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ELS MARRECS Preu: 12 E. Taula "0": 6 E. Mainada: 6 E.
06-10-02. Tarragona:  XIX Concurs de Fi de festa amb el grup de teatre "El Safareig". 
Castells de Tarragona. Obra:"La Tia Quitèria".
20-10-02. Olot: Fires de Sant Lluc.
26-10-02. Girona: Vigílies de Fires i CASAL DE JUBILATS
Festes de Sant Narcís. Dia 17 d'octubre. Excursió al monestir de 
27-10-02. Girona: Diada de Fires i Festes Poblet. Preu: 26E. Inscripció al telf. 972 23 21 
de Sant Narcís. 80
1-11-02. Girona: Pujada del Pilar de 
l'Angel a les escales de la Catedral. TEATRE de SALT
10-11-02 Salt: Setmana Marreca. 5 d'octubre: Músiques del Món -pel trio 

Moshe Leiser.- preu 4,5
CASA DE CULTURA "LES 12 d'octubre: Frec a Frec -per Lloll,Minguell, 
BERNARDES" Alamany i Sensada.- preu 18
Dies 7,14 i 21 d'octubre. Tast de vins (inici). 18 d'octubre: Persones -per  Juan Echanove .-
De 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre. Preu: 40 E. preu 15
Per a més informació truqueu al telf: 26/27 d'octubre:  Zigmund Follies  per Cia 
972234695 Phillippe Genty.- preu 15

31 d'octubre: Teatre Total per Teatre de 
CORRELLENGUA Guerrilla .- preu 14
Dia 3 d'octubre.Casa de Cultura "Les 1 de novembre:Som i Serem per Teatre de 
Bernardes". A les 7 de la tarda conferència de Guerrilla .- preu14
Paco Candel. Presentador: Salvador Sunyer. 2 de novembre:El Directe per Teatre de 

Guerrilla .- preu 14
SALT SARDANISTA
Dia 12 d'octubre. Pista poliesportiva. A 2/4 de 
5 de la tarda 627 audició de sardanes. Cobla: 
Foment de la Sardana. A continuació ball amb 
el grup Nit i Dia.

COLLA GEGANTERA
Dies 12 i 13 d'octubre.  50è aniversari d'en 
Grau i l'Eulàlia.
Dia 12 a les 9 del vespre sopar-ball. Dia 13 
esmorzar i dinar. Inscripcions al 972 23 28 80.

LES VETES (Llentiada)
27 d'octubre. Lloc "La Mirona". Dinar a les 2h. 

Activitats del mes

c/ Francesc Macià, 18, 4t 3a
17190 SALT

tel. 972 40 10 46

teràpia del dolor

DES DE 9 €
visites: dilluns, dimecres

i deivendres al matí

Les entitats que vulguin incloure les seves activitats en l'Agenda de La Farga, poden fer-les arribar 
al correu electrònic: lafarga_revista@terra.es

Subscriviu-vos a 

revista de Salt

És la manera més
còmoda de tenir-la
Preu: 12 € anuals
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JOHANNESBURG I LA CIMERA DE LA TERRA
La salut mediambiental del planeta es troba en una situació molt 
precària i no sembla que hi hagi voluntat d'aplicar-li el remei que els 
mitjans de comunicació --fent-se ressò d'alguns científics de prou 
renom-- ens expliquen cada dia. Aturar la degradació no forma part 
de la primera potència mundial i, és clar, els altres estats tots a 
remolc. Després d'alguns dies de debats teòrics a l'entorn dels 
acords de Rio i Kyoto, que sembla que serviren per poca cosa, la 
cimera de Johannesburg va pel mateix camí. EEUU no en vol saber 
res, per a ells l'economia està per sobre de tots els mals ecològics 
que provoca els estralls d'un desenvolupament insostenible. Els 
glaciars es desgelen, la pluja cau com si els núvols de tan carregats 
no es poguessin moure per deixar caure l'aigua en llocs concentrats, 
la fam cada dia abasta més espai en territoris pobres i no tan pobres-
, per més que els alts dignataris mundials es reuneixin en cimeres i 
convencions, amb unes despeses que aturarien la fam de milers de 
nens, de les quals només en surten que bones paraules. Ni aturar la 
contaminació, ni la fam, ni les malalties que en el món subdesen-
volupat ja és aterrador. Cada dia veiem més camps erms perquè 
se'ns diu que sobra menjar i la meitat de la població mundial passa 
gana.Lluny de la visió directa, encara que la televisió ens la mostra 
sovint: desnutriciò, sida, morts i les conseqüències de guerres 
camuflades d'ètniques, al darrera hi afegeixen "Operacions 
Triunfo", un calmant per insensabilitzar consciències i poder 
continuar empobrint la terra sense massa crítiques.
Aquesta disbauxa no pot continuar o tots plegats en patirem els 
resultats per més que anem allargant aquest estat de benestar que 
ens permet tot de comoditats inecessàries que no provenen pas del 
nostre esforç, sinó de l'explotació indiscriminada d'uns pobles, 
auspiciada per uns governs corruptes al servei del primer món.
Un bri d'esperança ens fa dir que no pot ser continuar amb aquest 
model de vida tan poc humana i que els mandataris responsables 
obriran el ulls a la realitat per aturar la ferida, encara que la realitat 
del dia a dia et tornin escèptic. Avui ens queixem de l'allau 
d'immigrants, una gent que fuig de la seva terra buscant una 
situació millor; si els hem empobrit la terra i expoliat els recursos 
naturals ens els mereixem. La riquesa cada dia s'acumula en més 
poques mans i amb el suport de l'armament més sofisticat imposen 
la seva raó, que és la seva, sense escoltar la mare natura que al final 
s'haurà d'imposar,  ja que els homes no som capaços de respectar-
la.
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Foto: Arxiu La Farga

Foto: Arxiu La Farga

Ca la Sileta té els dies comptats. (En 
Benet diu que el nom li bé de que 
la seva mare es deia Cecília amb el 
diminutiu Cecilieta i va quedar en 
Cileta). Un edifici prou important 
que ha resistit  canvis de nom del 
carrer i numeracions diferents: 
avui té el nº 27 del carrer Llarg 
encara que a la façana queden 
restes d'altres numeracions. Una 
inscripció la data a l'any 1876 i 
encara que no surt en el CATÀLEG
del PLA DE PROTECCIÓ dins 
l'ambit del Peri del Barri Vell, per 
ser posterior al 1865, hi haurien 
força elements a conservar,
sobretot, algunes pedres de 
cantonades i de la façana.
Benet Illa i Ministral, 55 anys, 
solter.

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

Tu que vares neixer a la casa, ara que anirà a Benet, tu hi vares neixer a la casa.
terra com ho sents? Sí, i allí hi vaig creixer i els records era de la mare 
Amb molta tranquilitat. La casa estava molt que m'explicava que ella sempre havia estat a la 
deteriorada, compta que agafa des del carrer Sant botiga que venia de l'àvia i de més enllà quan els 
Joan al carrer Mullera i fora de la casa on viviem seus pares varen fer la casa. L'àvia no la vaig
a l'altra part feia molts anys que no s'hi feien coneixer però no devia variar gaire de les altres
obres fins arribar a l'extrem de que la millor mestresses de botigues i hostals. El que si
solució era vendre-la a una constructora perquè recordo és que veniem grana cuita, bacallà
l'aixequés de nou. Els primers dies vaig trobar a remullat i tota classe de productes que ara vènen 
faltar el tracte amb la gent, però després, com que enllaunats, empaquetats o embotellats, llavors
volto molt, amb un o altre fem petar la xerrada. els veniem a granel tant si eren sardines d'oli com 

licors.
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La Rosa amb uns amics de Salt. Foto R.T.

I els parroquians de fer el toc, 
que en diuen ara?
També si deixaven caure: 
aquell que feia la seva barreja 
matinera i el passavolant que a 
més de fer petar la xerrada, feia 
el got de vi. La fàbrica portava 
molts clients que per un motiu o 
altre entraven a comprar. 
També veniem tabac amb 
permís de la tabacalera i es 
curiós perque les que més en 
compraven eren les dones. El 
paper de fumar tenia la sortida 
per fer algun porro, ara fumar 
porros deu ser un fet normal 
perquè es parla de la Maria a tot 

arreu amb tranquilitat.

Els vins de marca es venien 
bé?
Va ser un fracàs. Vaig intentar 
de promoure uns vins i cerveses 
de marques qualificades i no 
me'n vaig sortir. Alguna
ampolla de tant en tant; no vaig 
escollir bé el lloc, el Barri Vell
no era una bona situació per 
vendre vins i cerveses cares per 
a la butxaca dels veíns.

Però anaves fent.
Me'n sortia perquè m'ho feia 
sol, les vendes cada dia anaven 

a la baixa, els hipers i 
supermercats han enfonsat el 
petit comerç i vaig aprofitar la 
invalidesa per donar-me de 
baixa i tancar al botiga. També
feia uns anys que el pare havia 
posat la botiga de pintures que 
quan va morir vaig tencar.

I l'esperit de botiguer?
Vaig començar anant al col.legi 
dels Germans de la Salle, als 12 
anys fins els 14 a l'intitut Vell de 
la Força i després a l'acadèmia 
Cocuart i 3 cursos de peritatge 
mercantil fins anar a la mili. 
Acabada la mili vaig deixar els 
estudis i em vaig quedar a la 
botiga. Haig de dir que era un 
mal estudiant; a l'institut com 
que no pasaven llista feia més 
campanes que classes per anar 
al cine, d'aquí em deu venir 
l'afició al cine. Quan vaig anar a 
can Cocuart, al tercer dia vaig 
fer campana; al dia següent el 
director em diu que vingui el 
meu pare i entre els dos em 
varen repassar bé. A partir de 
llavors vaig tenir sempre bones 
notes. Recordo que molt sovint, 
per anar a estudiar a Girona 
agafava el tren d'Olot i com que 
en aquest tram no passava el 
revisor, doncs, sense bitllet.

Que dius de la mili!
Per a mí va ser la meva perdició, 
vaig agafar tots els vicis i cap de 
petit, borratxeres i joc el que 
m'han perjudicat més. Procedia 
de l'escoltisme i no vaig saber 
enfrontar-me a la disbauxa de 
les casernes. D'aquì em vènen 
tots els mals, finalment vaig 
estar 8 mesos en una casa de 
recuperació i ara puc fer una 
vida força normal sapiguen el 
mal que tinc i amb la medicació 
corresponent.

Ramon Torramadé
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Clar i Català

Centenari de la mort de Mn. Cinto
Verdaguer

Permeteu-me que insisteixi encara en la 
magnitud i la bellesa del poema 
CANIGÓ. El Cant IX, titulat OLIBA, 
dedicat a l'abat constructor, comença així:

"Posant les mans en la sagrada feina,
deixen l'espasa los guerrers per l'eina
del manobre, la llança pel magall,
i en lo serrat a on sota una llosa
en son eterna el bell Gentil reposa
bellugueja l'exercit del treball.

En temps d'estiu ¿heu vistes les formigues,
quan daura el sol i esgrana les espigues,
anar, venir i correr pel rostoll?
L'una el gra abasta, l'altra se'l carrega,
esa l'empeny, aquella l'arrossega,
i s'atresora el gra, i es llença el boll?

Així els treballadors: mentre un recana
la terra en desnivell, l'altre l'aplana 
o dóna un fosso als fonaments per llit;
pins aterra i avets el llenyataire 
que el serrador quadreja, i fa el pedraire
lo mateix amb lo marbre i lo granit." 

Salvador Sunyer

EL CATALÀ ÉS RIC I FÀCIL
Per als catalans és la llengua més fàcil, no ho dubteu mai! Fixem-nos ara en la seva riquesa 
lèxica. Agafem el nom d'una part important del nostre cos, L'ULL; l'adjuntem a un altre nom 
d'una bestieta de galliner, POLL; i en fem una frase: és a dir una expressió formada a partir de 
dos mots ben coneguts el significat dels quals, un cop junts, no té gaire res a veure amb el que 
significaven els dos mots independenment:
   "M'ha sortit un ULL DE POLL al peu dret!"
Doncs amb ULL se´n poden dir i escriure moltes frases fetes: Hi ha ULLS DE VELLUT, ULLS 
DE BOU, ULLS DEL PA O DEL FORMATGE, ULLS DEL PANY, ULL DE L'ESCALA, ULLS 
DEL PONT, etc.
Tot parlant o en els vostres escrits deixeu-hi caure alguna d'aquestes frases fetes expressament 
per a la nostra llengua quan hi escaigui. Veureu quina naturalitat i quina gràcia hi donen.

Salvador Sunyer

Passeig Josep Mª Folch i Torres, 21  -  17190 Salt
Tel i Fax 972 239 666   Mòbil 629 738 318
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Arriba el Correllengua a Salt
Enguany tornem a encetar una nova edició del a Catalunya són els nous catalans, o en altres 
Correllengua. Per a qui no ho sàpiga els direm paraules són els catalans del futur i ells seran qui 
que el Correllengua és una iniciativa impulsada viuran en aquesta terra. Nosaltres creiem que és 
per la CAL (coordinadora d'associacions per la primordial que incorporin el català com a
llengua catalana) i consisteix entre d'altres coses instrument comunicatiu i de relació, per això és 
en organitzar actes, concerts,......arreu de les necessari avançar en la combinació de la 
terres de parla catalana amb l'objectiu de interculturalitat i la integració.
mobi li tzar les persones , associacions i De tot això en volem parlar a Salt, i així ho farem 
institucions en favor de l'ús social del català. el dia 3 d'octubre de 2002 a la Biblioteca Jaume 
També és pretén conscienciar la població de la Ministral. Serà una jornada en què arribarà la 
necessitat d'enfortir l'ús de la llengua en tots els flama del Correllengua a Salt i ho celebrarem
àmbits de la vida social : a l'escola, a la feina, als amb un debat sobre la llengua catalana i la
barr is , en l'et iquetatge, als mitjans de immigració;  a continuació, al passeig Ciutat de 
comunicació..... Girona, us convidarem a tots a un petit tast de 
Des de la CAL creiem que és necessari pastisseria Marroquina i Catalana amenitzat
mobilitzar-se en favor de la llengua, ja que el amb música en viu.
català és un patrimoni de totes les persones que En el col·loqui comptarem amb la participació
viuen i treballen als Països Catalans i per tant és inestimable de l'admirat i estimat PACO
un patrimoni a preservar. CANDEL, que molt amablement ha acceptat la 
Es calcula que al món hi ha unes cinc mil nostra invitació. Com sabeu, l'escriptor Paco 
llengües i segons estudis fets per l'ONU el Candel, que serà presentat per Salvador Sunyer,
noranta per cent es troben en perill de és una persona que coneix la temàtica sobre la 
desaparició, i el català es troba entre elles. immigració, recordem el llibre "Els altres
Creiem que és necessari que al món hi hagi Catalans" que el va fer famós. Tambécomptarem
diversitat lingüística i cultural i en aquest sentit amb la presència d'una persona d'origen magrebí
cal emprendre accions per a preservar la nostra que fa anys que viu a casa nostra i que ens 
llengua, ja que forma part del patrimoni explicaràel seu parer.
lingüístic i cultural del planeta. Des d'aquestes ratlles fem una crida a les 

Com molta gent sap, en els darrers temps persones, associacions i institucions de Salt que
a Salt han arribat persones de procedències molt s'animin el dia 3 d'octubre i participin del
diverses; pensem que avui per avui a Salt Correllengua.
convivim persones de 52 nacionalitats diferents, Moltes gràcies.
i moltes d'elles no saben o no els hi han explicat 
que la llengua pròpia de Catalunya i de Salt és el Jordi Navarro i Morera,Salt
català. El conjunt d'immigrants que viuen a Salt i 
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El nou curs de la Universitat Oberta de 
Catalunya, amb representació al centre de 
suport de Salt situat a l'edifici de les 
Bernardes, s'estrena amb tres noves 
t i tulacions:  les l l icenciatures de 
Comunicació Audiovisual i Investigació i 
Tècniques de Mercat, ambdues de 2n. 
Cicle, i la diplomatura de Turisme. La 
llicenciatura de Comunicació Audiovisual 
aspira a formar professionals per als nous 
mi t jans  d ig i ta l s  amb una  v i s ió  
interdisciplinària, centrada en les 
tecnologies digitals i en els nous fenòmens 
comunicatius. Consta d'un pla d'estudis de 
124 crèdits i el professor Antoni Roig n'és 
el director de programa. Els estudis 
d'Investigació i Tècniques de Mercat, que 
consten de 120 crèdits, estan enfocats al 
màrqueting global i al comerç electrònic. 
La directora del programa d'aquesta 

La UOC imparteix tres noves titulacions
llicenciatura és la professora Inma 
Rodríguez. Per últim, la diplomatura 
d e  T u r i s m e  e s  d i r i g e i x  a  
especialitzacions en activitats 
d'intermediació, d'hostaleria i 
restauració i  de destinacions 
turístiques. Té un pla d'estudis de 180 
crèdits, i la seva directora és Esther 
Pérez Martell. Amb aquestes tres 
titulacions noves, la Universitat 
Oberta de Catalunya ofereix ja un total 
de 16 titulacions universitàries 
homologades, un títol propi juntament 
amb la UPC (El Graduat Multimèdia a 
distància), 16 màsters, 43 postgraus, 

43 cursos d'especialització i 12 cursos 
d'actualització.

Centre de suport de Salt
Universitat Oberta de Catalunya
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El Correfoc ja és un clàssic de la nostra Festa.

Amb motiu de la presentació a Salt del llibre d'Agustí Cabruja "Homes de la meva 
terra", la seva vídua Rosa Castillo, em va donar un article d'A.Bladè Desumvila, 
escriptor també exiliat a Mèxic, publicat al diari la Humanitat, l'abril de 1951, del 
qual no em puc resistir de fer-ne un extracte.

"Ja fa alguns anys que quan tinc ganes de saber finalment, el record de les converses sobre tots 
coses de Catalunya, o simplement de parlar-ne, els temes (històrics, culturals, literaris,
m'arribo, tot passejant, a la tenda que té l'amic agrícoles, etc.), que d'un temps ençà s'han
Cabruja al carrer Mesones d'aquesta capital vingut desenrotllant en un recò d'aquest
mexicana. És un establiment dels anomenats establiment, m'han fet modi ficar velles
"misceláneas", i el qual, si no és molt espaiós, concepcions i buscar un nou escaient. Han
es pot considerar gran entre els de la seva passat ja el temps de les tavernes humils. I ara, 
categoria. No més cal dir que té dues portes, de la tenda de Cabruja jo en dic l'Ateneu
l'una sempre oberta, l'altra -la del recó on Girona. (...)
celebrem les nostres tertúlies- sempre tancada i No cal dir que per als gironins és un lloc 
barrada. (...) preferent. L'amic Emili Pibernat, abans de la 
 A mi, a la tenda de l'amic Cabruja - ho he dit seva expatriació, es pot dir que no se'n movia.
sempre-, no més m'hi manca una cosa: una bota (...) L'únic que temo ara és que la renovació de 
o un parell de carretells, i un ram de pi donant al la tenda (…) no gastin una mala passada a
carrer sobre la llinda de la porta. D'aquesta l'ateneu. Ja s'hi comença a veure massa gent. El 
manera, amb una mica d'imaginació em lloro es descontrola i xerra com un esperitat, 
se mb la ri a un a ta ve rn a ca ta la na , (. .. ) però l'amic Cabruja no està content. L'altre dia 
considerem que ja està bé el lloro que , dins uns em va confessar que ja no podia escriure res
gàbia, col.loca tots els dies l'amic Cabruja perquè no li queda temps. Em va explicar 
contra la paret del seu establiment (...) Val a dir també que un convilatà seu, no fa gaire, va
que el lloro està bastant bé. Flamenc i prendre una fotografia de la tenda plena de
provocador, es creu cèlebre. Escolta quan no gent, i li va dir: "Això ja sembla can Pau Pérez", 
sent dir res i es posa a cridar quan sent enraonar, (una de les tendes més importants de Girona).
(...)
 A l'amic Cabruja li han ofert més d'una bona Ara s'entent perquè va canviar de feina; havia 
col.locació; però ell diu que la seva tendeta li perdut la llibertat esperitual que li permetia
dóna una llibertat econòmica i espiritual que practicar la seva voluntat primera: poder
anant a treballar en un altre lloc, per exemple, escriure.
no la tindria... (...) Fa cosa de 3 o 4 mesos l'amic 
Cabruja va pintar i renovar la tenda. Un gros Ramon Torramadé
cartell modernista ha substituit l'antic. Ara, el 
nom de "Gerona", pintat a l'oli, amb lletres 
grans, fa goig i es veu d'un cap a l'altre del 
carrer. (...) i els retrats de Macià i Companys 
que es veuen en un lloc d'honor al mig dels 
prestatges centrals de l'establiment destaquen 
més, així com tres coses que ja hi eren, però que 
no cridaven l'atenció: un aparell receptor de 
ràdio, una maquineta d'escriure i una vitrina, 
adossada contra la porta oberta i de cara al 
carrer. (...)
 Aquest renovament, l'adquisició d'uns 
tamborets posats a disposició dels amics (abans 
calia estar dempeus com en els vells teatres) i, 

L'ateneu de Girona
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He sentit la necessitat d'agrair-
vos les mostres d'afecte en el 
comiat de la mort de la meva 
germana Lluïsa, el proppassat 
mes d'agost.

En temps de vacances i en 
dilluns, és difícil que la gent 
s'assabenti dels fets, però em va 
sorpendre i commoure la 
presència del poble, en especial 
del meu barri antic, i no 
solament de les persones més 
properes a nosaltres, sinó 
moltíssimes d'altres, les quals 
se m'aproparen per donar-me el 
condol i fer-nos companyia.
Ja fa molt temps que la família 
Xicu Bonic va arrelar en aquell 
fangós carrer que en la meva 
infància s'anomenava de Sant 
Josep. Després hi posaren les 
llambordes i ens sentírem com 
nens amb sabates noves, ja 
érem moderns, ja podíem 
comparar-nos a la carretera.

Nosaltres havíem fet del carrer 
la continuïtat de cada llar. Les 
cases restaven obertes, la 
mainada hi jugava i més d'un 
cop ens havíem amagat darrera 
els sacs de l'entrada, fins i tot 
pujàvem escales amunt. En una 
entrada hi llegíem patufets, en 
l'altre hi fèiem amanides o hi 
espellucàvem el blat de moro. 
A l'hivern hi paràvem el sol 
amb el perfum de taronja i 
mandarina; i a l'estiu, la fresca, 
després d'una truita de carbassó 
menjada a la llinda. El carrer 
era una eixida compartida per 
tots.

Personalment, deprés de 

Absències i records

deixar-lo, hi he tornat moltes 
vegades, com qui diu de 
puntetes, sense baixar del 
cotxe.

Mes el temps ningú no el 
detura i els canvis són 
inevitables. El progrés ens va 
p o r t a r  l e s  m o t o s ,  l e s  
televisions i les cases tancades 

amb pany i clau. Malgrat tot, 
nosaltres persistirem en 
aquella foguera de la qual jo 
vaig emportar-me'n una brasa i 
ara vosaltres m'heu demostrat 
que encara hi ha caliu. Un caliu 
que mai no s'apagarà.
 Moltes gràcies.

Dolors VilagraniAmat.

Carrer Sant Josep, 
ara Carrer Llarg.
Foto R.T.



11

Opinió

Manteniment

Quan les obres s'inauguren 
totes fan molt de goig, després 
déu dirà. La urbanització de la 
zona industrial de la Torre
Mirona, amb carrers amples i 
voreres encara més, donava 
bona impressió encara que no 
s'entenia que no s'hi plantés un 
sol arbre. Al contrari, dos 
exuberants pollancres que 
tenien la vida exacta de 25 anys 
no varen ser respectats, a pesar 
de les queixes, perquè els 
projectes de la urbanització no 
ho preveien i ara es comença 

I malgrat tot, s'escolliren noms 
de carrers molt assenyalats (no 
així pel que fa a Bescanó, que 
no trobo que hi encaixi el nom 
de Mercè Rodoreda, una 
escriptora, en una zona 
industrial), i  reconeguts 
internacionalment: premis 
Nòbel, ONGs i el pricipal, molt 
ben respectat:  Camí de 
Vilablareix, que per cert, entre 
una nova nau industrial i la 
vorera del carrer es va deixar 
tan mal acabat que allí hi 
creixen, a primera línia, tota 
classe d'herbes sense ordre ni 
concert, i  la rasa que hi queda 
es converteix en un dipòsit de 
deixalles. Mal exemple per a 
possibles continuadors.
El que podria ser la flor del 
conjunt és el carrer de la Creu 
Roja, que sembla  més aviat un 
camí de carros abandonat al seu 
destí.  No crec que cap 
anomenat carrer es mereixi tal 
desconsideració; només cal 
veure'l; proposaria que demà 
mateix es tregui el rètol per 
respecte a la Creu Roja i un cop 
arranjat aquest carrer, si es creu 
conven ien t ,  t o rna r - l i  a  
col.locar.
 No estaria de més, també, que 
quan s'instal·li una nova 
empresa en aquell sector o a 
qualsevol del terme municipal, 
demanar a l'hora de sol.licitar 
el permís, que el rètol sigui en 
català; ja sé que majoritàriment 
ho fan, però no totes. La 
contaminació no solament 
prové de fums i de fresses; la 
llengua pròpia del país també 
es mereixeria més respecte.

Camina Mira i Observa

entendre el perquè de no als 
arbres. Aquelles voreres 
serveixen d'aparcament per als 
vehicles, que vulguis o no, no li 
fan cap bé. I per això menciono 
el manteniment: voreres 
xafades pel pas dels camions, 
pals de sosteniment dels rètols 
indicadors dels carrers mig 
tombats, l 'herbassam de 
parcel·les sense construir 
ocupant la vorera; casetes de 
llum i aigua trencades; tot 
plegat dona la impressió de 
molt poca condícia.

C. Creu Roja al Polígon Industrial. Foto R.T.
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L'estat de bona esperança és aquell període crític Es pot perseguir la delinqüència, però no es pot 
en què es donen les condicions necessàries esborrar del mapa tot un partit que té el suport 
perquè dins d'un cos es formin les cel·lules i d'una bona part de ciutadans. I que fou elegit amb 
órgans, a fi de crear un altre ésser, nou i lliure, de les mateixes condicions que els altres grups en
l'anterior. Per això, sempre és un temps delicat i les passades eleccions.
s'ha d'anar amb molta cura, a fi de no fer malbé el Si es vol reformar una llei s'ha de canviar la
nou ésser, ni d'aquell on ha sortit. En un estat primera de les lleis: la Constitució. Perquè, què
d'embaràs s'aconsella prendre certes mesures tenim?, 140.000 ciutadans que s'han quedat 
que en èpoques normals no ho faries. sense representació a les institucions. Però és
Doncs, Batasuna, què has fet? gent que va votar. Aleshores, tenim 140.000 
Has fet votar tot un parlament estatal i has posat il·legals? Però no són il.legals perquè van votar.
en greu compromís diverses formacions Els han il·legalitzat. Així, s'han quedat sense 
polítiques: uns van votar no, però van haver partit?
d'enviar la seva policia…,els altres no sabien què I és curiós perquè els partits del sud: Socialistes, 
fer o feien declaracions en contra del que havien Populars, Coalició Canària i partit Andalucista 
votat, cosa que suposa moltes contradiccions i van votar a favor de la il·legalització; mentre que 
reserves. els partits del nord es van abstenir o van votar 
És que no ho saps, ara que fa justament un any, "no": Bloc Nacionalista Gallec, abs.; Partit
que uns brètols barroers  (mira que deixar-se els Nacionalista Basc, no. Junta Aragonesa, abs.;
manuals de vol en un taxi… i anar amb navalles) Convergència i Unió, abs.; Iniciativa-Verds,
van muntar un sarau de pebrots, que els ha anat no;Esquerra Republicana de Catalunya, no;
molt bé a la indústria de guerra americana. Eusko Alkartasuna, no.
Així, des d'aquesta data, els científics americans De fet, els dirigents poderosos, entenguem
controlen tots els estats del món, fins i tot els partits majoritaris a nivell estatal, poc els
estats més petits del planeta, que són els de bona interessa la creació de nous estats i fan avortar
esperança, i amb les noves tecnologies saben, aquells moments o situacions que, en poc temps, 
mesos abans, si serà mascle o femella. També, hauríen estat parts naturals. I, així, sense
diuen, que poden arribar a triar el sexe del futur necessitat d'embarassos no desitjats, que sempre 
ésser. són coses delicades, no hi ha perill de sorgiment 
Doncs, ara, amb aquestes condicions, es fa molt de qualsevol tipus d'estat dins un mateix estat.
difícil fer un part espontani i lliure. Però de quin estat parlem? Collons, quin
Oh Batasuna!, quina n'has muntat! Però no et embolic!
preocupis perquè les instàncies superiors 
europees anul·laran la decisió. Agapit Alonso i Pont.

Oh Batasuna!
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Els Marrecs de Salt

Els Marrecs de Salt han començat la segona fase de la temporada amb moltes ganes d'assolir el màxim 
nivell que en aquests moments poden plantejar-se amb la gent que són. Amb aquest "són" vull dir entre 
la gent que va als assaigs i la gent que va a plaça.

Si fem repàs del que han 
plantat els Marrecs en 
aquest primer tram de 
t e m p o r a d a ,  p o d e m  
afirmar que ha estat la 
millor de les collites que 
mai hagin recollit de 
totes les temporades 
realitzades (aquesta és la 
setena). La millor de les 
actuacions assolides, i 
precisament no pas per 
casualitat, ha estat la de 
la Festa Major de Salt, 
descarregant en pròpia 
plaça i per primera 
vegada, aquest any, el 
Carro Gros, un 4 de 8, 
que ja a principis de 
temporada  l 'havien  
carregat a Olot. A més es 
posaran al sac la quarta 
torre de set descarregada 
en el mateix període i un 
4d7 amb el pilar al mig i 
tot plegat amanit amb 
dos pilars de cinc alhora 
(que no completaven des 
de feia un parell d'anys). 
No em direu pas, doncs, 
que els castellers de casa 
aquest any no ho han 
brodat amb fil d'or.

El segon cap de setmana d'aquest setembre, els 
Marrecs de Salt han participat a Vic en la IV
Trobada de Colles de l'Eix, juntament amb 
Tirallongues de Manresa, Castellers de Lleida 
i Sagals d'Osona. Aquest és el quart any que es 
reuneixen i no tan sols per fer el que més els 
agrada, castells, sinó per prendre part en tot un 
seguit d'activitats que serveixen per 
relacionar-se i conèixer-se molt millor la gent 
de llevant amb la gent de ponent. Les activitats 
organitzades van des de campionats de futbol o 

bàsquet passant per 
tallers de tir amb arc, de 
beisbol o ludoètnia (jocs 
de diferents parts del 
món), rutes culturals per 
la ciutat de Vic, correfoc 
per a la mainada, dinar i 
sopar casteller, amb  ball 
inclòs per a tothom que 
s'hi apunti, i sense faltar, 
evidentment, la gran 
diada castellera del 
diumenge al matí.

Aquest any ha estat, en 
general, la millor de les 
diades castelleres que 
mai s'han vist dins de la 
Trobada de les Colles de 
l'Eix: tres 4 de 8 i una 
torre de set, entre d'altres 
c o n s t r u c c i o n s .  E l s  
Marrecs tan sols varen 
pode r  c a r r ega r  un  
d'aquests 4 de 8 com a 
màxima construcció. 
Aquest fet els va fer 
rebaixar el nivell de les 
altres construccions que 
portaven en cartera, 
descarregant sense cap 
problema i amb molta 
suficiència un 3 de 7 i un 

4 de 7 amb el pilar al mig.

Cal destacar el 4 de 7 de germanor format per 
les quatre colles participants. Com a resultat: 
un castell de quatre colors, un color per a cada 
un dels pilars que el formen i coronat per un 
pom de dalt, també, de quatre colors com a 
símbol del que vol arribar a ser aquesta trobada

El proper gran repte que tenen els Marrecs de 
Salt és la participació en el Concurs de Castells 
que tindrà lloc a la ciutat de Tarragona el 

Quatre de vuit a Vic
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Els Marrecs de Salt

diumenge 6 d'ocubre. Aquest és un dels actes de poder veure  i viure enlloc més. Els Marrecs 
castellers més multitudinaris dins d'aquest us conviden a participar d'aquesta gran festa. 
món. Només cal que us adreceu al seu local en hores 
Una gran barreja de molts i variats ingredients d'assaig (a la Coma-Cros, dimarts i divendres
que tenen poc a veure els uns amb els altres, fa de 9 a 11 del vespre).
que en surti un beuratge difícil de definir en el 
seu tast, fins i tot per als més entesos. El lloc: Tal com dic al principi d'aquest article, els
una plaça de braus, la de Tarragona. A l'arena: Marrecs tenen moltes ganes d'assolir el màxim
divuit colles il·lusionades, unes per guanyar, nivell... i això també depèn de tu. Quants més 
les altres per participar, totes disposades a fer siguin als assaigs i a les places, més alt pot ser el 
els millors castells que porten assajant des de fa castell i més amunt podem fer arribar el nom de 
mesos davant d'un públic entès. Visualment: un la nostra Vila de Salt
quadre abstracte multicolor amb moviment 
constant. En resum: un gran espectacle difícil Ramon Grau

Un dia, quan estava al Consell Municipal, en anys, fets de llarg, i amb bona memòria -i gran 
temps de la transició, un veí de Salt em va venir a coneixedor de la vila de Salt-, vam xerrar estona i 
veure per dir-me que no estava d'acord que me n'explicà una dels anys 20, referent a les 
l'Ajuntament disposés del Safareig de les Dones defenses del pas de les Cases Noves, que serien 
com si fos seu i m'ensenyava l'escriptura que dignes de recollir (si ja no ho són), com a part de 
demostrava que ell n'era el propietari. lahistòriaagrícoladeSalt.
Efectivament, repassant actes municipals allí hi Doncs bé, parlant del safareig em contestà el 
constava que l'Ajuntament pagava cer ts mateix que els altres interlocutors, però a més hi 
estipendis a persones per al seu manteniment. afegí que encara que no sabia l'època de la 
Bé, tot això i més, ja va quedar escrit en un article procedència del mot Jocaloves (amb "o" aquesta
de la Farga nº 137 amb data del gener del 93 i vegada), aquell paratge on es construí el safareig
aprofito l'ocasió, ja que no ho vaig fer quan se'n deia el Joc d'Aloves, perquè hi havia uns
tocava, de mencionar la col.laboració i ajut que arbres on hi anaven a dormir les aloves, aquell 
vaig rebre del director de l'Arxiu Històric de ocell que, quan el pla de Salt era majorment 
Girona, en Pep Matas, que em va facilitar la cultivat amb cereals, hi tenia molta presència.
consulta dels protocols notarials per seguir el Sembla  segons diu-, que aquests ocells anaven a 
rastre del safareig. A part d'aquestes consultes dormir als arbres d'aquell lloc i alguns pagesos hi 
vaig voler parlar amb gent gran, coneixedora de anaven a la nit, cremaven sofre sota els arbres i ja 
la rutina diària del poble, que no queda escrita, tenien teca per a l'endemà. (el fum del sofre fa 
per ampliar la història del safareig. I qui millor perdre el coneixent dels ocells i cauen a terra).
per començar que amb Pau Masó. Li explico el Per això era un paratge prou conegut.
cas i d'entrada em diu: "Tu també? No sé d'on ha A algú li pot semblar que aquest topònim no està 
sortit això del Safareig de les Dones. Sempre prou argumentat perquè enlloc consta escrit; s'ha
havia estat el Safareig d'en Jocaloves i ara se surt de dir, però, que tots els topònims tenen un
amb el Safareig de les Dones". Un fet que no li origen oral i quan han passat per cal notari ha 
acabava d'agradar, no coneixia la grafia exacta estat per interessos econòmics a l'hora de limitar 
perquè sempre s'havia transmès oralment; no finques o fer escriptures. Encara viu gent a Salt 
sabia si començava amb Joc o Jac. Sorprès per la que poden donar fe d'aquest topònim. 
informaciò, vaig preguntar a en Pitu Geli si Actualment, el propietari d'aquest safareig n'ha
coneixia el Safareig d'en Jacaloves i em mira fet la cessiò a l'Ajuntament per 20 anys, amb la 
com si li prengués el pel i diu que si algú vol condició que el mantingui presentable. Fins i tot
saber coses de Salt (modèstia a part, fa ressaltar), encara se'n fa ús, per rentar roba, i com a 
que li preguntin a ell; que sempre s'havia dit d'en referència històrica cal conservar-lo amb el nom 
Jacaloves, però no en sabia el perquè. Igualment que sigui, però millor, penso, amb el topònim
em contesta l'Enric Fita. Un temps més tard de la original.
publicació de la revista, parlant amb Josep Ferrer 
(antic contramestre de La Coma Cros), que té 97 Ramon Torramadé

Topònims (1)
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CLUB PETANCA SALT

Feia molts anys que no teníem un estiu tan boig Jaume Torramadé, va cloure l'acte amb l'entrega 
com aquest i si no que ho preguntin a les de premis i records per a tots els participants. El
jugadores i als acompanyantns que el primer cap 1r lloc fou per l'equip francès de Rivesaltes, el 2n 
de setmana d'agost varen anar a Torregrossa lloc fou pel Sallent. El millor equip de Salt va 
(Lleida) a disputar les XII hores de fèmines; el quedar en 6è lloc.Volem agrair la col·laboració 
termometre va baixar fins als 6 graus i això en ple de l'ajuntament, la diputaciò, la federació
agost i jugant a petanca a la nit no és gaire catalana de petanca, el casal de jubilats,
normal. En l'aspecte esportiu, el Club Petanca anunciants i a tothom que d'una manera o altra 
Salt va assolir el 9è lloc de la classificació. No és ens ajuden a portar a terme aquestes hores i la de 
un resultat massa bo, però l'any vinent esperem les dones del mes de juliol. A tots, moltes gràcies.
millorar-lo.

La Federació Catalana de Petanca va convidar 
El 24 i 25 d'agost a les pistes del casal vàrem tenir un equip de juvenils al torneig internacional que 
festa grossa, les 20 Hores Internacionals Sèniors es va disputar a Canet de Mar els dies 6, 7 i 8 de 
en la seva XIX edició. Va reunir equips de la setembre. Després de fer uner eliminatories
Catalunya Nord, de les Illes Balears, de les previes, en Xavi Mir, l'Oscar Lara i en Jordi 
comarques de Lleida, Tarragona, Barcelona i Pujol van representar a les comarques gironines 
nou de les comarques gironines. A les 5 de la en aquest concurs. El resultat no va ser bo, però 
tarda es va celebrar l'acte protocol·lari de el sol fet de participar-hi per ells va ser un premi 
presentació dels equips participants i de la a la constància i a l'afició que han demostrat 
interpretació dels himnes de les diferents durant tota la temporada.
regions. Seguidament els presidents del casal i 
de la petanca, juntament amb un representant de Les nits de club ja s'han acabat i properament 
la delegació gironina de petanca, varen fer uns començaran les tardes dels dissabtes amb la
breus parlaments. Tot i el malt temps, que ens va meele que ja es feia la temporada passada.
tenir "acollonits" durant tota la competició, es va 
poder arribar al migdia sense haver de suspendre Per a la Diada es va organitzar una meele per a 
la competició. Per als bons afeccionats a la socis del casal amb arrossada inclosa feta per
petanca aquest any vàrem gaudir de partides de l'amic Llobet i l'amic Jaume a les mateixes
molt alt nivell, superant de llarg el joc pistes. Hi varen participar una seixantena de
desenvolupat l'any passat. L'Alcalde de Salt, Sr. persones i l'ambient va ser d'allò més bo. Es van 

Presentació XX Hores Internacionals Seniors. Foto Gregori Anton
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Preparats per a penjar caixes niu. Foto Àngel Palmaroia

Foto R.C

fer dos grups de vuit equips que s'enfrontaren tots 
contra tots. Els dos primers de cada grup es van 
disputar del 1r al 14è lloc. Els guanyadors foren 
la dupleta de Manel Ros i Carles Ros; els segons 
Antoni Ortiz , Quim Parés i Xevi Mir; els tercers, 
Manel Romero, Joan Vila i Juanita Arribas; els 
quarts, Pere Palou, Antonia Espinosa i Angelina
Busquets. A 
l'acabar es va fer una mica de pica-pica i l'entrega 
de premis.

També estem preparant la trobada de tardor amb 

Agència de la propietat immobiliària
Administració de finques   Gestoria Administrativa

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

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

el Club Petanca Avinyonet per al proper mes 
d'octubre. Ja us n'informarem al tauler d'anuncis 
del club.

Aquest any l'ajuntament ens ha concedit, dintre 
de la festa de l'esport, el premi a la millor tasca 
esportiva com a entitat al Club Petanca Salt en 
una votació feta per totes les entitats del poble, 
des d'aquí donem les gràcies per aquest premi i 
també demanem a tots els petanquistes que entre 
tots fem gros aquest club i mantinguem aquestes 
ganes de tirar endavant, que tantes vegades heu 
demostrat.

Josep Boó i Alech.

Les pistes plenes a les XX hores. Foto Gregori Anton

FOTO GENERAL CLUB TEMPORADA 2002-2003

Tots els equips del Club Hoquei Salt. 11/09/2002. Foto F. 64
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Ernest Maragall a la Biblioteca Jaume Ministral de Salt. Foto Manel Carbó

Foto Josep Planas

Foto: R.C.

PIETRO BUBANI, UN BOTÀNIC ITALIÀ DEL SEGLE XIX A SALT

Un cúmul de casualitats ens ha permès de saber que fa 150 anys un botànic italià es va passejar per 
Santa Eugènia i Salt a herboritzar. Creiem que val la pena explicar la història, perquè és difícil que una 
suma de malentesos i atzars donin un resultat tan sorprenent com el que ha suposat per a nosaltres
conèixer l'existència de Pietro Bubani.

Resulta que un dels col.laboradors en pràctiques del 
Centre Naturalista feia treball de camp a la zona de l'est 
del Pla dels Socs per delimitar un espai que volem 
inundar. Resulta  que aquell dia el va acompanyar un 
col.lega estudiant de darrer any de biologia, com ell, 
que recollia plantes  per presentar el preceptiu herbari. 
Resulta que va recol.lectar una petita gramínia  i que la 
va portar al Departament de Botànica de la Universitat 
de Girona perquè l'ajudessin a determinar-la. El  Dr. 
Lluís Vilar es va exclamar en veure que es tractava de 
l'Avellinia michelii, la qual no havia estat localitzada al 
Pla de Salt-Girona des d'una cita de Bubani de l'any 
1851. El practicant va comentar al Dr. Vilar que 
preteníem inundar l'espai on havia estat trobada la 
planta i el professor, és clar, va estirar-se els cabells i es 
va posar en contacte amb l'Ajuntament de Salt, el de 
Girona i amb la SERS per intentar evitar el desastre. 

Cal dir que tot plegat era un malentès i que no tenim cap 
intenció d'actuar en l'espai on hi ha aquesta planta i, ben 
al contrari, el que volem és mantenir-lo com està i 
intentar establir un mètode de gestió de prats secs al 
Parc de les Deveses, per l'elevat interès biològic que 
tenen.

Fins aquí, ja ho veieu, el rocambolesc relat que ens va 
portar a saber l'existència de Pietro Bubani. 

És clar que el corc de la curiositat ja se'ns havia 
despertat,  un botànic de tanta solera no és una peça que 
es deixi escapar així com així, i vàrem començar a 
indagar i intentar saber-ne més coses. 

Qui era P. Bubani?

Les úniques dades que hem pogut trobar fins ara 
provenen de les recerques fetes pel Dr.Josep M. 
Camarasa.

Pietro Bubani  va néixer el 1806 a Bagnacavallo, una 
petita ciutat  de la Romanya italiana, que en aquell 
moment formava part dels Estats Pontificis. Va estudiar 
medicina i, pel que sembla, era un actiu militant liberal i 

Avellinia michelii, la petita 
gramínia retrobada a Salt
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Preparats per a penjar caixes niu. Foto Àngel Palmaroia

defensor de la unificació d'Itàlia. Arran del fracàs 
de l'aixecament de 1931 va haver d'exiliar-se, 
primer a Toscana, després al ducat de Lucca i, 
finalment, el 1835 va haver d'anar cap a França.
Es va refugiar a Montpeller, on el va acollir 
Dunal ( una de les "patums" de la botànica 
francesa d'aquell temps), el qual en veure 
l'aptitud de Bubani per a l'estudi de les plantes li 
aconsellà d'emprendre l'estudi  metòdic i detallat 
de la flora pirenenca, que en aquells moments 
encara no era coneguda amb profunditat i de 
forma global.
El 1936 va començar la seva minuciosa 
exploració de la serralada pirinenca, recollint 
plantes a l'estiu i estudiant-les i catalogant-les a 
l'hivern; el 1846 va ampliar la seva zona d'estudi 
a  bona part del Principat de Catalunya, com el 
1843 ho havia fet amb la plana del Rosselló.
El 1847, arran de l'entronització de Pius IX, va 
decretar-se una amnistia que li va permetre de 
tornar a la seva terra,  però va venir novament a 
casa nostra a prosseguir les seves exploracions 
durant el període 1850-1861.
Després d'aquesta data només sabem que va 
morir al seu poble el 1888.

L'obra de Bubani
Se'n coneixen dues obres: una és Flora
Virgiliana, que  recull les citacions botàniques 
de l'obra de Virgili i que actualment és un llibre 
buscat per bibliòfils i col.lecionadors de llibres 
rars, i l'altra és la monumental  "Flora
Pyrenaea, per ordines naturales gradatim 
digesta"  en 4 volums, editada 
pòstumament  a Milà (1897-
1901) per la filla de Bubani. 
Escrita en llatí (en aquell 
temps era l'idioma oficial dels 
científics), recull els resultats 
de les seves campanyes 
botàniques no només als 
Pirineus sinó també de tots els 
territoris veïns que va explorar, 
inclòs Salt i Santa Eugènia.
És una obra de consulta 
obligada, encara ara, per als 
estudiosos de la flora de 
muntanya i que, pel que 
sembla, ens pot aportar 
agradables sorpreses pel que fa 
al  coneixement del poblament 
vegetal al nostre poble.

Uns quants interrogants per 
resoldre
Pel que sembla, Bubani  era un 
home solitari i de geni viu, va 
barallar-se amb bona part dels 
botànics del seu temps, que el 
consideraven un intrús. Sabem 
que tingué alguns amics, pocs, 

com Dunal o el botànic de Setcases  Joan Isern 
(Setcases 1821- Madrid 1865).  Però no hi ha 
gaire més informació respecte de Bubani. Per no 
tenir, no tenim ni un retrat per saber com era.
A la web oficial del seu poble, no en fan 
pràcticament esment, hi té un carrer dedicat , 
també en té un a Roma, però poca cosa més.  El 
que sí és curiós és que Bagnacavallo, com Salt, 
organitza una fira del cistell i té una arrelada 
tradició d'artesania vimetera.
Per aprofundir en la pista italiana de Bubani, 
hem contactat amb la Societat Romanyesa 
d'Història Natural per si ens poden fornir més 
informació.
També ens intriga què redimoni devia fer un 
botànic italià a Salt i a Santa Eugènia el 1851. 
Pensem que en aquella època havia de cridar 
l'atenció per força, perquè era una època molt 
moguda:
La setmana abans que Bubani trobés l'Avellinia
havien detingut i mort 8 carlins a Vilanna; era 
una època d'eleccions (per cert, el diputat que va 
sortir per Girona era un tal comte de Bedmar, 
aristòcrata andalús que es va fer elegir per una 
demarcació de l'altra punta de la península). 
També s'havia creat la comissió inspectora que 
havia de  vetllar per la construcció del camí 
veïnal de primer ordre de Girona a la Cellera de 
Ter, en la qual hi havia el Sr. Pere Morell, 
fabricant de Santa Eugènia, el Sr. Joan Sendra, 
propietari de Salt, i el Sr. Joaquim de Pol, 
propietari de Montfullà.

De moment continuem 
buscant noves dades i ben 
segur que alguna cosa en 
sortirà. Pensem que la 
història i el misteri de Bubani, 
així com la seva obra, 
mereixen que intentem 
aprofundir-hi, mal sigui 
perquè va ser el primer 
botànic conegut que va córrer 
pel nostre poble.

Xavier Sunyer i Bover
Membre de SERS

Agraïments: Al Departament de 
Botànica de l'UDG i especialment 
el DR. Lluís Vilar.

Bibliografia: CAMARASA, Josep 
Ma. "Botànica i Botànics dels 
Països Catalans". Ed. Enciclopèdia 
Catalana. Barcelona, 1989.

"El Postillon, periódico de la 
provincia de Gerona" núms. 
corresponents al 25/4/1851 i 29 
/5/1851. Editat per Fèlix Pagès a la 
impremta de la Vídua Grases de 
Girona.

Portada del 4t. Volum  de la Flora dels Pirineus de 
Bubani, és una llibre exhaurit i aquest exemplar

procedeix de l'Institut Botànic de Barcelona
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Ernest Maragall a la Biblioteca Jaume Ministral de Salt. Foto Manel Carbó

Jugant a la Petanca...

V FIRA DEL CISTELL. 
5 I 6 D'OCTUBRE DE 
2002

La celebració de la V Fira 
del  Cis te l l  de  Sal t  
p r e s e n t a  a l g u n e s  
novetats. A diferència de 
les edicions anteriors, que 
s'utilitzava una gran carpa 
o n  e l s  c i s t e l l e r s  
instal·laven els seus 
e s p a i s  d ' e x p o s i c i ó ,  
enguany s'ha escollit un 
sistema diferent per tal de 
donar més relleu a la fira. 
L ' o r g a n i t z a c i ó  h a  
c o n s i d e r a t  o p o r t ú  
abandonar la idea de la 
gran carpa present en els 
darrers anys, per tal 
d'endegar un format molt 
més personalitzat que 
consistirà en instal·lar 15 
c a r p e s  p e t i t e s  o n  
s'ubicaran els cistellers 
amb les seves peces. 
Creiem que aquesta nova 
presentació servirà per 
millorar la presentació 
estètica de la fira, atès que 
alguns  dels objectes que 
elaboren els cistellers són 
d e  g r a n  t a m a n y  i  
aleshores sovint els descartaven quan els Enguany tindrem dos esparters procedents de
havien de col·locar dintre la carpa per les Illes (Vicent Marí, esparter d'Eivissa, i
problemes d'espai. Amb aquest nou format, els Francesc Pons, esparter de Menorca) i tres 
cistellers no es veuran coartats per aquesta cistellers procedents de França (Françoise
circumstància i podran portar qualsevol dels Demoulin, Stephan Barbier i Roger Chinaud).
seus objectes, independentment del seu volum i D'al tra banda, dint re d'aquest envela t
grandària. s'efectuaran les exhibicions de cistelleria, els 

tallers adreçats a la mainada i també s'hi podrà 
L'únic envelat gran que es mantindrà és el que trobar l'espai reservat a l'Associació de
s'instal·lava a l'interior del pati del Museu de Cistellaires de Catalunya, on tothom es podrà
l'Aigua. En aquest envelat s'ubicaran els informar de totes les activitats que porta a terme 
cistellers convidats procedents d'altres indrets. l'esmentada associació durant tot l'any.



20

V Fira del Cistell

A més a més, a la sala d'exposicions temporals sentit, des del Museu de l'Aigua i des de
del Museu de l'Aigua es podrà  visi tar l'Associació de Cistellaires volem fer una 
l'exposició dedicada a la cistelleria  de menció especial a l'Ecomuseu de les Valls
muntanya, organitzada pel mateix Museu de d'Àneu per la seva excel·lent predisposició a 
l'Aigua i l'Associació de Cistellaires de ajudar-nos en totes aquelles qüestions i aspectes 
Catalunya. En aquesta mostra es podran que feien imprescindible la seva implicació per 
co nt em pl ar  5 0 ob je ct es  d e ci st el le ri a tal de poder desenvolupar aquesta mostra 
relacionades amb les formes de vida del Pirineu representativa de la cistelleria de muntanya.
Català, acompanyades d'un exhaustiu 
reportatge de fotografies antigues i actuals que Tot fa pensar que la temporada de bolets serà 
expliquen la importància d'aquests objectes en d'aquelles que es recordaran per l'excel·lent
les diferents activitats quotidianes vinculades anyada que es presenta, esperem que també 
amb aquests territoris. Cal dir que aprofitem sigui una excel·lent temporada per la fira i pels 
l'avinentesa per agrair la col·laboració de  tots cistells.
aquells que ens han deixat objectes i materials 
per poder realitzar aquesta exposició. En aquest Andreu Bover

Gent Gran
A la passada Farga del mes de setembre, el metge l'experiència que he tingut els 4 anys que he
Jordi Matas feia una valoració, penso que molt format part del Consell de la Gent Gran de 
encertada i entenedora, del Llibre Blanc que el Catalunya, penso que s'acosta molt, i fins i tot en 
Departament de Benestar Social de la una proporció molt elevada, al pensar de la gent 
Generalitat de Catalunya ha presentat a debat. Sí, gran.
els partits polítics s'haurien de pronunciar sobre Les preguntes són molt expl icat ives i
aquest munt de propostes i directrius, però entenedores i penso que contestades
encara hi trobo a faltar més que aquesta eina de curosament, per tant, aquesta enquesta feta amb 
treball arribés als Casals de Jubilats amb la una mostra de 800 persones, encara que només
voluntat necessària d'impartir coneixements, ja fos per a informació, se n'hauria de parlar als 
que massa sovint les decisions es prenen a les Casals de jubilats perquè podria trencar alguns
altures sense intentar el pronunciament dels tabús. Un exemple: sempre se'ns ha parlar  que 
beneficiats. També cal dir que la base, falten residències geriàtriques i resulta que la 
majoritàriament, aquestes informacions les majoria d'avis no hi volen anar. Qui necessita les 
troba feixugues i en passa. Caldria fer-ne un residències? No dubto pas que algú , pels motius 
resum amb frases molt curtes per fer-les que sigui, les necessiti; ara bé, si pensem en la 
entenedores. qualitat de vida, en l'entorn viscut, en les arrels 
Un altre estudi que ha fet el mateix departament familiars, no seria més profitós per a tots un ajut 
de la Generalitat, "ESTUDI SOBRE LA GENT econòmic a la familia necessitada? Quin cost té 
GRAN", juliol del 2002, ja és més directe i un llit en una residència pública, a part de
aquest sí que podria ser una bona eina de treball i l'immoble?
ser debatut a consciència. Tenim, o volem tenir un concepte equivocat de la 
És una enquesta feta a la gent gran. La fitxa gent gran. Sííí…, a la residència hi està molt bé,
tècnica n'explica el procediment: UNIVERS diuen alguns familiars; quin remei, si fan nosa a 
D'ANÀLISI.- TÈCNICA DE MOSTREIG.- casa.
MOSTRA.- PROCEDIMENT DE MOSTREIG,
amb un seguit de preguntes i els resultats. Per Ramon Torramadé
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Informació Municipal
Naixements, casaments i defuncions a Salt del 12 d'agost al 16 de stembre

Naixements Ayala (19 d'agost) Maria Lluïsa Vilagran i Amat
Arnau Puig Soto (14 d'agost) Didac García Triadó i Laura  18-8-2002
Hakima Maaroufi (15 d'agost) Sanguino Vintcens(20 d'agost) Blas Llagostera i Pagès
Iker Figueroa Castillo (15 d'agost) Jose Mesa García i Eva Maria 26-8-2002
Yolanda Gómez Fernández (15 Juanhuix (24 d'agost) Salvador Gamundi i Canals
d'agost) Miguel-Angel González Amaya i 30-8-2002
Natalia León González (18 Tatiana González Díaz (24 Enric Fitai Jordi
d'agost) d'agost) 31-8-2002
Fodiye Ceesay (20 d'agost) Jaime Bracons Sidera i Dolores Carmen Casals i Teixidor
Mariam Ceesay (21 d'agost) Jiménez Torres (31 d'agost) 31-8-2002
Júlia Jordà Martínez (21 d'agost) Antonio Luque Prieto i Sara Pedro Masó i Güell
Clara-Ana Jiménez Muñoz (23 Fuentes Ruiz (7 de setembre) 1-9-2002
d'agost) Vicente Palma Moreno i Susana José Bost i Teixidò
Jordi Quintana Moner (23 d'agost) Martínez Vence (7 de setembre) 3-9-2002
Brahima Touray(26 d'agost) Daniel García Lanzas i Emma Ro- José Bosch i Font
Ou mu -C lu su m Ma nn eh (2 7 dríguez Galindo (7 de setembre) 3-9-2002
d'agost) Albert Pibernat Alameda i Natalia Juan Planas iAbellí
Pol Fernández Chillarón (2 de Samsó Ventura (11de setembre) 3-9-2002
setembre) Juan Minovas Tarrés i Maria del Fernando Rodriguez i Navas
Laia Vilaró  Martí nez  (3  de Carmen Ruiz Jiménez (12 de 4-9-2002
setembre) setembre) Juliana Romero i Romero
AmínAyada (6 de setembre) Luis Belmonte Molina i Maria 6-9-2002
Maraiam Kebbeh (9 de setembre) Carmen Varela Labaila (14 de Abelardo Escudero i Cantero 
Chaimae Touil (9 de setembre) setembre) 6-9-2002
Erika Sánchez Falcón (10 de Mohammed Dahouti i Nancy WanglúCao
setembre) Prieto Alguacil (16 de setembre) 9-9-2002

Carmen TeixidóGraboleda
Casaments Defuncions 16-9-2002
F r a n c i s c o - J a v i e r P e r a l t a Maria Roser  de Espona i Jordà
Hernández i Sonia Bernatallada 17-8-2002

Gastronomia
VEDELLA AMB BOLETS amb un xic d'oli i un ros de la. Si ho feu el dia abans millor,

farina (empolsar els bolets de perquè l'endemà, a l'hora de
La tardor, temps de bolets. Una farina i deixar-los enrossir). tallar-la, serà ben freda.
bona vedella amb bolets segur 2n . Ll igueu la vede l la , Coleu les verdures, traieu la pela 
que ens farà quedar bé en una salpebreu-la i empolseu-la de d e l s a l l s i l e s h e r b e s
festa  famil iar i agradarà a canyella. Enrossiu-la en una aromàtiques, passeu la resta pel
tothom. cassola amb oli o llard, afegiu-hi túrmix, barregeu-ho amb el suc
Ingredients ( per a sis persones) la ceba, pastanaga, cabeça d'alls i, si cal, afegiu-hi un xic d'aigua 
Una peça de vedella (1.800 (tallant les verdures a rodantxes dels bolets.
grams), 1.250 grams de bolets, 2 i els alls pel través). Deixeu-ho Talleu la vedella a rodanxes
cebes grossetes, 4 tomates enrossir un xic i afegiu-hi la primetes, poseu-la en una plata
mitjanes, 1 pastanaga, 1 cabeça tomata tallada amb peles i tot. que vagi al forn si voleu acabar 
d'alls, llorer, farígola i sajolida; Una vegada hagi agafat una de coure-ho al forn o en una 
1 got de vi blanc sec i 1 copa de mica de color, adjunteu-hi el vi cassola si voleu fer-ho al foc.
vi ranci, 25 grams d'ametlles blanc sec i deixeu-ho reduir. Aboqueu-hi els bolets i cobriu-
torrades, 1 carquinyoli, oli, sal, A g r eg u eu - h i l e s h e r b e s ho tot amb la salsa, incorporeu-
pebre i canyella en pols. aromàtiques i l'aigua dels bolets hi la picada d'ametlles i el 
ELABORACIÓ per tal que la vedella vagi coent ( carquinyoli tot diluït amb el vi
1r Renteu els bolets. Poseu una no ha pas de quedar ben ranci i poseu-ho, per acabar, al 
olla amb aigua al foc. Quan coberta). Així que arrenqui el forn o al foc perquè vagi fent la 
bulli, tireu-hi els bolets i just bull, abaixeu el foc i deixeu-ho x u p - x u p . S i c a l g u é s ,
quan torni a arrencar el bull, coure lentament una hora i mitja rectifiqueu-ho de sal.
escorreu-los i reserveu l'aigua. aproximadament. Traieu la Bon profit.
Passeu els bolets per la paella vedella de la cassola i reserveu- Maria Carme Bover
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ESCACS grans jugadors.
Problemanº13 "Mai confiï que el seu 
Juguen blanques i guanyen. adversari cometrà un error,
Atenció!! Les negres tenen pensi que farà la millor
dues variants en defensa jugada al seu abas t . "
Jugador federat, 3 minuts. Alex ande r Alex andr ovic h
Jugador de cafè, 7 minuts. Kotov. Tula, 12 d'agost de
Jugador aficionat, 15 minuts. 1913. És difícil d'interpretar

aquest pensament; quan 
Com que al problema nº 12 Kotov és reconegut per treure
no va sort ir qui jugava, benefici del més petit error
demano disculpes al lector, i dels seus oponents.
completarem la nostra secció 
amb certs pensaments de Jaume García

El temps

L'acudit foll

Temperatura màxima: 33,5º els dies 16 i 17 d'agost
Temperatura mínima: 11º els dies 11 i 28 d'agost

Dies de pluja: 12 dies
Precipitació màxima en un dia: 14 litres per m2 el dia 
26 d'agost
Pluja acumulada: 43,9 litres

Evolució de les temperatures.9 d'agost a l'11 de setembre
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