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CASA DE CULTURA "LES BERNARDES" Sortida a les 8 del matí. Parada per esmorzar a 
Roda de Ter inclòs en el pagament. Preu 24 

Exposicions euros. Per apuntar.se poden dirigir-se al Sr. Enric 
Exposició de fotografia de Joan Vaquerizo i Serra al tel. 972 23 21 80
escultures de Luís Gàlvez
Sala Sant Jordi: Pintures de Chantal Vizcaino
Sala del Porxo: Aerografies de Jordi Oliveras, 
Anna Aranda i Miquel

A C T I V I T AT S  D E L  M E S  A  L E S  
BIBLIOTEQUES

Biblioteca d'en Masssgran
Hora del conte: dia 12 a les 6 h. de la tarda

Biblioteca Jaume Ministral i Masià
Hora del conte: dia 20 a les 6 de la tarda
Descobrim la música: dia 13 a les 6 de la tarda
Dia 12 a les 6 h de la tarda: Conferència-maleta a 
càrrec de PEP DURAN. Presentació de llibres 
infantils i juvenils que han sortit durant l'any i 
que mereixen atenció especial
Dia 12 a les 8 del vespre, El menú del traductor: 
xerrada-col.loqui amb Ernest Riera
Del 17 al 23 de desembre: exposició de la 2ª 
Setmana del Llibre Infantil i Juvenil

TEATRE DE SALT

7-12 A les 10 h de la nit, espectacle: "Et diré 
sempre la veritat" de la companyia Lluís Homar
8-12 A les 7 h de la tarda, espectacle: 
"Exceptions to gravity" de la companyia Avner
the Eccentric

CASAL DE JUBILATS DE SALT

Dia 12 Excursió al Museu de la pell de Vic. 

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 divendres 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

Aquesta fotografia  de 
la Rosa amb el seu 
pare, que ja va sortir 
publicada a l'entrevista 
que li fèiem el mes 
passat, va ser feta l'any 
1928 pel seu oncle Pau 
Rei i Roca. L'oncle feia 
d'ebenista, de fotògraf 
i feia anar la màquina 
de cinema del Centre 
Republicà, diu la Rosa. 
Al final de la guerra, 
c o m  t a n t s  a l t r e s  
saltencs, es va refugiar 
a França i va anar a 
p a r a r  a l  c a m p  

d ' e x t e r m i n i  d e  
Mauthausen, on va 
morir. No van saber 
mai res d'ell des  que es 
va exiliar, mai n'havien 
tingut notícies fins a la 
publicació d'un llibre 
amb la llista dels morts 
en el mencionat camp 
d'extermini alemany.
 Aquesta informaciò 
l'hem tinguda després 
de la publicació de 
l ' e n t r e v i s t a  i  
considerem que es 
mereix sortir a la llum 
ara que a la Mirona de 
Salt  s 'ha celebrat 
l 'homenatge a les 
persones represaliades 
pel franquisme.
A la  mencionada  
entrevista amb la Rosa, 
per equivocació, va 
sortir que el pare de la 
Rosa es deia Rei, quan 
en realitat era el nom 
del seu avi per part de 
mare.

Ramon Torramadé
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Aquests mesos, a la Revista la Farga, s'aniran publicant els 
principals treballs que l'equip de l'Oficina Ambiental de 
l'Agenda 21 i els veïns que han participat en un cicle de debats, 
han dut a terme per compaginar un programa d'actuacions que 
haurien d'aportar millor qualitat de vida a la població de Salt. 
L'aplec de tots aquests debats es portaran a l'aprovació del 
Plenari, que el seu dia va ser creat i consensuat entre les 
entitats i persones assistents a l'acte de constitució; la reunió 
se celebrarà el mes de maig i en cas d'aprovació passarà al Ple 
municipal, que tindrà l'última paraula.

No hi ha cap dubte que ha estat un projecte interessant des de 
tots els punts de vista, ara caldrà fer possible la seva execució 
en un temps prudencial i que les autoritats responsables 
entenguin aquestes propostes com una necessitat principal i no 
quedin arraconades i oblidades com s'ha fet amb el Manifest 
Verd de les Deveses, que, treballat per l'entitat Marfull, fou 
presentat en sessió pública a la biblioteca Jaume Ministral i 
aprovat amb la unanimitat d'entitats i partits polítics.

Amb la política de tot per l'economia, s'han fet i s'han consentit 
moltes agressions al medi ambient que repercuteixen molt 
directament en la qualitat de vida dels veïns; hem d'esperar 
que aquests treballs de camp desvetllin la mentalitat educativa 
necessària per aturar la degradació que el sistema econòmic 
mundial fa temps que està imposant, i que almenys a Salt 
tinguem la voluntat de viure i deixar viure.

Aquests treballs de camp i reunions de debat abasten temes tan 
interessants com: mobilitat sostenible i segura, consum i 
qualitat de l'aigua, soroll i trànsit, residus, energia i grans 
infraestructures. Tota una gamma prou important de temes 
que, portant-los a terme, poden fer possible un millor benestar 
a la població de Salt. Ara caldrà que ens hi involucrem tots els 
que creiem que pot ser possible, i a veure si ara que vénen 
eleccions, els partits polítics inclouen en el seu programa 
aquest projecte amb la voluntat de treballar-hi per portar-lo a 
la pràctica i fer-lo possible.
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En Jordi Barris, de 65 anys, jubilat, 
deu ser l'home que ha voltat més 
festes majors. Els seus 
e n v e l a t s  h a n  p o r t a t  
l ' a l eg r i a  a  mol t e s  
contrades en dies 
assenyalats.

Jordi, devies ser, 
j u n t a m e n t  a m b  
l'orquestra, l'home 
més benvingut a les 
festes dels pobles.
Segurament que sí, 
l'envelat ha estat 
sempre el símbol de 
t o t e s  l e s  f e s t e s  
majors, un fet que ha 
anat minvant a partir 
que s'han anat creant 
estructures fixes com 
els pavellons d'esports i 
sales polivalents. Amb tot, 
encara continuem essent 
requerits per engalanar-los, ja 
que les parets de ciment resulten 
massa fredes en dies de festa.

Com t'hi vares iniciar,  en el món dels 

En Jordi Barris

envelats?
Als 19 anys, per aquí va. Aquell home de 
Salt, en Bota que li deien, que tenia 
envelats, deia al meu pare que el dia que ell 
faltés, el meu pare continués amb el seu noi 
ja que en Bota era a França i no podia 
tornar. El meu pare se'n va cuidar i com que 
vaig veure que anava bé m'hi vaig anar 
engrescant, anant cap aquí i cap allà m'hi 
trobava bé. Després vàrem fer societat amb 
en Pere Gelavert, que era un home que 
tenia calés; vàrem millorar molt els 
envelats i érem els que tallàvem el bacallà. 
Primer eren els envelats d'antenes i més 
tard amb els metàl.lics, que eren més fàcils 
de muntar, vàrem continuar.

I tu eres el responsable de la decoració.
Ja de petit m'agradava la pintura i 

havia anat uns quants anys per 
aprendre'n amb el Sr. Carreres i 

després per fer decorats vaig 
p a s s a r  t r e s  a n y s  a  

Barcelona amb en Bartolí, 
l'amo d'un taller que es 
dedicava a aquesta 
feina. Hi havia un noi 
que es deia Josep que 
era molt trempat, va 
ser el que més em va 
ensenyar. Despres 
aquí, a Salt, vàrem 
agafar nom a nivell 
de Catalunya, érem 
tres enveladors que 
eren en "Míliu", en 
Ventura i jo. Tots

teníem feina i més 
aviat érem amics, més o 

m e n y s  t a m b é  e n s  
ajudàvem quan un tenia 

u n a  n e c e s s i t a t ,  e n s  
deixàvem les eines uns als 

altres.

Fa molts anys que a Salt no s'hi 
munten envelats.

Sí, és una llàstima perquè un envelat fa 
festa major, els temps van canvian i els 
gustos també. Què hi farem, però encara 
tenim molta feina, sobretot a decorar sales 
que volen engalar per la festa, llogar taules i 
cadires, en fi que de feina no ens en falta. 
Ens va tan o més bé que muntant envelats, 
la feina no és tan pesada.

Veig que fas servir  bastant el pinzell i la 
paleta, tens l'estudi ple de quadres; has 
traslladat la decoració a la pintura?
No, com et deia, de petit havia anat uns 
anys a l'acadèmia del Sr. Carreras, on en 
vaig aprendre més va ser a Barcelona amb 
el Sr. Ripó, m'hi va acompanyar el mateix 
Sr. Carreras.
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coneguts de Salt, hi tinc de tot.

I de la pintura als pessebres, com és que t'hi 
vares engrescar.
Ah! Els pessebres, va ser el Sr. Carreras que m'hi 
va engrescar. Em deia: tu hauries de fer un 
pessebre, i vaig pensar, vols dir que te'n sortiràs? 
Vaig provar-ho i em va anar agradant tant que 
vaig continuar. Ja sóc de l'Associació de 
Pessebristes de Girona, que mai de la vida hauria 
pensat ser pel mig d'aquest gent que en saben una 
estona llarga. Mira si és fort això dels pessebres 
que l'altre dia ens varen escriure de Canàries per 
si volíem anar-hi a fer un pessebre en un 
magatzem; ens paguen totes les despeses, però 
per un motiu o altre no hi podem anar. També ens 
han ofert fer-ne un a Andorra, però no hi podem 
anar, aquell treballa a la Caixa,  jo a vegades haig 
d'ajudar els nois, no, no podem desplaçar-nos. 

Així, la vostra fama s'ha escampat arreu
No la nostra, la dels que fan pessebres, no n'hi ha 
massa de gent que s'hi dediqui. A més de la 
inspiració, és una feina molt bruta, la base són 
parracs i guix. T'ha d'agradar molt, a més, això 
en un pis no es pot fer i no tothom disposa d'un 
magatzem.

El teu estudi sembla més d'un professional que En Jordi seria un bon mestre, ell diu que 
no d'un aficionat no, però té ganes d'explicar-te com ho fa i 
Mira, com que amb la feina feia algun calé, vaig els materials apropiats per a cada una de 
decidir fer un estudi en condicions per passar-hi 

les necessitats a l'hora d'imitar la realitat les hores de lleure; com que a mi no m'agrada 
en miniatura. Escoltant-lo t'engresca. Aanar a passar l'estona als cafès i molt la pintura, 
veure qui s'anima!aquí hi passo estones molt distretes, hi passo 

moltes hores que no les veu ningú i més ara que 
estic jubilat. Com veus, l'oli i l'acrílic són els Ramon Torramadé
meus materials preferits, des de paisatges a 
natures mortes i alguns retrats de personatges 

La Rosa en altre temps

La Rosa darrera el taulell

En Joan Barris al seu estudi. Foto R.T.

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

Centenari de la mort de Mn. Cinto Verdaguer

On Verdaguer és insuperable 
com una font mai esgotada de 
lirisme i tendresa, és en les 
cançons populars sorgides de la 
seva ploma i musicades pels 
millors compositors del país. El 
poble se les ha fet seves, les ha 
traspassades a les successives 
generacions fins a esdevenir 

peces insubstituïbles del nostre 
cançoner. Per mostra:
LA MORT DE L'ESCOLÀ
A Montserrat tot plora,
tot plora d'ahir d'ençà,
que allí a l'escolania
s'és mort un escolà.
L'escolania, oh Verge,
n'és vostre colomar:
a aquell que ahir us cantava
qui avui no el plorarà?

VIROLAI
Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat Estel,
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al cel.

Amb vostre nom comença 
nostra història,
i és Montserrat el nostre Sinaí;
sien per tots l'escala de la Glòria

Una carta ha de ser senzilla, ordenada i Conclusió  ( resum d'a llò  que volem
entenedora. Ha de contenir: comunicar)

�Comiat: d'acord amb la salutació
�Data: la localitat i, després d'una coma, la data �Signatura: a mà
�Salutació: separada del text amb una coma o 

dos punts. El diccionari al costat per revisar qualsevol 
�Cos, que consta de: anomalia ortogràfica o gramatical, el sobre, el 

Introducció (exposició del motiu pel qual segell corresponent i a esperar la resposta.
s'escriu)
Exposició (explicació clara de l'assumpte Salvador Sunyer
de què es tracta)

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

COM S'HA D'ESCRIURE UNA CARTA EN CATALÀ

eixos penyals coberts de romaní.
LO NOI DE LA MARE
Mentre Maria bressava i vestia
son ros i tendre Fillet que no 
dorm,
perquè no plori, ni en terra 
s'enyori,
dolça li canta dolceta cançó.
No ploris, no, manyaguet de la 
Mare,
No ploris, no, que jo canto 
d'amor.

I encara, per acabar aquest 
C e n t e n a r i ,  u n s  l l i b r e s  
Verdaguerians per a recomanar-
vos: CANIGÓ I PÀTRIA, 
Edició de Narcís Garolera; 
J A C I N T  V E D A G U E R  
(Antologia) de Miquel de Palol, i 
GAUDÍ  I  VERDAGUER 
(Editorial Triangle Postals) 

Salvador Sunyer

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
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Del Segle passat a Salt. "Jornades  Verdaguerianes" de 1953

Aquest 2002 nombroses poblacions de Catalunya 
han celebrat actes d'homenatge al gran poeta de 
Folgueroles amb motiu dels 100 anys de la seva 
mort. Salt n'ha estat una excepció. Volem recordar 
que, en canvi, el 1953 el nostre pobles sí que va 
commemorar de manera destacada el 50è 
aniversari de la mort de Mn. Cinto Verdaguer.
Sota l'impuls del Patronat Artístic i Recreatiu, 
presidit per l'intel·ligent i dinàmic Ramon Bover, i 
amb el patrocini de l'Ajuntament, quan era alcalde 
Joaquim Muñoz, els dies 8 i 9 
d'octubre van tenir lloc uns 
actes d'alt valor cultural i 
artístic en recordança del 
sacerdot poeta. En deixa 
constància el bonic programa 
que amb tal motiu es va editar. 
Els actes es van programar a 
dos quarts de deu del vespre. 
En aquells anys, sense el 
lligam de la televisió, a la gent 
li abellia, un cop sopat, 
assistir a les moltes activitats 
que es desenvolupaven al 
poble.
El dia 8, al cine Núria, el 
poeta de Riells, també 
sacerdot, Mn. Pere Ribot 
obria la sessió amb una 
c o n f e r è n c i a  s o b r e  
"Verdaguer, poeta". El guió 
de la dissertació, el copio 
textualment: "Personalitat de 
Mn. Cinto.-Els poemes èpics 

de Verdaguer.- La seva poesia popular i patriòtica.- 
Verdaguer aimant de Girona." Per millor il·lustrar 
la conferència es recitaren, intercaladament , 
fragments de : "La Balada de Mallorca", "Ram 
santjoanenc", "Noguera i Garona" i "El pas 
d'Annibal". Tot seguit, el Cor Parroquial dirigit per 
en Josep Junquera va interpretar cançons tan 
verdaguerianes com: "El Noi de la Mare", 
"Nadalenca" i "Cançó de la Moreneta". En un acte 
d'ostentació tecnològica, vam poder escoltar d'un 
disc, gravat per un orfeó que no recordo: "La mort 
de l'Escolà" i "L'Emigrant". Com a digna 
conclusió de la vesprada, tots els assistents vam 
cantar "El Vilorai". Anàrem a dormir tard , però 
ningú se´n va doldre.
L'endemà, a la mateixa hora, a la plaça Verdaguer,
després d'unes paraules de Mn. Ribot, l'alcalde 
Muñoz va descobrir la làpida dedicada al poeta i 
fixada a la casa de color marronós- enmig de grans 
aplaudiments. A continuació un concert per l'Orfeó 
"Cants de Pàtria", de Girona, dirigit pel mestre 

Josep Baró. Van cantar em refio del programa, no 
de la memòria-: "L'aplec de l'Ermita", "El caçador i 
la pastoreta", "Jovenívola" del mestre Millet; "El 
Virolai" i els "Goigs en lloança a la Divina Pastora" 
amb lletra de Mn. Cinto; "La dança de 
Castelterçol" i "La Sardana de les monges", que 
van repetir davant els càlids aplaudiments. A
destacar la presència de la senyera de l'antic "Orfeó 
Rossinyolenc" de Salt. L'Orfeó Rossinyolenc 
l'havia dirigit el gran saltenc Dídac Bover, pare 

d'en Ramon. Van resultar 
uns actes de gran brillantor 
i ben emotius. Tots vam 
gaudir de l'elevat nivell de 
l e s  a c t u a c i o n s  
programades i al cap dels 
anys no ho hem oblidat.
Hom no pot deixar de 
constatar el contrast entre 
l'actual centenari que ha 
passat de puntetes pel 
poble de Salt, i en canvi, fa 
cinquanta anys, es va 
celebrar amb uns actes ben 
esplendorosos i  una 
envejable assistència. Cal 
dir que les jornades 
verdaguerianes no foren 
un fet esporàdic. Les 
activitats col·lectives a la 
nostra vila, endegades per 
u n a  s o c i e t a t  c i v i l  
m a j o r i t à r i a m e n t
il·lusionada, amb ganes de 

participar-hi i fer agradable la vida de cada dia, se 
succeïen amb poques intermitències al llarg de 
cada any.
Recordar no és un execici nostàlgic, sinó una 
recuperació de l'oblit, un temps farcit d'il·lusions i 
de jovent entregat i optimista en les ments i en els 
cors. En Salvador Sunyer, en el sonet "Pleniluni 
d'abril", cantava, aquell any, de la gent del seu 
poble:
Totes les criatures que hi trobareu són belles
I humils com la coloma i el present florit.
O algun infant, tal volta, que compta les estrelles
I el cel us assenyala amb l'aire del seu dit.
A la casa de color marronós de la plaça Verdaguer
resta la làpida, testimoni mut del pas del temps i de 
l'oblit.

Pere Joan Sureda i Canals

P.D. Acabat aquest article he llegit a "La Farga" de 
setembre l'escrit d'en Salvador Sunyer, dignes 
ratlles sobre la vida de Mn. Cinto. 
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Vells retalls de premsa recollits per Josep Recasens i Adroher.

Vells retalls de premsa

A dos quarts de set de la tarda, quan tornava 
de les seves propietats en el terme de Salt, 
fou atropellat per un carro a la carretera de 
Santa Eugènia, davant de l'estació de tren, 
el nostre particular amic el senyor Marquès 
de Camps, la importància de les ferides del 
qual en desconeixem la importància. "La 
Nueva Lucha", 11 de febrer de 1889.

Una esquela mortuòria: D. Francisco 
Vilardell i Gratacós. Alcalde de Salt. 
Representant de la companyia arrendatària 
de tabacs, exdiputat provincial. Casa 
mortuòria: Fàbrica de Salt- "La Nueva 
Lucha", 10 de març de 1889

L'empresa de cotxes fúnebres de Girona, 
des d'aquest primer de gener, estarà a càrrec 
de D. Isidro Comas, veí de Salt. Segons els 
nostres informes aquest empresari té el 
propòsit de millorar el servei notablement 
en bé de les famílies que desgraciadament 
necessitin utilitzar els seus serveis. 
Provisionalment es rebran els encàrrecs a la 
"Fonda del Centro".-"El Autonomista", 1 
de gener d 1910

Carta al Sr. Director: M'estranya molt que a 
l'efectuar-se el repartiment de consums 
s'hagi augmentat la quota a quasi tots els 
contribuents: Però l'augment no és general i 
equitatiu. Segons els meus informes el 
capellà no s'hi troba inclòs; i els "germans" i 
" g e r m a n e s "  p a g u e n  u n a  q u o t a  
insignificant.
Pregunto: Per què aquests "germanets" 
sacrifiquen alguns porcs en una casa de les 
afores i llavors el traslladen al convent, 
defraudant els drets de l'Escorxador 
Municipal. Té coneixement l'alcalde, 

d'això?, per què el nom de Crist en els 
llavis, però el cor negre i la consciència a la 
butxaca.-Corresponsal.-"El Autonomista", 
22 de gener de 1910.

S'ha donat començament en aquest terme 
municipal a la pesada i agradable feina de 
la sega del blat i d'altres cereals. La collita, 
sense ser dolenta, no serà tan abundat com 
es presentava en un principi, degut a l'excés 
de pluja i humitat en el mes de maig.
Per a la pròxima Festa Major ja s'han 
contractat les acreditades orquestres de 
Torroella i de Peralada. Aquesta última, a 
més de les típiques sardanes, que causen les 
delícies del públic, tenen a càrrec els 
concerts i balls que se celebraran en els 
salons del cafè Griera, abans Casino 
d'aquest barri.-"El Autonomista", 28 de 
juny de 1910.

Anit uns veïns de Salt requeriren la 
presència de la policia diguent que a Joan 
Casals,  el Cigarro, li havien robat el carro i 
l'animal. Fetes les oportunes diligències es 
comprovà que aquest, juntament amb uns 
amics, havien tornat d'Amer,  pararen a 
prendre unes copes i deixaren el vehicle 
davant l'establiment de begudes de Salt: Es 
donà l'estrany cas que l'animal, que tenia 
l'estable només a uns centenars de metres, 
enfilà la carretera i se'n tornà cap a Amer,
on aquest matí ha estat trobat.-"El 
Autonomista", 9 d'agost de 1917
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Entrants 2n plat.
CANAPÉS DE FUMATS GALL D'INDI EMBOLCALLAT DE PASTA
Per a 24 canapès DE FULL
Preparació: 15 minuts 200 gr de pit de gall d'indi
6 llesques de pa de motlle blanc sense crosta 250 gr de pasta de full (congelada)
Mantega 1 cabdell d'enciam
1 sobre petit de salmó fumat 80 gr de panxeta
1 sobre petit de peix espasa fumat. 80 gr de pernil dolç
1 ou dur 70 gr de nata líquida
2 cullerades de tàperes 50 gr d'àpit, 50 gr de ceba, 50 gr de pastanaga
Suc de mitja llimona. 1 rovell d'ou
Unteu el pa amb mantega. Talleu els fumats en Maizena, mostassa, romaní, sàlvia, vi blanc sec,
tiretes llargues i poseu-les alternades damunt oli, sal i pebre negre.
del pa.Pinteu-les amb el suc de llimona.Talleu- Talleu la panxeta a tires llargues i metxeu-hi el 
les en forma de creu.Adornar alternant l'ou dur pit. Descongeleu la pasta de full.
picat amb el salmó i les tàperes amb el peix Rostiu la carn amb el ramet d'herbes i l'àpit, la
espasa. Podeu decorar-les amb succedani de ceba i la pastanaga tallats a trossos grossos, 
caviar vermell per al peix espasa i de negre per salpebrar i afegir-hi una mica d'oli. Coure al
al salmó forn a 190º uns 30 minuts. Regar amb vi blanc i 

deixar-ho uns 15 minuts més. Tallar l'enciam en 
juliana. Guardar.
Guardeu una mica de pasta de full per decorar. 
Estireu la pasta de full sobre farina en forma de 
rectangle de 30X35 cm. Folreu la pasta amb la 

1r plat meitat de pernil dolç i part de l'enciam. 
NIUS SORPRESA Col·loqueu al damunt la carn rostida sense les 
Per a 4-6 persones herbes ni verdures. Unteu amb mostassa i la 
Preparació: 30 minuts resta del pernil i l'enciam. Tancar la pasta de full 
250 gr d'espagueti fent com un paquet allargat. Pinteu la pasta amb 
400 gr de calamars tallats a rodalletes l'ou i enganxeu-hi els talls de pasta de full 
400 gr de musclos de roca donant-los forma de fulles o adorns nadalencs. 
400 gr de gambes pelades Torneu a pintar-les. Poseu-ho al forn en una 
50 gr de mantega placa greixada i enfarinada. Coure a 200º durant 
All, julivert, vi blanc sec, oli d'oliva, sal i pebre uns 20 minuts. Amb el fons de coure la carn hi
en gra lliguem la salsa per acompanyar amb una 
Bulliu "al dente" els espagueti amb aigua amb culleradeta de maizena i la nata líquida. Ho
sal i unes gotes d'oli. Escorreu-los, afegint-hi colem i ho servim a part, en una salsera.
dues cullerades d'oli (perquè no s'enganxin). Maria Lluïsa Torrent
Refredeu-los.  Obriu els musclos al vapor. Restaurant Vilanova
Guardeu-los sense clova. Saltegeu amb oli els 
calamars, les gambes i els musclos amb all i 
julivert picat. Salpebrar. Feu 10 parts amb els 
espagueti i amb un colador doble feu els nius 
(d'un en un). Fregir en força oli calent. 
Escorreu-los sobre paper absorbent. Farciu els 
nius amb l'assortit de marisc escorregut. Reduir 
el suc amb mig got de vi blanc i afegiu-hi la 
mantega. Regueu els nius i serviu-los.
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Joventut

Enguany s'ha tornat a repetir 
l 'experiència d'oferir a la 
ciutadania un transport comú que 
tothom ja coneix en una franja 
horària ben diferent a la que és 
habitual.
L'any 2001 es realitzaren 819 
usos, amb 56 tiquets descompte. 
Els preus eren superiors als 
d'enguany, 140 ptes. tiquet, 100 
ptes. amb el  tiquet descompte.
L'any 2002 s'ha insistit molt en la 
difusió als instituts, equipaments 
i serveis de la Vila per tal 
d'arribar d'una manera més 
directa als ususaris potencials. 
No cal dir que la més que 
duplicació d'usos en general i el 
fet que el tiquet descompte s'ha 
utilitzat nou vegades més que 
l'any passat, ens porten a 
considerar que anem prenent la 
bona drecera.
Caldria fer un incís respecte a les 
diferents vessants que ens 
ofereix potenciar el bus de nit.

- En primer lloc, i com sempre, 
potenciar el transport col·lectiu 
com a mitjà de transport.
- En segon lloc, donar extensió a 
un servei conegut per tots els 
saltencs en horari diürn.
- En tercer lloc, evitar els riscos 
innecessaris que es prenen 
portant el vehicle propi en dates 
de festes i en hores nocturnes 
(major grau d'accidentalitat, 
bloqueig de zones d'aparcament, 
desprotecció del vehicle davant 
d'un contingent de gent tan 
important,...).
- En quart lloc, oferir un servei 
que sovint concilia a nivell 
familiar la presa de decisió en els 
horaris de retorn de festa i que 
dóna una tranquil·litat als pares, 
que sovint són la part més 
satisfeta pel servei proposat.
- En cinquè lloc, millora en la 
prevenció en matèr ia  de 
seguretat ciutadana, evitant 
llargs desplaçaments de joves 

des de Girona fins a Salt.

Aquest any, amb clara inspiració 
en la marca de refresc i el seu 
espot televisiu "Chiuaua",  s'ha 
incorporat en el Bus-Nit quatre 
actuacions en els dies més 
assenyalats de les fires. Els grups 
The Two Tones, Tócamela 
(components de Gazpacho), i 
l'espectacle d'animació-teatre a 
càrrec de Pedro Romero Tour
fent de suposat guia turístic, o bé 
l'il·lussionime i la màgia de 
l'associació Evualà, convertint 
bitllets de cinc euros en 
cinquanta,... ha aportat un to si 
més no festiu pels passatgers, 
que, sorpresos comentaven: això 
sembla una capital europea al 

més pur estil metropolità. Sota la 
coordinació del promotor artístic 
i musical Claudi Yoldi i el Club 
52, s'ha assolit fusionar el 
transport amb l'oci, la cultura i la 
promoció d'artistes locals.

Com a darrera reflexió caldria dir 
que el servei s'ha de fer 
extensible a d'altres franges 
d'edat. S'ha detectat un augment 
dels usos per part de adults i gent 
gran en les primeres franges 
horàries, com a mitjà de retorn a 
Salt, bàsicament de 10 a 12 de la 
nit.

Joan Quer
Informador Juvenil

BUS NIT. Fires 2002

DIES
Octubre /
novembre

Tiquet 0’80 Eur Tiquet 0’40 Eur
Postal 50%

TOTAL

Divendres 25 115
Dissabte 26 260
Diumenge 27

425 160
210

Dilluns 28 210
Dimarts 29 96
Dimecres 30

304 53
51

Dijous 31 242
Divendres 1 414
Dissabte 2

699 264
307

TOTAL 1428 477 1905

Usos del Bus-Nit: extensió de L3 fins a rambla 
Ramon Folch (Jutjats de Girona) i La Mirona
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Opinió

La taxa d'escombraries
Uns dels diners més ben llençats i alhora els que 
més em requen són  els destinats a pagar les taxes 
d'escombraries. Aquest any s'han apujat un 4'5 % 
i segur que no en fem prou. Les queixes són 
unànimes perquè al carrer no es noten. Deixeu-
me insistir-hi, encara que només sigui picar ferro 
fred.
Dic que són els que més em requen perquè 
nosaltres mateixos fem el possible perquè el 
carrer no estigui net, i ja es pot contractar més 
presència de personal i màquines amb l'empresa 
concessionària de la neteja, que si nosaltres no hi 
posem la part que ens toca, no ens en sortirem. 
Pagar els impostos i no fer l'ús correcte de 
papereres, contenidors, a més de la deixalleria, 
no és el camí a seguir; que falten més papereres?, 
que els contenidors queden plens a vessar?, no 
dirè que no, però com s'entén que en 
alguns carrers hi hagi de passar l'home 
de l'escombra dues vegades al dia? 
Estan més nets? Tampoc.
Ja sé que costarà molt, per l'educació 
que hem rebut i pel tantmefotisme que 
impera per la cosa pública, que ja diu 
la dita que el que és de tothom no ho 
cuida ningú. Seria interessant de 
comprovar si el nostre comportament 
al carrer també el practiquem a casa, si 
llencem els papers i burilles pel terra 
del menjador, si el gos es caga per 
qualsevol racó de la casa,…, doncs 
quina solució hi ha?
Sents a dir que els països del nord són 
més cultes, més nets i ens en 
meravellem sense posar-hi atenció del 
perquè. No són les persones, és 
l'administració la que aplica els 
correctius necessaris per mantenir la 
població amb la presència suficient 
per passar-hi revista. Les sancions que 
s'apliquen a qualsevol infracció de 
l'estat de neteja, sigui tirant una burilla 
al terra o no distribuint les deixalles en 
el seu compartiment adequat, et 
consciencien d'actuar correctament, 
ser un ciutadà educat.
Per què aquí no en seguim l'exemple? 
Fa de mal dir; segurament que es 
compten massa els vots, i ser el primer 
d'aplicar sancions, per les moltes 

normes que es dicten i no es compleixen, seria 
crear algun enfrontament que a les pròximes 
eleccions no resultaria gaire beneficiós. Sembla 
que a la pràctica, el que compta és el nombre de 
regidors que treu cada partit, no la convivència 
educativa i cultural del poble. A veure quants 
partits, en el seu programa electoral, fan una 
proposta clara i contundent, comprometent-se 
amb un argument entenedor, que aplicaran totes 
les mesures necessàries per mantenir la poblaciò 
en les màximes condicions de netedat i així 
e v i t a r - s e  l a  n e c e s s i t a t  d ' a u g m e n t s  
desproporcionats (i quedem curts) amb l'IPC, 
que és el factor corrector del nivell de vida.

Camina Mira i Observa

Els nous contenidors són petits? Foto R.T.Ens en sortirem?. Foto R.T.
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Excursió al monestir de Poblet

El dijous dia 17 d'octubre d'enguany,  a dos 
quarts de vuit, un bon grup d'excursionistes socis 
del nostre  Casal, aproximadament  setanta-
quatre repartits en dos autocars, vàrem fer la 

sortida ja programada cap a les 
terres de  Tarragona, amb la 
particularitat primordial d'anar a 
visitar el Monestir de Santa 
Maria de Poblet.

Esmorzem en una àrea de serveis i 
reprenem la ruta cap al nostre 
destí. Arribada al Monestir de 
Poblet, que per cert feia una mica 
de fred, i acompanyats per  un guia 
molt expert en història vàrem 
recórrer  els llocs més interessants 
oberts als  visitants. 

Finalitzada la visita, ens dirigim 
cap a Cambrils per dinar al 
Restaurant Gran Buffet , on 

trobem menjar per a tots els 
gustos.  No cal dir que tothom en 
va quedar satisfet. 

Després de dinar ens  vàrem 
arribar fins  a Salou, amb una 
visita aproximadament d'unes 
dues hores i, amb el temps previst, 
tornada cap a Salt. 

Finalitzem aquest breu comentari 
per informar-vos de la propera 
excursió programada  per al dia 
14 de novembre d'enguany al
Rosselló Thuir ( França)

Com sempre us hi esperem, 

benvolguts excursionistes del Casal de Jubilats 
de Salt.

Ferran  Márquez
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25 anys del Casal de Jubilats de Salt

El Casal dels jubilats de Salt ha fet 25 anys. Déu 
n'hi do, com passa el temps, sembla que era ahir 
que hi vàrem pensar per primera vegada. Érem 
una colla de gent sense cap poder polític ni 
econòmic per tirar endavant el projecte. Teniem
això sí, molta il.lusió i ganes de fer coses; amb 
aquesta voluntat assolírem el nostre propòsit de 
fer realitat el nostre somni; la construcció de 
nova planta d'un Casal per a la gent gran, en el 
qual també hi tingués cabuda el jovent. La idea 
era ambiciosa i única a les nostres contrades, es 
tractava d'un projecte basat en un caràcter 
associatiu i de fons privats. La tasca no va ser 
gens fàcil. Quan més il.lusionats estavem, més 
entrebancs sortien.. Primer s'havien de 
legalitzar els estatuts que havien de regir-la. El 
Govern havia aprobat feia poc la Llei 
d'Associacions i els governadors civils que en 
tenien el control, feien tot el possible per 

entretenir els tràmits i trobaven mil 
manerses per evitar que s'aprovessin.
Al cap d'un temps i de molts esforços 
vàrem aconseguir tenir els plànols fets i 
visats; i la Mutual Tèxtil ens va 
comunicar que havien aprovat la 
subvenció del projecte. L'ingrés 
d'aquesta va quedar, però, supeditada a 
l'aprovació i a la legalització dels 
estatuts; Amb la complicació que les 
obres havien de començar en el termini 
màxim de 90 dies. Vàrem utilitzar el 
comunicat de la Mutual Tèxtil per 
pressionar el Govern Civil: els vam dir 
que si no teníem els estatuts aprovats de 
seguida perdríem l'ajut i no es podria fer 
el Casal. Gràcies a això, i després de 
fer-nos suprimir dos membres de la 
Junta, ens varen aprovar els estatuts.
La Mutual Tèxtil pretenia que el Bisbat 
fes una cessió del terreny -per construir-
, per 90 anys. El Bisbat ens va 
comunicar que ens cedia els terrenys 
per 20 anys. Vista aquesta cessió, la 
Mutual Tèxtil va comunicar-nos que, 
després d'estudiar amb deteniment la 
situació econòmica, no veien rendible 
la inversió només per a 20 anys; i ens 
varen anul.lar la subvenció econòmica 
manifestant que, invertirien aquest 

capital en uns centres de rehabilitació que eren 
de la seva propietat. Vàrem tornar a negociar 
amb el Bisbat i, finalment, aconseguírem una 
cessió més àmplia dels terrenys, fins a 30 anys, i 
prorrogables 30 anys més. Després de diverses 
converses la Mutual Tèxtil va acceptar aquesta 
última proposta i finalment varen començar les 
obres tan desitjades.
Les obres es van acabar puntualment i el Casal 
dels Jubilats de Salt es va inaugurar el diumenge 
16 d'octubre de l'any 1977.
Serveixi aquest breu resum històric per retre 
homenatge a la Junta i a totes les persones que 
d'una manera o altra, amb el seu valuós esforç, 
varen fer possible la construcció d'aquest Casal 
que, a hores d'ara, ja ha fet les noces d'argent.

Emili Serra i Soler
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Salut

Les malaties inflamatòries cròniques formen un La incertesa de no saber mai quan es patirà un brot 
grup molt ampli que té unes característiques produeix una angoixa i un patiment difícils de 
comunes: provoquen inflamació en alguna part superar.
del cos sense causa aparent, tenen un curs crònic Ara per ara, no hi ha cap tractament que curi 
que tot sovint provoca un tipus d'incapacitat, i aquestes malaties. Ni els fàrmacs, que a més
poden afectar altres zones del cos. comporten efectes secundaris indesitjables, ni les 
Entre aquestes malaties cal destacar, per la seva intervencions quirúrgiques, excepte en el cas de 
gravetat, l'artritis reumatoide  que afecta l'aparell la colitis ulcerosa, les poden prevenir o aturar del 
locomotor i és la malatia de les articulacions que tot.
causa més invalidesa-,  la malatia de Crohn i la Per això la recerca biomèdica és tan important. 
colitis ulcerosa, dues malaties inflamatòries i Cal més investigació per conèixer l'orígen
intestinals que afecten el tracte gastrointestinal i d'aquestes malalties i poder-les prevenir. I cal més 
destrueixen progressivament el tub digestiu. investigació per desenvolupar nous fàrmacs,
Són malalties molt diferents que tenen en comú nous tractaments, que millorin la vida de qui les 
que afecten persones de totes les edats, que no pateixen.
se'n coneix encara la causa i que, ara per ara, són I això podem fer-ho ara. amb "La Marató". 
incurables. Aquest any, ajuda'ns a aturar les malalties 
Tot i que són malalties que poden semblar rares, inflamatòries cròniques.
prop de 60.000 persones les pateixen a Catalunya. 
I per l'edat en què comencen els símptomes 
infància i joventut- tenen un important impacte en 
la vida social i la capacitat de treball.
La malatia comença a cursar en forma de brots 
que requereixen hospitalitzacions freqüents i que 
fan difícil treballar, anar a l'escola i, fins i tot, 
decidir-se sortir de casa.

La Marató de TV3. Ajuda'ns a aturar el temps

Frigorífics del Ter, s.a.

Escorxador general frigorífic

i sala d'especejament núm. 10,4125/cat-10.03930/ge

C. Major, 419 - Tel. 972 23 31 11  -  Fax 972 24 45 18  -  17190 SALT

Télex 56204 FTER-E - Apartat de correus, 239  -  17080 GIRONA
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Pla de formació d'adults de Salt
Amb el títol de Fem un Salt 
Solidari, l'Escola d'Adults de 
Salt prepara un Pla Local de 
Formació amb la col.laboració 
institucional, que aporta noves 
estratègies i propostes per 
afrontar positivament els nous 
reptes i les noves necessitats en 
formació d'adults de la població 
saltenca, especialment de les 
p e r s o n e s  i m m i g r a d e s  
nouvingudes.
És per això que fem una crida a 
institucions, serveis, entitats, 
organitzacions, col·lectius i 
persones a sumar esforços i 
voluntats per tal de fer del Pla 
Local de Formació d'Adults de 
Salt l'instrument real i efectiu al 
servei de la formació de les 
persones adultes i de la seva 
participació en la construcció 
del Salt solidari que volem.

JUSTIFICACIÓ
La raó és senzilla: mentre 
atenem al llarg del curs a, 
diguem-ne 300 persones, 
arriben i s'estableixen a 
Salt/Àrea de Girona molt més 
del triple. Dit d'una altra 
manera, malgrat la nostra 
aposta per l'atenció d'aquest 
col·lectiu i  els esforços 
e s m e r ç a t s  p e l  c e n t r e ,  
l'acceleració que caracteritza 
els actuals fluxos migratoris fa 
que, paradoxalment, augmentin 
e x t r a o r d i n à r i a m e n t  l e s  
persones amb necessitats 

formatives que no es poden 
acollir. És a dir, el ritme 
d ' a r r i b a d a  d e  p e r s o n e s  
estrangeres nouvingudes és 
superior a la capacitat del 
sistema escolar d'atendre'ls. La 
conclusió és evident: aquestes 
noves necessitats demanen 
n o v e s  r e s p o s t e s ,  n o v e s  
estratègies que superin el marc 
escolar…Aquest seria el primer 
argument per justificar la nostra 
proposta de portar a terme un 
Pla Local de Formació dirigit 
fonamentalment a aquests 
col·lectius.
El nostre Projecte Educatiu de 
Centre i l'experiència del últims 
cursos en matèria de formació 
de persones immigrades 
d'origen extracomunitari ens ha 
portat a entendre la necessitat de 
disposar urgentment d'un espai 
formatiu multicultural que 
tingui cura de l'acollida de les 
persones immigrades i porti a 
terme una primera formació 
bàsica sobre el país, la llengua i 
la cultura, els trets culturals més 
significatius, les institucions i 
les  adminis t rac ions ,  e ls  
serveis… alhora que es facilita 
u n  p r i m e r  c o n t a c t e  
intercultural, especialment 
entre les persones joves, que 
treballi preventivament contra 
la xenofòbia i el racisme des del 
coneixement mutu, el respecte i 
el treball cooperatiu. No podem 
fer el Salt del futur, del benestar, 

el progrés i la convivència, 
sense fer ara un Salt solidari, 
sense treballar per la creació de 
la cultura de la solidaritat,… 
també en l'àmbit de la formació 
de les persones adultes. Aquest 
seria el tercer i definitiu 
argument que justifíca la nostra 
proposta.

OBJECTIUS

�Acollir i donar resposta a les 
demandes  fo rmat ives  
d'ensenyaments inicials de 
la població adulta de Salt.

�Organitzar l'acollida i la 
formació de 700 persones 
immigrades: 500 en grup de 
conversa i 200 en grups 
d'alfabetització en català.

�Capacitar 100 joves com a 
monitors d'alfabetització.

�F o r m a r  l e s  p e r s o n e s  
immigrades participants en 
el coneixement dels trets 
cuturals, socials i polítics de 
Catalunya.

�Promoure el coneixement i la 
r e l a c i ó  i n t e r c u t u r a l ,  
especialment entre la 
població jove.

�Millorar la cohesió social, 
lluitant contra la xenofòbia i 
el racisme.

�Promoure la solidaritat i el 
treball cooperatiu entre la 
població.

COM PARTICIPAR-HI?
Per desemvolupar el Pla es 
compta amb la col·laboració 
d'entitats i altres organitzacions 
de llarga experiència en el 
municipi en l'àmbit de la 
formació d'adults, i hi poden 
prendre part altres entitats, 
organitzacions o persones que 
tinguin interès a dur a terme el 
projecte.

Una classe de l'Escola d'Adults
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Les llúdrigues (de pedra) de Salt
Temps era temps, a Salt, un poble ara 
conegut pels seus rius, molt importants 
per a les indústries tèxtils, fargues i 
molins, hi vivien unes llúdrigues en un 
estany , ple de felicitat, harmonia i bona 
fe.

Les llúdrigues són les bèsties més 
boniques, esveltes i meravelloses que el 
senyor (si existeix) ha pogut crear .Eren 
quasi perfectes.

Però un bon dia, van aparèixer les 
nimfes acompanyades d'unes goges. I 
tot d'una, una d'elles que semblava la 
''cap'', va dir:

-  S i  u s  p l a u ,  

l1údrigues, ens hem 

quedat sense aigua al 

riu (el Ter suposo). I 

nosaltres, a les quals 

a n o m e n e n  d o n e s  

d'aigua, si no n'hi ha, 

morirem. Deixeu-nos 

v i u r e  a q u í  a m b  

vosaltres.

Goges i les nimfes les condemno a 

desaparèixer per sempre més i a 

vosaltres dues- les úniques llúdrigues 

que havien quedat després de la batalla- 

us convertiré en pedra en aquest mateix 

estany , perquè així hi viviu eternament, 

amb la vostra avarícia i sense poder 

moure un dit.

Com abans he dit, les llúdrigues eren, i són quasi 
perfectes. I tothom que passeja pels voltants de 
l'església de Sant Cugat, encara les pot veure.
Héctor Martínez

Llúdrigues de pedra. Foto J.M.O.

A aquesta petició totes les l1údrigues 
respongueren que les culpables eren el1es, 
perquè l'havien malgastat d'aquel1a manera, 
que s'ho tenien merescut Llavors les nimfes 
(junt amb les goges) van començar una enorme 
l1uita contra les l1údrigues.

De cop i volta, i fent que tothom se n'adonés, 
va sorgir de l'inframon e1 dimoni en persona. 
Una criatura horrible, que treia foc pels 
queixals i les Orelles i era enorme. Tothom va 
parar de cop, i el dimoni va parlar:

- Llúdrigues, teniu tota la raó del món, 

han estat malgastant aigua. Goges i 

nimfes, no teniu cap dret a malgastar 

tota l'aigua del Ter i a més la de l'estany 

de les llúdrigues. Per això mateix a les 
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El privilegi de beure aigua
Cada cop que obrim l'aixeta no ens adonem que 
estem essent protagonistes dels privilegis d'uns 
pocs.

Tot i que gairebé tres quartes parts de la 
superfície terrestre és coberta d'aigua, menys 
d'un 1% d'aquesta la disposem per beure i 
alimentar els sistemes naturals continentals 
(flora, fauna, boscos...), ja que la major part es 
troba en forma de mars i oceans d'aigua salada, 
de gel als casquets polars o bé submergida sota 
terra. Un 1% d'aigua per beure al qual una tercera 
part de la població mundial no hi té accés. 2.000 
milions de persones de 80 països viuen en zones 
on no plou gairebé mai o en països on no hi ha 
sistemes de potabilització i depuració de l'aigua. 
Es fa evident, doncs, que omplir un got d'aigua 
potable encara és un privilegi tot i haver entrat al 
segle XXI. 

A Catalunya i a la resta de països rics no ens 
recordem mai de l'escassetat de l'aigua i del seu 
valor com a recurs natural fins que quelcom falla 
en el nostre sistema de consum d'aquest element. 
Els darrers anys han estat notícia per les 
contaminacions de l'aigua causades per 
l'excessiu abocament de purins al nostre país, 
que han deixat més del 70% de les fonts 
històriques inservibles per al consum de boca i 
306 municipis catalans ja es troben registrats 
com a afectats per aquesta problemàtica.

L'aigua és, però, també un element bàsic per a la 
vida en general. La seva importància com a 
recurs socioecològic s'ha convertit avui dia en la 
base de la lluita contra el Plan Hidrológico 
Nacional, ja que tot un sistema natural com és el 
Delta de l'Ebre, on la societat depèn directament 
de la qualitat del medi ambient, pot desaparèixer 
en funció de si s'aposta pel creixement 
urbanístic, els camps de golf i els hivernacles en 
el litoral valencià, de Múrcia i d'Almeria, o de si 
s'opta per una restricció d'un desenvolupament 
que engoleix recursos de forma creixent i sense 
límit a la vista. Excepte, és clar, els límits 
naturals com la manca de pluges que hem estat 
patint fins a la passada primavera i que van fer 
plantejar restriccions a tot Catalunya, i 
concretament a Salt la possibilitat de prohibir el 
reg agrícola a les Hortes.

L'Agenda 21 de Salt ha discutit totes aquestes 
qüestions per tal de començar una reflexió 
col·lectiva al voltant d'un hàbit tan quotidià com 
obrir l'aixeta. La necessitat d'aigua neta ens 
portarà segur en el futur a un preu més alt del 
rebut, perquè serà més car depurar-la i tornar-la a 
fer potable a mida que en consumim més i més. 
Ens queda, però, l'esperança que una nova 
cultura de l'aigua basada en l'estalvi i el respecte 
a la seva condició de recurs de salut del medi 
ambient ens faci reduir el consum en origen, 
separar les aigües pluvials de les sèptiques, 
evitar els productes contaminants... i així, a més 
d'abaratir el que ens costa disposar de l'aigua 
neta, ajudar que els pantans es mantiguin a bon 
nivell més temps, els rius disposin de l'aigua 
necessària perquè els gaudim i no ens facin 
llàstima o angúnia, i no hàgim de fer canonades 
que travessin Europa des dels pols perquè no 
hem sabut valorar el privilegi de tenir aigua per a 
beure.

Sergi Nuss.
Oficina Ambiental de Salt.

Aigua. Foto R.T.
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Esport
Club Petanca Salt

Escoltant les havaneres

El dissabte dia 9 es va fer entrega dels premis de nostres amics i cuiners oficials del club, Josep
la lliga dels dissabtes a la tarda i els guanyadors Llobet i Jaume Soler. A les 3 es va reiniciar la
van ser: 1r Oscar Lara, 2n Xevi Bohigas, 3r competició i els resultats van ser els seguents: 1r
Narcís Ros i 4t Pere Palou, els  quals varen rebre Lluís Roca, Anna Millet i Enric Freixas, 2n Rosi 
el corresponent obsequi de mans de la junta. Santos, Pere Pulido i Manel Granda, 3r Xavi

Felip,Yolanda Jorquera i Enric Tapias i en 4t lloc 
El passat 27 d`octubre es va celebrar a les pistes Antonio Viñas, Antonia Curt i Josep Boó.Els
del club petanca Avinyonet l`anada del torneig premis al "biberó" van ser per Enric Freixas i 
de germanor de tardor. Un total de 59 jugadors Antonia Espinosa i el "carreau" per Xavi Felip. 
varen jugar durant tot el dia el concurs que se Després de l'entrega de premis, el club va
celebra per tripletes per sorteig amb caps de obsequiar tots els assistens amb galetes i cava.
sèrie. Els guanyadors d'aquest campionat van 
ser: 1r Sergi Pérez, Gregori Anton i Montse El dissabte dia 9, el club petanca Salt va fer "La 
Cabrellez, el 2n lloc per Manolín Romero, Castanyada" que cada any se celebra passades
Agustín Vaquero i Xavi Soler, el 3r per Domingo les Fires de Girona. Prop de 30 persones varen 
García i Xevi Mir i el 4t lloc per Antonio Viñas, menjar castanyes i moscatell, que per cert aquest 
Mari Aneiros i Joan Ayats. També es varen donar any van quedar molt bones.
dos premis al "carreau" i van ser per Narcís Ros i 
Tono Duran i dos premis al "biberó" que van ser Els diumenges al matí es juga la lliga de
per Josep Mª Peñin i Joan Roldan. La presidenta puntuació individual a partir de les 10. De
del club petanca Avinyonet, abans de fer moment l'assistència és molt bona, esperem que 
l`entrega de premis, obsequià a tots els s'hi apunti algú més per tenir encara més 
participants amb un piscolabis a base de competència.
panellets i galetes.

Des d'aquest espai voldria recordar, tal com es va 
El dia 10 de novembre vam celebrar a les pistes dir a l'assemblea, que la junta de la petanca està 
del club petanca Salt la tornada del campionat de oberta a qualsevol suggeriment que ens pugueu
germanor amb l`Avinyonet. 60 jugadors es van fer i escoltar qualsevol queixa sobre les activitats 
donar cita a les 9 del matí a les pistes per que portem a terme dintre del club. Penseu que
enfrontarse amb 3 grups de jugadors sortejats parlant la gent s`entén.
amb caps de sèrie. A la 1 del migdia vàrem fer un 
descans per dinar: una fantàstica paella feta pels  Josep Boó i Alech
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Una llum crepuscular projectava un darrer sentien protegits i segurs amb la seva
esclat damunt la sorra mullada. A l´horitzó presència, i les seves vides no sentien cap perill 
neixia una calitja espessa que s´estenia, que davant les adversitats del mar embravit.
avançava lentament per la platja fins a Però el mar feia olor d´encens i l´encens cobria 
enfosquir el paisatge vespertí. el cel, la terra, la sorra i les onades, i, de lluny, 
De lluny, una dona de cabells llargs mira les barques obrien al mar  llargs camins com a 
l´horitzó, asseguda a les escales d´una barraca betes daurades, mentre la Reina s´emmirallava 
de pescadors. Es lleva a trenc d´alba i amb el com Narcís a les aigües clares quan pentinava 
primer resplendor a la pell  s´esvaneix com la els cabells perfumats d´encens.
posta, per darrera les muntanyes, fins a 
estingir-se. Quan arriba el juliol la calor es fa insuportable. 
Els habitants del poble li diuen Alba, com la El mar dorm encara en el seu llit nocturn. Les 
Reina del Mar,perquè viu impregnada de llum i finestres de la barraca s´obren de bat a bat i 
amb una brillantor especial a la pell. Alba, l´ai re fresc de la ni t ca llada ir romp
Alba... silenciosament per enredar-se als cabells de 

l´Alba, que encara dorm acariciant un somni de 
Una antiga llegenda parla d´una dona que sorra que li arriba amb sabor d´encens i que 
dominava  l´oceà. posseïa el tro, provocava s´escampa per tota la casa.
tempestes, calmava els vents i aplanava les 
onades enfellonides, i amb el seu cant seduïa L'Alba nota la salabror enganxada a la pell i 
les gavines que arribaven com bacants a la aquesta sensació la desperta i ja no pot dormir. 
sorra per menjar de la seva mà, i aquesta dona S´aixeca per tancar la finestra, mentre que la
s´assemblava a l´Alba, a la dona solitària de nit, de mica en mica, lluita per trencar les hores 
cabells llargs i, com ella, estimava el mar. mortes i per acariciar la primera llum del sol 
Es diu que a l'hivern vivia permanentment a les que enforteix les aromes del passat, dels mesos 
barques de pesca, perquè els pescadors es de maig quan portava encens i flors a la Verge.

Somnis de sorra
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Col·laboració literària

En el seu camí veu un home, una ombra que 
Des de lluny, a l´altra banda del marge,  l'Alba amb pas ferm avança fins al mar per abocar-
veu el senyal d´una altra vida paralel.la a a la s´hi, per desfer-se com un encanteri.
seva, la d´una dona jove, d´aparença fràgil. Quan l´Alba és a la porta mira per una finestra 
Quan la veu es frega els ulls. Potser encara viu plena de pols, però a dins només hi veu un munt 
en aquest somni de sorra pensa l´Alba--. de cendres. Les veus rialleres que havia sentit 

des del pedrís de la barraca s´escolen com el 
Des de la finestra l´Alba contempla aquest lloc vent per sota la porta i el buit i la fredor de les 
on la vida és plena de llum, un món diferent que parets fa olor d´anys i de cendres recents. Un
ha ressorgit a l´altra banda de l´abisme. Es fixa mirall que es gronxa incansablement conviu
en una dona que passeja el seu gos a la platja a amb aquesta existència buida, de somni
primera hora del matí i quan la veu s´asseu al esquinçat, però l´Alba el repassa amb les mans 
pedrís de la barraca per ser més a prop d´una i encara és capaç de sentir una presència cálida
presència que ha sorgit com un estel. Quan el a l´altra banda, com si algú fes poc que s´hi 
sol és al seu punt més alt la dona entra dins hagués mirat i que per alguna raó l´hagués
d´una casa plena de llum, i aquest lloc es abandonat apressadament.
converteix en una mena de  joguina per l´Alba, 
en una casa de nines, en un lloc abandonat on Quan és davant del mirall descobreix un ésser 
els espectres que encerclen els murs pressenten anònim que ha perdut les seves arrels. Però, 
de mica en mica que la nit és a prop i que aviat potser allò que no sap és que aquella altra dona 
caurà verticalment, com una estaca. només ha viscut a la seva ment, vivint una vida 

que se li ha escapat de les mans, com la sorra, 
S'ha posat un mantell al damunt i camina per la com un somni de sorra.
sorra, amb els peus nus, fent el camí que les 
separa fins a arribar a l´altra banda del marge. Sílvia Ametller



21

Els Marrecs de Salt

Quatre de vuit a Vic

Setmana Marreca
A manca d'una última actuació intent desmuntat de torre de set i 
per acabar la temporada (el que per signar ronda han acabat 
dissabte que ve actuen a les descarregant un 5d7. En tercera
vi gí li es de ls Mi ny on s de ronda han descarregat un 4d7 i 
Terrassa), els Marrecs de Salt han acabat l'actuació amb un
han encetat la seva Setmana pilar de 5.
Marreca, set dies de Festa Major 
pels integrants i simpatitzants La tercera colla han estat els 
de la colla, plena d'actes per a Sagals d'Osona, amb un 4d7
tots els gustos. El tret de sortida amb el pilar al mig per primera
d'aquesta Setmana Marreca l'ha ronda, un 3d7 aixecat per sota 
donat el cantant osonenc Pep en segona volta i un 5d7 per 
Sala amb el prego fet des del tancar torn de castells. En ronda
balcó que hi ha a l'antiga fabrica de pi la rs i pe r fina li tzar
Coma i Cros, al carrer Sant l'actuació han descarregat un 
Antoni de Salt. pilar de 5 i un de 4 simultanis.

Tot seguit i amb cercavila els Com tota bona Festa Major s'ha
Marrecs s'han dirigit cap a la acabat al voltant d'una taula i 
plaça Lluís Companys per davant d'un plat d'arròs, parlant, 
realitzar la diada castellera que discutint i intercanviant punts
clou oficialment la temporada de vista, com no podria ser 
marreca. Avui acompanyaven d'altra manera, sobre Castells.
els de casa els Sagals d'Osona i 
els Castellers de Sants. Tres Per demà dilluns, dia 11, els 
colles que han signat aquesta Marrecs de Salt tenen prevista
temporada amb un registre una xerrada castellera. Aquest
similar. a n y  e l s  c o n v i d a t s  s ó n :  

Castellers de Barcelona, 
Han obert plaça els Marrecs M i n y o n s d e Te r r a s s a i
amb un 5d7 de bona mida, en Capgrossos de Mataró. L'acte
segona ronda una torre de set, tindrà lloc al Teatre de Salt a les 
l'onzena d'aquest any, de les 9 del vespre. Hi està convidat 
quals n'han descarregat nou i tothom que vulgui escoltar,
n'han carregat dues, fet que els aprendre i disfrutar de la xerrada
fa mereixedors juntament amb que de ben segur serà del gust 
els cinc 4d8 (tres d'ells delsassistents.
descarregats i els altres dos 
carregats) d'un bon nivell assolit Pels altres dies de la setmana els 
durant aquesta temporada. Han Marrecs tenen preparat tot un 
tancat ronda de castells amb una seguit d'actes, com el torneig de 
4d7 amb el pilar al mig i signat bàsquet i futbol, a més de jocs
l'actuació amb un pilar de cinc i per a la mainada i el Gran Sopar 
un pilar que han caminat fins al de Gala, on els castellers és
balcó de l'ajuntament. l'únic dia que es posen les seves 

millors gales per participar en 
Els Borinots, mot que utilitzen aquest acte com a sopar de 
per autoanomenar- se els clausura de la temporada.
Castellers de Sants, han realitzat 
un 4d7 amb el pilar al mig per Ramon Grau-Marrecs de Salt
començar la diada, seguit d'un 
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maten les blanques amb rei o ESCACS
cavall. N/ Ta1+; si (B/ RxT, N/ Problema núm. 15
RxC). Si (B/ CxT, N/  Rc1), B/, Les negres juguen i guanyen 
única Cc2, N/RxC. Tot el següent qualitat
és obligat.Aquest mes és fàcil.

Els nostres lectors que mesuren el 
La dita. Quan a Catalunya diem temps per solucionar el problema i 
"No diguis blat si no és al sac i ben el proper mes es poden col·locar la 
lligat". Lasker, campió del món medalla d'acord amb el temps que 
durant els anys (1894  1921), deia: es marquin.
La cosa més difícil en escacs és 
guanyar una partida que penses Solució núm. 14
que està guanyada.La manera d'aconseguir la posició 

del rei negre amb la jugada N/ Ta1,
Jaume Garcia Navarraés clara. Només cal jugar segons 

El temps

L'acudit foll .........................   per BUGARAS

Temperatura màxima: 25º els dies 21,25 i 27 
d'octubre
Temperatura mínima: 3º el dia 22 de novembre

Dies de pluja: 6 dies
Precipitació màxima en un dia:5,7 litres el dia 6 
de novembre
Pluja acumulada:18,4 litres del 21 d'octubre al 
17 de novembre

Evolució de les tem perature s. Del 21d'octubre al 17 
de novem bre
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Naixements, casaments i defuncions a Salt del 15 d'octubre al 12 de novembre

20/10/2002Naixements Casaments
Angelina Costa AgustíMuhamadou Ba (17 d'octubre) Ernesto Baus Arbós i Rosario
24/10/2002Àlex Lanzas Téllez (18 Girona pérez (19 d'octubre)
Eladia Valle Montroyd'octubre) Agustí Rodríguez Díaz i Maria 
24/10/2002David Masferrer San Román Pilar García Domínguez (19 
Dolores Coronas Maya(19 d'octubre) d'octubre) 25/10/2002

Andrea Fernández Benjumea José Maria Juanola Amagat i Cristóbal Reyes García
(23 d'octubre) Marta Verdaguer Bosch (19 26/10/2002
T i m - C a l l u m  Te s k e  ( 2 4  d'octubre) Jesús Garriga Jordà
d'octubre) Marc Pont Camós i Laura 26/10/2002
Cèlia Peradalta Salvador (24 Meliam Pielies (19 d'octubre) Joaquín Calvo Pla

27/10/2002d'octubre) José Buxeda Torrent i Marleny 
Francisco Guardiola TorrasArnau Bouso  Homar (25 SernaAguilar (23 d'octubre)
28/10/2002d'octubre) Omar El Houbani i Maria 
Huix BrasetMohamedAluat (26 d'octubre) Victoria Guillem Sánchez (24 
02/11/2002Carolina Cao Salguero (27 d'octubre)
Ana Sancho Venturad'octubre) Juan-Luis Sellés Verón i 05/11/2002

Aboubakary Keita (1 de Yobeiba Torres Perlaza (31 Antonio Berenguer Hidalgo
novembre) d'octubre) 08/11/2002
Francisco-José Brito Serra (2 David Soler Hernández i José Rodríguez Torrecilla
de novembre) Gemma Coll Arnau (2 de 08/11/2002
Selma Zannoti (6 de novembre) novembre) Antonio Gaspar Jurado

11/11/2002Noemí Martínez Amorós (7 de Angel Picazo Zamora i Maritza 
Maria Ribas Barcelónovembre) Ortiz Renteria (9 de novembre)
12/11/2002Moro Turay (9 de novembre)

Defuncions Francisco Lanzas ToledoPau Riera Negre (11 de 
Jaume Busquets Comalada 15/11/2002novembre)
17/10/2002 Antonia López QuiñonesA h l a m  A k b o v a  ( 1 2  d e  Cinta Alsina Carbó

15/11/2002novembre)

Informació Municipal

Altres

La Junta del Casal i el Consell de Redacció de La Farga, volem donar el condol a en Ferran 
Màrquez, Secretari del Casal i membre del Consell de Redacció de La Farga, amb motiu de la mort 
de la seva mare la Sra. Alicia Morgade, que recentment fou enterrada a Figueres. 

Rectificacions

Per un descuit, a la revista del mes de novembre no vàrem posar l'autor de les fotografies de 
l'aniverssari dels gegants i la dels guardonats a la Festa de la Gent Gran, l'autor de les quals era el 
fotògraf  Martí Artalejo.

A la pàgina de la ressenya de la Festa de l'Esport es va doblar el nom de dos esportistes diferents. 
El premi al millor esportista de promoció correspon a Marc Busquets Rodríguez del Club 
Atletisme Girona.


