargues. Si m 'interessa 
la com unicació  am b 
a l t r e s  p e r s o n e s  de 
distinta llengua a la 
m e v a , p e r  q u è  no

assisteixo a cursos d 'idiom es? Si m 'agrada tenir 
la vivenda m és que ben arreglada, per què deixo 
passar l'oportunitat d 'aprendre treballs m anuals, 
com poden ser brodats, floristería, encaix o 
altres? Si vull viure la tecnologia, per què no 
posar-m e "al dia" seguint cursos apropiats i 
després disfrutar d’allò après? Si encara tinc 
forces per unir-m e al voluntariat, per què no fer- 
ho?
Seran exercicis físics i/o m entals que ajuden a 
r e jo v e n ir  les  p e rs o n e s  d 'e d a t  m e n tre  
im pedim ents seriosos no ho desaconsellin, i que 
fan que la vida sigui m és agradable i fins i tot que 
sigui m és "vida".

Maria Rosa Puig i Dalmau.
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Gent Gran
Presentació del Projecte d'ampliació del Casal de la Gent Gran

El Casal de la G ent Gran "Les Bem ardes" aviat 
estarà en obres. El departam ent de B enestar 
Social hi ha destinat cent m ilions de pessetes per 
a l'am plició. Canvis de dalt a baix, m és ben dit, 
de baix a dalt, ja  que s'hi aixecarà un pis a sobre 
de l'actual planta i algunes de les dependències 
actuals es traslladaran a la planta superior. Una 
rem odelació que facilitarà que l'equipam ent 
sigui m és com plet am b les dependències noves; 
sem bla que les obres com ençaran aquest m es de 
setem bre. A ra caldrà que les obres s'enllesteixin 
aviat per l'enrenou que portaran; els paletes que 
vinguin aviat, però que aviat se'n vagin.
El passat 23 de ju lio l, l'H onorable Consellera de 
Benestar Social, Sra. Irene Rigau, acom panyada 
de l'A lcalde de Salt, del D irector G eneral 
d 'A cció Civica, del D elegat Territorial i del 
President del Casal "Les Bem ardes", va fer la 
p re se n ta c ió  del p ro je c te  a la n o m b ro sa

assistència a l'acte d' usuaris del Casal. La Sala 
M agna va quedar plena a vessar.
El projecte és prou atractiu per les inform acions 
que s 'o fe riren ; confiem  que sa tisfac i les 
necessitats del Casal i sobretot que no es dem orin 
les obres

La Farga

Opinió
A SALT, DES DE SANT JORDI A LA 
M. DE D. DE MONTSERRAT

Per Sant Jordi d 'enguany el poble feia un bon 
goig. El passeig C iutat de G irona, am b les 
parades de llibres i roses, i les de les 
associacions, va ser tot el dia el centre de la festa. 
També als carrers s'hi veien m és senyeres que 
d'altres anys, i fins i tot a algun Sant Jordi li 
havien penjat una bandera del Barça per 
dem anar que, aquell vespre m ateix, ell hi fes 
m és que nosaltres. La festa del patró de 
Catalunya s'ha consolidat en el nostre Poble i 
seria bo que tam bé ho fos com  a fira de les 
associacions que cada any són m és presents en 
aquesta diada, per donar-se a conèixer i retrobar
se amb els seus socis i amics. Al capvespre els 
M arrecs varen enlairar els castells i l'anxeneta va 
desplegar l'estelada de l'esperança en una 
Catalunya sobirana que ningú ens pot prendre ni 
fer oblidar. El Concurs de Flors, en la diada de la 
M. de D. de M ontserrat, va cloure la setm ana que 
l'any vinent s'ha de repetir amb m és actes 
culturals i m és participacions encara.

M entre celebràvem  les nostres festes amb

civism e i norm alitat, llegim  a la prem sa com, 
m alintencionadam ent, hi ha hagut qui per fer 
mal burxa la ferida, per tal de generar conflicte 
on no n'hi ha, per provocar, perquè no els convé 
que visquem  lliures en la norm alitat i el seny. Per 
estranyes raons ara proposen que la Diada 
N acional de Catalunya sigui per Sant Jordi en 
com ptes de l'onze de setem bre. També els 
segadors els fa nosa. D em à gosaran dem anar que 
posem  als balcons la bandera espanyola en 
com ptes de les quatre barres. Ja fa tem ps que ens 
varen treure la festa del dilluns de la "Pasqua 
G ranada", que sem pre ho hav ia  esta t a 
Catalunya. Que no s'hi escarrassin, m algrat que 
la festa de Sant Jordi sigui la festa catalana m és 
arrelada, tot i ser un dia de treball, i plena de 
llibres, roses i flors i violes, la D iada N aciona és 
l'onze de setem bre, i recordarem  cada any que 
vàrem  ser ocupats i perseguida la nostra llengua, 
anul·lades les lleis pròpies i tot senyal d 'identitat 
per fer-nos desaparèixer com  a poble, com avui 
volen fer els seus hereus. L 'O nze de Setem bre i 
Els Segadors són ben vigents encara. I ens ho 
recorden tot sovint!

Jaume Bosch i Termes
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Opinió

Més pedres perdudes?

Sem bla que finalm ent com encen les obres en els 
pisos de ca la Sileta. Ara bé, no he vist el projecte de 
construcció de les noves vivendes, però suposo que 
la façana de l'im m oble serà respectada i no es tocaran 
les seves obertures noblem ent rem atades per unes 
pedres ben escairades. Ja hem  perdut m asses llindes i 
finestres i altres objectes del que en podríem  
anom enar param ent exterior de les cases. Caldria una 
norm a urbanística per part de l'ajuntam ent que 
protegís tots els detalls històrics del poble. Encara 
avui es perden coses. Els propietaris, al fer 
arranjam ents a les façanes, haurien d 'estar obligats a 
deixar a la vista totes les pedres de llindes, brancals i 
am pits de portes i finestres i altres elem ents de bon 
gust que trobessin am agats sota el cim ent. A ixò a 
SALT no es fa i les pedres surten i es tapen en qüestió 
d'hores.

Les norm es a la ciutat de G irona són m olt 
severes, però crec que ha valgut la pena que hi 
fossin. També seria necessària una llei de 
protecció interior de vivendes. M assa cops 
s'ha elim inat escales, rajoles i m aterials de 
tem ps antics. Els arquitectes pequen de 
deixar les façanes tal com  eren i no tenir cura 
dels interiors de les edificacions. De vegades 
un sim ple dipòsit d’aigua pot ser interessant 
en qüestions d’estètica o d'història. Seria m olt 
senzill fer una llista dels elem ents a conservar 
en el nostre poble.

Ja ho sé que no tenim  grans edificis ni 
construccions de gran valor arquitectònic, 
però aquest fet de no gaudir-ne és una m ostra 
m és que val la pena guardar per generacions 
futures el poc que ens queda en peu.

Són aquestes pedres senzilles les que ens fan 
encara un poble. Si tots hi posem  la nostra, 
tindrem  un poble am b història de veritat.

N o fem  m és disbarats i tinguem  una m ica més 
de sentit com ú, cosa elem ental per dam unt 
d'estudis i m àsters i no sé quantes coses més, 
que  so le n  l lui r  a lg u n s  a rq u ite c te s  i 
aparelladors. N o cal ser un m estre d 'obres per 
salvaguardar tot el nostre patrim oni.

Carles Bonet.

GAR4TGE INTERNACIONAL
ROBERT NIDAL, Sk.
CONCESSIONARI

nana LANCIA



Salut
L’atenció a la dependència

R ecentm ent, el D epartam ent de B enestar Social 
de la G eneralitat de C atalunya ha presentat el 
Llibre Blanc de la gent gran am b dependència, 
docum ent que el m ateix D epartam ent defineix 
com  un m arc de referència obert i eina de treball 
per a, i així ha titulat el llibre, "repensar l'atenció 
a la gent gran amb dependència". A tenció que es 
considerada com  un dels grans reptes de la 
p o lític a  soc ia l de les p ro p eres  d ècades , 
determ inat pel creixem ent del pes relatiu de la 
població gran en relació a la població general, a 
causa de l'augm ent de la longevitat i la davallada 
de la natalitat.

De les diverses recom anacions que dóna el llibre, 
n'hi ha que són de general acceptació i que poc 
debat originaran m és enllà de l'agilitat i del 
m ètode en la posada en funcionam ent: és el cas 
de les recom anacions d 'invertir en la gestió del 
coneixem ent, de valoritzar el recurs hum à, de 
reconèixer el dret a l'atenció de la dependència, 
d 'orientar els serveis a les preferències dels 
usuaris o de prevenir les dependències des de les 
edats joves i d iversificar la seva atenció

A ltres recom anacions són d 'interès per als 
p roveïdors de serveis: així s 'aconsella  la 
transform ació de les residències en plataform es 
de s e rv e is  in te g r a ts ,  en  q u è  l 'a te n c ió  
d 'institucionalització sigui un elem ent m és d'una 
àm plia cartera de serveis am b capacitat d 'atendre 
la dependència d 'una m anera global.

M ereix una atenció especial el consell que es 
constitueixi un únic organism e que integri 
l'atenció a la dependència a Catalunya i que 
funcioni com  a agència de com pra de serveis.
Al m eu entendre, això suposa optar per un m odel 
centralista, que m argina els ajuntam ents, que 
dificulta la diversificació de l'atenció que el 
m ateix docum ent recom ana i que, opino, nom és 
beneficia els grans proveïdors de serveis.

L 'altra recom anació que m ereix reflexió per part 
de tots, i sobre la que seria convenient que les 
d iverses forces po lítiques debatessin  i es 
p ronunciessin , és la que es fa sobre el 
finançam ent de l'atenció a les dependències en 
un m odel m ixt de finançam ent públic i privat; 
am b un m ínim  d'atenció garantit, i finançat 
públicam ent, i la resta m itjançant un sistem a de 
copagam ent progressiu; alhora, l'adm inistració 
h a u r i a  de  f o n a m e n t a r  i n s t r u m e n t s  de  
finançam ent privat com plem entaris al nivell 
m ínim .

L 'e s tru c tu ra  ac tual de la p o b lac ió  i les 
projeccions possibles en el futur fan que 
l'atenció a la dependència ens afecti a tots i, per 
tant, les decisions polítiques que es puguin 
prendre haurien de m erèixer el nosre interès, i 
hauríem  de dem anar als diferents partits polítics, 
i en les diferents eleccions, quines són les seves 
propostes.

Jordi Matas i Roca
Metge
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S a lu t

Massatge i Dolor
El tractam ent natural del dolor es pot aconseguir 
a través de diferents teràpies i disciplines com 
ara les teràpies m anuals, l'acupuntura, la 
g im n àstica , la reed u cac ió  p o stu ra l o la 
fitoteràpia, entre d’altres. Aquí parlarem  del 
m assatge, per ser de gran im portància.

El m assatge és una de les teràpies m és agraïdes i 
efectives alhora. N o en va, hem  de recordar que, 
com  diu el prestigiós Dr. Jordi Sagrera, de 
l'escola de m assatge Sagrera Ferràndiz de 
Barcelona, en un dels seus articles, "el 75% dels 
dolors d'esquena de què es queixa la població és 
de tipus funcional, és a dir, no existeix lesió". Per 
tant, és m olt im portant treballar la m usculatura.

bruta carregada de toxines, evitant que aquestes 
s'estanquin en les articulacions. Sobretot en la 
circulació de retorn de les extrem itats inferiors, 
on m illora les fam oses ram pes i el botim ent de 
cames. I sobretot relaxa la m usculatura, ajudant 
a descontracturar punts de gran tensió en zones 
tan típiques com  les espatlles, cervicals i de 
l'esquena en general.
En aquest apartat hem  de com entar la gran 
im portància d 'aquesta disciplina com  a teràpia 
preventiva, donat que si m antenim  la tensió dels 
m úsculs, tendons i els lligam ents de la colum na 
controlats, podem  ajudar a evitar que els nervis 
que es ram ifiquen a tot el cos des d'aquí, pateixin 
pinçam ents, que són causa no nom és de forts 
dolors, sinó fins i tot de disfuncions orgàniques.

De tots és sabut que el m assatge data de m ilers 
d 'anys d 'antiguitat, i ha form at part im portant de 
la m e d ic in a  de to te s  a q u e lle s  c u ltu re s  
m il·lenàries orientals com  ara la hindú, la 
japonesa, o la tradicional xinesa.

De fet, seguram ent és infinitam ent m és antic 
que tot això, possiblem ent va com ençar en 
form a d'autom assatge, perquè si hom  pateix 
algun dolor, pesadesa de cam es o es dóna algun 
cop, l'acte reflex serà sem pre de fer-s'hi una 
fricció per calm ar les m olèsties.
Per tant, és m olt im portant escoltar el nostre cos.

Ara explicarem  quins són alguns dels efectes 
m és im portants del m assatge. D 'entrada cal 
explicar que hi ha una gran relació entre la pell, 
amb infinitat de term inacions nervioses, i el 
cervell, am b el sistem a nerviós com  a via de 
connexió.
El m assatge, per tant, augm enta el nivell 
d 'endorfines, unes "horm ones cerebrals" que 
actuen com a calm ants naturals del nostre cos, 
m illorant l'estrès i el nivell de dolor.

A ctiva la circulació de la sang en cada 
am assam ent que fem  sobre el m úscul, provocant 
que entri sang neta oxigenada i surti la sang

A "Teràpia del dolor" s'utilitzen m oderns 
recuperadors electrònics, que són m olt efectius 
en el camp del dolor i que m ultipliquen l'efecte 
del m assatge, com binat am b els tradicionals olis 
d'herbes i bàlsam s cam forats, i la m il·lenària 
acupuntura si cal, indispensable per poder 
desbloquejar aquells dolors que no acaben de 
m illorar. S 'aconsegueixen d 'aquesta m anera 
bons resultats.

D urant aquests anys he estat treballant amb 
jubilats, sovint he sentit pronunciar, amb un cert 
desaire, aquella fam osa dita popular que diu que 
"Perola vella, bony o forat". Però no us 
desanim éssiu pas, perquè us puc garantir que la 
m ajoria de dolors es poden m illorar, fins i tot en 
problem es im portants, i en definitiva del que es 
tracta és de guanyar qualitat de vida.

Els jub ilats gaudeixen d’un preu especial i fins i 
tot els pot sortir de franc si s'inform en en el seu 
Casal d'Avis

M iquel Iglesias i Soler 
Teràpia del dolor  
Tel. 972 4 0 1 0 4 6



E sport
CLUB PETANCA SALT

D esprés de la ressaca de la festa del barri de la 
Processó i de la Festa M ajor tom arem  a parlar 
una m ica de petanca, del que ha passat durant 
aquests m esos d'estiu. Com  tots sabeu pel 
butlletí que us ha enviat el Casal, cada setm ana 
es juguen  les nits de club a la fresca, aquest any 
el tem ps no hi acom panya gaire, ja  que o plou o 
fa fresqueta i això es nota amb l'assistència de 
jugadors, però els que hi som  ens ho passem  
d'allò m és bé.
El dia 16 de juny  en Tono Duran, en M anolín 
Rom ero, l'Enric Freixas i en Lluís Roca varen 
participar a les XII hores de l'Esplanada de 
M ataró, un cam pionat im portant en el m ón de la 
petanca, on participen jugadors de m olta 
categoria i experiència. La participació va ser un 
èxit, ja  que el nostre club va assolir el 2n lloc a la 
classificació final, nom és superats per l'equip 
amfitrió.
També el 30 de juny, convidats per la Federació 
C a t a l a n a ,  v à r e m  p a r t i c i p a r  al  T r o f e u  
Internacional CIUTAT DE BA R C ELO N A , on 
participa la flor i nata de la petanca nacional com 
internacional. Aquí el resultat no va ser gaire bo, 
però el sol fet de participar-hi és un orgull pel 
Club de Petanca Salt. Els jugadors que anaren a 
aquest cam pionat foren en Tono Duran, en 
M anolín R om ero i en Lluís Roca.

El 13 de ju lio l a les pistes del Club Petanca 
M ontilivi es va ju g ar el Torneig CIUTAT DE 
GIRO N A . El nostre club va participar com  a 
cam pió dels provincials de la  categoria i el 
resultat no va poder ser millor. En Tono Duran, 
en M anolín Rom ero i en Francesc M uñoz 
(aquest últim  va substituir en M artí Salip, que de 
m om ent no pot jugar) van aconseguir el prim er 
lloc de la classificació final. Cal rem arcar que hi 
participaven la selecció catalana sénior i juvenil 
i tam bé un equip de la Catalunya N ord, així com  
tam bé equips punters de Barcelona i Lleida; tots 
ells van quedar per darrera dels saltencs.
El 14 de ju lio l a les pistes del Club Petanca 
A nglès varen organitzar les XII hores sèniors 
nocturnes. El dissabte es van haver de suspendre 
per culpa de la pluja, però el dium enge l'equip de 
Salt form at per la Yolanda Jorquera, la M ontse 
Cabrellez, en Lluís Roca i en G regori A nton van 
quedar cam pions absoluts, guanyant a l'últim a 
partida l'equip del Pont M ajor que havia sortit 
com  a favorit.
El 20 i 21 de ju lio l i dintre les activitats de la 
festa  m ajo r de Salt vam  o rgan itza r les 
t r a d i c i o n a l s  " H O R E S  D E  S A L T  D E  
FÈM IN ES", que aquest any no van ser XII hores 
sinó XIV Hores Internacionals Fèm ines, am b la 
participació de dos equips francesos, quatre de

Jugadores del CP Salt a les XIV Hores. Foto Gregori Anton
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les com arques de B arcelona i la resta de les 
com arques gironines. La participació va ser un 
èxit i totes les jugadores estaven a punt a l'hora 
exacte de com ençar el cam pionat. L 'alcalde de 
S a l t , Jaum e Torram adé, va donar la benvinguda 
a totes les participants i el president del Casal de 
Jubilats, Sr Joan Boada, les va encoratjar a que 
disfrutessin de la petanca i que l'any vinent 
tom essin  a Salt (encara que va dir que e lija  no hi 
se ria  com  a p re s id e n t, p e rò  sí com  a 
col·laborador). El president del club i la jun ta  
van convidar totes les participants a un 
"piscolabis". I a les 6 en punt es donà inici a la 
com petició. A  les 8 del m atí es va jugar l'últim a 
bola i després d 'un bon esm orzar a can M uriel es 
va fer entrega dels prem is. El Ir  lloc va ser peí 
G ran Via, el 2n lloc per a les franceses de 
l'S tephenois, el 3r per Torres de Rubí, el 4t. peí 
C.R Salt B, form at per Carm e M uñoz, A ngelina 
Busquets, Loli V ázquez i Rosi Santos, que a part 
del prem i del club tam bé aconseguiren el premi 
especial cedit per l'am ic G regori A nton a la 
prim era quadreta de Salt, i en 5è lloc el Salt D 
form at per M ontse Espinosa, Fina Espinosa,

D olors Espinosa i Juanita Carrillo. El president 
del club va acom iadar totes les jugadores 
recordant que les esperava l'any vinent.
El 27 de ju lio l dos equips de Salt anaren a jugar 
les XII Hores dA vinyonet. D urant tota la nit i 
aguantant la rosada que anava caient a les 
espatlles, l'equip de Salt form at per Tono Duran, 
M anolín Rom ero, G regori A ntón i Josep Boó 
aconseguiren el 2n lloc final. La presidenta del 
club Sra. E ncam a Cam pos va fer l'entrega de 
prem is i records als participants.
També voldria rem arcar que a les XII Hores 
dA ng lès, un dels equips de Salt estava form at 
pels "nanos" Xevi Soler, O scar Lara, X evi M ir i 
Jordi Pujol, tot i que no varen guanyar gaires 
partides, el seu com portam ent i saber estar a la 
pista és digne de m enció en aquestes pàgines 
petanqueres. M olt bé nois!
N om és em cal dir, després dels resultats 
aconseguits aquests dos m esos: "AIXÒ VA BE", 
no afluixeu, jugadors.

Josep Boó i Alech

Salt Gimnàstic Club
L 'l de m aig de 1979 es constitueix el Salt 
G im nàstic Club a la seu del C/ Dr. Ferran, 26, de 
Salt. A questa societat esportiva es federa amb 
atletism e, handbol, esquí..., encara que el seu 
esport principal serà la gim nàstica.

Podríem  destacar tam bé els intrecanvis a 
Euskadi, M allorca, M adrid, Perpinyà, Vilanova,

G ranollers, Rubí, el Vendrell...entre d’altres.

Exhibicions en altres m odalitats esportives: 
Cam pionat d 'Espanya de Volteig (Federació 
H ípica), U niversiada (Esports universitaris), 
B l u me  In te rn a c io n a l (G im n à s tic a ) , TV 3 
(Program a Som i Serem)...
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El nostre Club és conegut a la resta de 
C a t a l u n y a ,  p e r q u è  h a  c o l · l a b o r a t  en  
l 'o rg a n itz a c ió  de to tes  les co m p e tic io n s  
federades i escolars que s'han realitzat a Girona. 
Des de l'any 1998 tam bé som coneguts a la resta 
d 'E sp a n y a  p e r  h a v e r  o rg a n itz a t el " l r .  
Cam peonato N acional de Base de Iniciación y 
Prom oción de G im nasia A rtística Fem enina", 
amb la participació de m és de 500 gim nastes 
d’arreu del país.

D urant l'agost de 1992 la seu es fa petita i es 
trasllada a una nau del C/ Pere Coll i Güitó, 27- 
29, tam bé a Salt. (des de 1996 i per m anca 
d'espai, l'activitat queda reduïda a la pràctica de 
la gim nàstica artística). A ctualm ent ja  està 
a p ro v a t p e r  l 'a ju n ta m e n t fe r  u n a  no v a  
instal·lació, ja  que l'actual queda petita pel 
nom bre de gim nastes que hi ha actualm ent 
(tam bé tenim  un grup de nens per iniciar-se a la 
gim nàstica m asculina) i tam poc cobreix les 
necessitats d 'algunes de les nostres gim nastes, 
degut al seu alt nivell.

A ctualm ent les nostres gim nastes participen en 
com peticions arreu de Catalunya i Espanya, 
com  són: Copa Consell, Copa Catalana i 
Federació.
D estaquen a Copa Consell: M ireia Fayol, 
A riadna Casells, Ivet Caballé, Sara Sánchez, 
A lba Sánchez, i M aria Baena. A Prom oció: 
A nna Riera. A  Iniciació: Claudia Vila, Lidia

Lam a i Laura Pardo. A  Federació: Beatriz 
M oreno i M arina Cusi.
A q u e s t  a ny  t a m b é  s ' han  o b t i n g u t  uns  
im m illorables resultats als cam pionats estatals, 
com  ara:
C am pionat d'E spanya de C lubs a El Ejido:
classificat en setena posició en categoria Open. 
L 'equip està form at per Joanna Carbó, M arina 
A uguet i M arina Cusi.
C a m p io n a t d 'E sp a n y a  de San Javier:
Cam pionats d 'Espanya Individuals de Caudia 
Vi la  i L i d i a  L a m a  a In i c i ac i ó  1 i 3 
resp ec tiv am en t. C am piona t d 'E spanya  de 
l'equip d' In ic iació -1 form at per C laudia Vila, 
Roser Sánchez, Eugenia Pujol i C ristina Vidal. 
M edalles per aparells de C laudia Vila i Roser 
Sánchez (1-1) Caria Costa i Esther C ostar (1-2) i 
Lídia Lam a (1-3).
C am pionats d'E spanya de Pozuelo: m edalla 
de bronze de Joanna Carbó (Sénior 2).

Des d'aquí volem  anim ar totes les nenes que 
vulgin provar si els agrada la gim nàstica, que 
ens vinguin a veure al C/ Pere Coll i Güitó, 27- 
29, de Salt o trucant als telèfons: 972.23.44.52 i 
620.20.05.70.

Rafael Cusi



Enquesta
Amb motiu de la posada a exposició pública per 
l'Ajuntament de Salt, del Pla Especial de Reforma 
Interior del Barri Vell, la revista La Farga, d'una 
manera aleatòria, ha repartit en algunes bústies uns 
fulls per copsar l'opiniò dels veïns del barri. Dels 24 
fulls repartits hi ha hagut 6 contestes, un 25% del 
total. Potser la novetat que algú pregunti l'opinió dels 
veïns els ha agafat per sorpresa i no han contestat, 
d’altres potser no s'han fiat massa d'això de 
l’anonimat i altres hem sabut que estaven fora. Amb 
tot, pensem que haurà servit perquè se'n parli i, poc o 
molt, servirà per donar a conèixer més el projecte. 
Algun enquestat ha contestat de paraula, cosa que no 
tindrem en compte.
El motiu de l'enquesta era donar a conèixer als veïns, 
i convidar-los a participar, en temes que afecten el 
poble i que moltes vegades se n’adonen quan les 
màquines estan treballant i tot ja  està decidit. El 
resum de l’enquesta és aquest.

Les preguntes eren:
Com a veí de la zona, té coneixement del projecte?.
Tots contesten que sí.
Ha vist o en sap alguna cosa del projecte? Dos sí, 
quatre no.
Si coneix el projecte, què n'opina?
Del trànsit restringit: Trobo molt correcte que es 
restringeixi el trànsit al Barri Vell per a conservar-lo 
millor. - Hi estic d’acord tal com es planteja.

Han passat tres anys des de la nostra creació com a 
Demarcació Territorial per poder fomentar i recolzar 
totes les iniciatives des de casa nostra, que vagin 
encaminades al benefici del caravaning.
A continuació, que és del que es tracta, vàrem 
organitzar l'acampada d'inauguració i vam triar el 
càmping Ecològic Lava de Santa Pau, això va succeir 
l'any 1999.
Ja transcorregut el primer any d'existència de la 
nostra Demarcació, ho vàrem celebrar en un càmping 
de Camprodon, des del qual vam visitar les 
poblacions de Beget, la baixada de mulats 
d'Espinavell, Tregorà i la població ja  del país veí, 
Prats de Molló.
I per variar, la celebració del segon aniversari va ser 
una sortida. I la vam fer al sud de França, a la regió de 
la Camarga, on hi ha el delta del Riu Roine, que 
juntament amb el Delta de l'Ebre i el Parque de 
Doñana són els indrets on les aus migratòries solen 
descansar del seu llarg viatge. A més a més, es va 
visitar l’Estany de Thau, el Museu Prehistòric de 
Meze, el poble de Balaruc-les-Bains, Stes. Maries de 
la Mer i Aigües Mortes.

De les reformes de carrers i  places: Em sembla bé.. 
Les trobo bastant correctes.
Dels aparcaments: S'ha d’augmentar en la mida que 
sigui possible,- Poden ser suficients si es fan servir 
bé; n’hi hauran dos. Passeig Monar: aquest em 
sembla bàsic de cara al teatre.
Dels carrers peatonals: Si es vol potenciar el Barri 
Vell cal restringir el trànsit.- És bo que hi hagi carrers 
peatonals per fer més agradable passejar pel poble. 
De zones verdes: S’ha d’intentar augmentar i
conservar les zones verdes. Crec que s’està fent bé.- 
Se’n creen de noves. D’acord!
Altres punts que cregui interessant comentar. Ja era
hora que algú es preocupés del Barri Vell. Dono 
l’enhorabona a l’equip de govern.- (1) Potser la 
informació no s’ha fet tan pública com caldria, ha 
hagut de ser la Farga qui "avisés" que el PERI del 
Barri vell està a informació pública. (2) Els 
elements, cases i façanes que es protegeixen, que són 
els que donen sentit i tipologia al Barri Vell. Crec que 
en falta alguna més.- La poca informació i explicació 
del projecte.- Projectes tan importants s’haurien 
d’explicar molt bé.- Que falta informació.

D’alguna manera aquest és el començament. La 
Farga intentarà insistir en copsar l’opinió dels 
saltencs quan creiem que cal fer-ho. També els veïns 
poden fer propostes, que seran benvingudes.

I havent acabat aquesta mica de recorregut per la 
nostra petita història dels nostres pocs aniversaris, 
entrem de ple en el present.
Un cop acabada la disbauxa que comporta el temps 
estiuenc, podem definir l’acampada que constitueix 
el nostre te rce r an iversari.
Aquesta acampada, girarà a l'entom d'una mongetada 
(amb botifarres, naturalment, i potser alguna altra 
cosa, ja  ho veurem), i per tal de seguir la tradició, 
comptarem amb aquell foc de camp, sense 
encendre'l, que és perillós i prohibit, amenitzat per 
cants, concursos, acudits i tantes i tantes altres coses. 
La farem en un càmping, aquesta vegada, a la 
localitat de Garriguella, situat a l'Empordà, vora els 
serrats i arran del mar, s'obre una plana riallera, 
prop de les Alberes i, malgrat ser un cap de setmana 
de llargària normal, és a dir, amb entrada el divendres 
dia 11 i sortida el diumenge dia 13, comprendrà, entre 
d’altres, la mongetada que li dóna nom, una visita als 
vivers de tortugues d'aigua, un cremat i d’altres coses 
que serà millor deixar-les com a sorpresa.

Unió Caravanista de Catalunya a Salt



Vida al Casal de Jubilats
Excursió de set dies al Pirineu Aragonés

No voldria allargar el meu escrit més 
del previst, per tant ho resumiré 
només pel fet de donar constància que 
aquest Casal es manté actiu en totes 
les seves sortides excursionistes.
El divendres 14 de juny, vam sortir a 
les cinc del matí unes cinquanta 
persones de ruta cap a les terres 
aragoneses. Voldria remarcar que la 
calor, durant aquest set dies, no ens va 
deixar ni un moment tranquils. 
Després diuen que a la muntanya s'hi 
està fresc i que és saludable ( per 
dubtar-ne).
Parada a la vila d'Alquezar, per visitar 
el monestir de Santa Maria, dintre de 
la fortalesa construïda el segle IX per 
la família d'origen àrab Banu-Jalaf. 
En el segle XI el rei Sancho Ràmirez 
va conquerir aquesta fortalesa 
,modificant el seu aspecte i construint 
l'església dedicada a la Verge. 
F inalitzat el nostre recorregut 
acompanyats per un guia i el seu gos, 
ens vam quedar a dinar al mateix 
poble, i a continuació viatge per la 
província d'Osca i el port de Mont 
Repòs fins arribar a Jaca, punt de totes 
les sortides a realitzar els propers dies, 
i vila molt recomanable a l'estiu pel 
seu clima molt agradable, més aviat 
fresc. A part d'aquest comentari, a 
Jaca és digne de contemplar la seva 
catedral, com també el museu diocesà, 
la ciutadella, la torre del rellotge, 
l'Ajuntament i altres, que vàrem 
visitar acompanyats per una guia. Els 
seus carrers estan nets i no es veuen

grafitis per les parets.
Sortida programada a la Vall d'Aragó 
, fins al port de Somport a 1.640 
metres d'altitud. Baixant ens aturem 
al museu i exposició , on ens passen 
un vídeo del túnel de Somport, ja 
completament construït pel mètode 
austríac d'uns vuit quilòmetres, sis- 
cents vuit metres de llarg entre les 
fronteres d'Espanya i França , i en 
e s p e r a  de la seva  p r o p e r a  
inauguració, una vegada aprovats els 
tràmits legals de seguretat que 
requereixen aquestes grans obres. 
Visita al monestir de Sant Joan de la 
Penya, romànic i gòtic, on durant una

hora llarga vàrem escoltar el seu origen i 
tota la seves històries, comentada per 
un expert guia, certament molt 
competent i que un servidor passa de 
referir-les en aquesta crònica perquè 
s'allargaria molt.
Aquesta excursió de set dies, de caire 

paisatgista, va tenir una influència molt 
cultural, perquè entre visites realitzades 
a catedrals, esglésies, monestirs, 
castells, ajuntaments, museus i carrers ( 
Osca i Pamplona ), vàrem quedar ben 
informats de tot el que fa referència als 
arts romànic, àrab, gòtic, renaixentista, 
barroc, modern i altres.
Visita guiada per la ciutat de Pamplona,
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que disposa d'unes zones verdes molt 
ben conservades i amb uns estils molt 
diferents, queja ens agradaria tenir-les. 
Recorregut per la muralla-castell. Des 
de l'Ajuntament, passem pels carrers 
dels "correbous "on fan curses els 
atrevits ( no es cap ironia), davant d'un 
toro, per les festes de Sant Fermin. 
Dintre de l'itinerari programat, visita al 
castell Xabier, bressol de Sant Francesc 
Xavier, patró de Navarra. Fortalesa 
molt ben conservada i amb molta 
història a comentar d'aquest sant. La 
mateixa tarda i després de dinar, ruta 
cap al monestir de Sant Salvador de 
Leyre, des d'on es pot contemplar 
l'embassament de Yesa. En l'interior de 
l'església vàrem escoltar els cants 
gregorians dels monjos del monestir. 
Fetes també les rutes per la vall de Tena 
i la vall d'Aragó, amb les corresponents 
visites al poble de Sallent de Gàllego i 
al Balneari de Panticosa.
L'endemà al matí, visita guiada a la 
petita i acollidora ciutat d'Osca, capital 
de l'alt Aragó. Passeig pel museu i 
ajuntament. Relat per part del guia de la 
història de la Campana d'Osca, on 
segons la narració el rei Ramir el 
Monjo, en una fossa del castell, va 
ordenar tallar el cap als nobles rebels i 
penjar el cap d'un d'ells en una corda. 
Aquest fet queda molt ben reflectit en el

quadre pintat que ens varen ensenyar 
en aquesta visita. A continuació noves i 
continuades explicacions de la bíblia i 
el seu art, per les capelles de Sant Pere 
el Vell i Sant Miquel.
A la tarda, visita al castell de Loarre, 
fortalesa i antic palau reial dels reis 
d'Aragó. A l ' interior es troba molt ben 
conservada l'església més notable de 
l'arquitectura romànica europea. 
Actualment, segons vàrem apreciar en 
la visita guiada, hi ha treballadors 
que estan renovant les torres superiors. 
Hi ha molta història i narracions per 
explicar d'aquest castell ( ho deixem). 
En el nostre sisè dia pel Pirineu 
Aragonès, recorregut per les valls 
d'Ansó i d'Hecho, amb les seves 
corresponents visites a aquests pobles 
tan peculiars. Trobem en aquestes valls 
la viva imatge d'un Pirineu no 
manipulat, autèntic i quasi oblidat. 
Aquesta naturalesa encara mana i 
l'home acata els seus ritmes. Altituds 
entre 700 a 2.700 metres sobre el nivell 
del mar, permeten la influència d'un 
c l ima oceànic en els cims i 
submediterrani a la vall, donant origen 
a la gran diversitat de fauna i flora.
A la tarda, temps lliure per anar de 
compres per Jaca i preparar les 
maletes.
Últim dia, dijous 20 de juny, sortida

després d'esmorzar de ruta cap a Ainsa, 
població ubicada a pocs quilòmetres 
del Parc Nacional d'Ordesa i Mont 
Perdut, al costat del riu Cinca. Fent 
temps abans de dinar, vàrem visitar les 
muralles, l'església i la plaça Major, i a 
la tarda ruta cap a Salt.
Voldríem tenir un record per en Josep 
T u r ó n  C a n a l s  ( a . c . s . ) ,  que  
inesperadament ens va deixar el 
dissabte 15 de juny, i un sincer 
agraïment a totes aquelles persones 
que varen fer costat a la seva esposa. 
Sempre va regnar una bona harmonia i 
solidaritat entre els excursionistes, ja 
que per a molts és la cinquena vegada 
que sortim, i junts vàrem haver d' 
aguantar la calor que ens va fer aquests 
dies, amb molta resignació i 
paciència. Una felicitació molt ben 
merescuda per al xofer, la guia i el 
responsable d'aquesta excursió, l'Enric 
Serra, i també a tots els excursionistes 
d’aquests inoblidables set dies, pel seu 
bon comportament. Esperem que la 
propera a realitzar no ens surtin 
imprevistos ni entrebancs. Axí ho 
esperem i desitgem.

Ferran Márquez 
Secretari del Casal de Jubilats de Salt

Gastronomia
VICHYSSOISE DE PASTANAGA (lr  plat)

IN G R E D IEN TS

1 Kg de pastanaga 
1 ceba 
3 patates 
1/41 de llet 
Sal i pebre 
A igua i oli

ELA BO R A C IÓ
- Talleu la ceba a daus i en un cassó o olla 
petita, fregiu-la amb una m ica d’oli a foc 
baix.
- Peleu les pastanagues i les patates i 
talleu-les a rodanxes.
- Tot seguit afegiu les pastanagues i les 
patates a la ceba.
- D eixeu-ho fregir uns 10 m inuts a foc 
lent.

- Tireu la sal i el pebre i afegiu-hi l’aigua 
(l’aigua que cobreixi un dit pel cim  de la 
pastanaga).
- D eixeu-ho bullir 15 m inuts a foc lent i 
tritureu-ho.
- Passeu-ho pel colador xinès.
- Tot seguit poseu-hi la llet i rem eneu.
- Tasteu i rectifiqueu de sal, si és 
necessari.

PRESENTACIÓ :
Am b plat soper o tassa de consom é.
Podeu decorar-ho pel cim  amb un bri de 
julivert.

AlbertSenenti Vilà 
Professor de cuina de la 
Casa de Cultura "Les 
Bernardes"



Llista de naixements, defuncions i casaments a Salt, del 12 de maig al
12 d'agost de 2002
NAIXAMENTS.-

Paula Garcia i Amador 
Si-Mohamet i Radidan 
Verònica Gallego i Serrano 
Lamin Aiakite 
Mahamadou Cissokho 
Roc Artalejo i Bagaría 
Elias Azhoum i Morales 
Nerea Fontanilla i Vila 
Andrea Lavado i Guillem 
Daniela Candalija i Sierra 
Aitor Martín i Picazo 
Mokhtar Sillah 
Guillem Ferrés I Cardona 
Nevea Benjumea I Martín 
Niame Cissokho 
Aima Molinero I Cordero 
Alejandro Manchado I Falcon 
Dilan Botero i Guiraldo 
Juan Gómez i Pérez 
Núria Mayoko i Mbwisi 
Núria Ventura I Gómez 
Clara Campasol i Tràfach 
Fatumata Naquiraga 
Selma Gürbüz i Pérez 
Joel Josep Mancheno i Quito 
Alex Montero i Peña 
Juan  Ant oni o  V alenzuela  
Morante
Alvaro Romero i Rosa 
Lorena Santa Cruz i Gutiérrez 
Nicolás Cantero i Egea 
Bochra Saghrouchmi 
Laura Acquabona i Palou 
Natàlia Acquabona i Palou 
Ivan Fernando i Molina 
Alain Lucena i González 
Sofia Suaya i Cabezas 
Francisco Ortega i Ruiz 
Antonio Adrián Corpas i Reina

Martín Lazarov i Yotov 
Haquima Maaroufí 
Iquer Figueroa i Castillo 
Yolanda Gómez i Fernández

CASAMENTS.-

Justo Alejandro i Salcedo amb 
Concepción Viñolas i Grau 
Miquel Rigat i Puig amb Josefa 
Quintana I Cortada 
Antoni Ferré i Launes amb Núria 
Alonso i Gamazo
Albert Deulofeu i Planas amb 
Maria Guardiola i Viñolas 
Daniel Saura i Fernández amb 
María Pilar Moreno I Alcañiz 
Conrado Johera I Verdaguer amb 
Yolanda Maeso I Leal 
David Lagresa i Falgueras amb 
Mònica Orozco i Carvajal 
David Sabater i Morillas amb 
Marta Llahí i Escabrós 
Josep Xifra i Vila amb Norma 
Pla-Giribert i Enrich 
Buenaventura Requena i Magan 
amb Josefa Figueras i Font 
Josep Viñas i Xifra amb Cristina 

i Franquet i Martín
Manuel Tejero i Moreno amb 
Montserrat Martínez i Carpió 
Antonio La Rosa i Caballero 
amb Olga de la Vega Sánchez 
José Luís Crespín amb Laura 
Mora i Fernández 
F r a n c i s c o  J a v i e r  Pe r a l t a  i 
He r ná ndez  amb Sónia  
Bematallada i Ayala 
Didac Garcia i Triado amb 
Laura Sanguino Vintcens

DEFUNCIONS.-
Maria Paire Comanegra 
16/05/2002
Emilio Valladolid Cano
16/05/2002
Pedro Serrat Fàbrega
18/05/2002
Teresa Sans Guixeras
27/05/2002
José Moreno López
30/05/2002
Antonio Villalta Jiménez 
09/06/2002
Nicolás Fernández González 
17/06/2002 
Francisca Vila Albertí 
21/06/2002 
Elvira Bos Ferrussola 
21/06/2002 
Teresa Ventura Ral 
25/06/2002
Angeles Plaza Quiñones 
29/06/2002
Sebastián Feixas Badosa
29/06/2002
JoséColl Andreu
05/07/2002
María Casas Rovira
08/07/2002
Visitación C. Encinas Blázquez 
10/07/2002
Concepción Quintana Montalat 
11/07/2002
Jaime Barret Domènech 
13/07/2002
Alfonso Gironès Padrosa
13/07/2002
José Sánchez Nicolás
13/07/2002
Manuel Vílchez Cobo
14/07/2002
Maria P. Eseverri López de Arregui 
23/07/2002
Maria Angeles Lozano Sánchez
27/07/2002
Clara Rich Brugués
27/07/2002
Maria Santiago Fernández 
27/07/2002
Mahamadu Jaiteh Suko 
31/07/2002
Maria Josefa Vidal Cuadrado 
05/08/2002
Juan Toribio Rodríguez 
12/08/2002

FELICITATS

L 'am ic M artí A rtalejo i la seva dona, 
la Silvia Bagaría, varen ser pares el 
Juliol passat. Felicitats a tots dos i a 
en Roe, que és m olt m aco

Foto: M artí A rtalejo



Natura
Agenda 21?

El cim ent té preferència: 

300 anys de vida 

o estar catalogats, 

no són cap garantia. 

Fèieu nosa.

Lledoners de Sant D ionís: 

els vostres com panys 

de Salt 

us ploren.

A déu, lledoners de Sant D ionís; l'un 
tallat de soca-rel i l'altre podat fora de 
tem ps. A  m és, im itant el rellotge de 
Sant Pol, t'han posat un barret de 
cim ent que no cal que intentis treure't, 
si vols veure el sol, encara que siguis 
vell, hauràs de blincar la carcanada; el 
m és fotut és que ja  pots cridar ous a 
vendre, que ningú t'ajudarà,
Els fets consum ats són la m illor 
g a r a n t i a  d ' e v i t a r  p l a n t e j a m e n t s .  
Catalogar els arbres de Salt no evita la 
seva desaparició per l'avanç del ciment. 
L 'A genda 21 descarrega consciències, 
p e r ò  n o  é s  c a p  g a r a n t i a  d e  
sostenibilitat. El projectista no devia 
saber ni que èreu els últim s guardians i 
testim onis d’unes voreres de l'antic 
cam í ral. Tampoc ningú el devia 
informar.
Q uan entendrem  que la qualitat de vida, 
p lan ificada, és m illor?  N o depèn 
solam ent de m és equipam ents, tam bé 
de l'espai on se situen.

Ramon Torramadé

El febrer de 1984 sortia publicat a "La Farga" un article 
d'El Maneró del Rec on ja es feia palesa la insensibilitat de 
les autoritats respecte els arbres de la nostra vila. L'artícle 
acabava: "Els lledoners centenaris de Sant Dionís ... 
siguin testimonis per molts segles que en el nostre Poble 
no es tallaran més arbres ni que facin nosa als avions que 
aterrin a Salitja. Així sia!"
Malauradament, divuit anys després hem de lamentar la 
desaparició d'aquests obervadors centenaris.

La tríbana
Els lledoners de Sant Dionís

Mor Maria Casas, mestra 
jubilada i col·laboradora de 
Ràdio Salt
Maria Casas i Rovira, mestra jubilada i col·laboradora 
de Ràdio Salt va ser enterrada divendres 12 de juliol 
després dels funerals que es van celebrar a l'esglesia de 
Sant Jaume. Maria Casas, tenia 69 anys i era una 
persona molt coneguda a la vila.
Els darrers anys a més de la seva important activitat 
viatgera col.laboraba amb el programa "Frec a Frec" 
de Ràdio Salt com a secretària de l'espai. Maria Casas 
va morir sobtadament a casa seva.

A la imatge se la pot veure durant  1 
a Ràdio Salt. en el moment èUque li dedicava una cançó



Pot i-pot ¡

El temps
L'acudit foll

Temperatura Màxima: 33° el dia 14 de juny 
Temperatura Mínima: 8° el dia 24 de maig

Dies de pluja: 10 dies, 17,22 ,23 ,26  i 27 de maig i els dies 
3,4,5,6,7de juny
Precipitació màxima en un dia: 137 litres el dia 4 de juny

Temperatura Màxima: 35,5° el dia 23 de juny 
Temperatura Mínima: 12,5° el dia 14 de juliol

Dies de pluja: 4 dies el 29 de juny i el 12,13 i 14 de juliol 
Precipitació màxima en un dia: 12,5 litres el dia 29 de juny 
Pluja acumulada: 30,4 litres

Temperatura Màxima: 36,5° el dia 31 de juliol 
Temperatura Mínima: 14° el dia 2 d'agost

Evolució de les te m p e ra tu re s . Del 16 de juliol al 7 
d 'agost

Dies de pluja: 3 dies. 30 i 31 de juliol i l'l d'agost 
Precipitació màxima en un dia:41,2 litres el dia 30 de juliol 
Pluja acumulada: 53,5 litres



Habitatges únics a Salt

El gran SALT de la teva vida!
Pisos de 122 m2 útils Pàrquing opcional

mm Acabats de gran qualitat mm Antena parabòlica

mm Jardí comunitari mm Preinstal·lació fibra òptica

mm Piscina comunitària

INFORMACIÓ I VENDA:

EUGESA
CONSTRUCTORA • IMMOBILIÀRIA

C / Major, 182 - 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

1111 PROCAM
Grup Immobiliari CAIXA CATALUNYA

http://www.eugesa.es

