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TEATRE DE SALT
- Dijous 3 d'abril. MACACO IN HOTEL ENTITATS "LA MIRONA"
CO NC ERT de la co mp an yi a - Dies: 22 d'abril  9 de maig. - Dia 4 d'abril. KABUL BABA +
MACACO-GIRA 2003. H o r a : Exposició de fotografia: Cercavila MUTIS. Preu: 6 euros
22h. del català. - Dia 10 d'abril: Farra universitaria.
- Dissabte 5 d'abril. L'ESPERIT - Teràpia per malalts de Pàrkinson. - Di a 12 d' ab ri l: MO JI NO S
BURLETA DE NOEL CORWARD Org ani tza : Ass . P ark ins on ESCOCIOS. Preu: 14 euros 
de la companyia EN EL TEATRE. comarques da Girona. Més anticipada. 17 euros guixeta.
Hora: 22h. informació: els dilluns de 16 h. a 19 - Dia 19 d'abril: SUBURBAN
- Diumenge 6 d'abril. CIRCUS- h. REBELS
Concert familiar Fund. "La Caixa" - Dies: Dimarts i dijous del mes - Dia 25 d'abril: GOSSOS + G.
de la companyia TUYO (Canadà). d'abril. Curs fde fotografia iniciació. QU IN TANA . Pr eu : 5 eu ro s
Hora: 18h. Organitza: Agrupació Fotogràfica anticipada. 9 euros guixeta.
- Dissabte 12 d'abril. ANDANZAS de Salt . Horar i: 20-22h.  Més A V A N Ç A M E N T
de la companyia SOMORROSTRO informació: 972 24 11 28. PROGRAMACIÓ DE MAIG
DANZAFLAMENCA.  Hora: 22h. - Dies: dijous del 20 de març  19 de - Dies 2,3,9 i 10 de maig. FESTIVAL
- Dissabte 26 d'abril. MEMÒRIA juny. Curs de dansa tradicional DE BLUES
D'AIGUA de la companyia LA catalana. Organitza: Salt Sardanista. - Dia 15 de maig. ÀLEX UBAGO.
PERDUDA & PACO VICIANA. Horari: 18-19h. - Dia 16 de maig. AINA. Hora: 22.30 
Hora: 22 h. - D i a 7 d ' a b r i l . T r o b a d a h. Preu: 6 euros
- Di um en ge 27 d' ab ri l. EL interprofessional informàtica sobre - Dia 17 de maig. BRAMS. 
CARG OL MOSS I I EL CUC el servei de suport al dol. Tel. 972 24 - Dia 23 i 24 de maig. LLUÍS
(Xarxa)  Infantil. De la companyia 44 41. LLACH.
LA CLOSCA. Hora: 12 h. - Dia 30 de maig. DR. CALYPSO.

SALT SARDANISTA - Dia 31 de maig. FREK XXI
BIBLIOTECA MASSAGRAN - Diumenge 13 d'abril. Audició de 
- Dissabte 5 d'abril. 6èna Festa del sardanes i ball. Hora: 17 h. Lloc: P AV E L L Ó  M U N I C I P A L
Llibre Gegent de la Massagran. Pavelló municipal d'Esports. D'ESPORTS
Lloc: A la plaça del mercat davant de - Dia 6 d'abril. Campionat provincial 
la biblioteca d'en Massagran. CASAL DE JUBILATS d'ocellaires. Horari: matí fins a les 
Horari: de 10:30 a les 13:00 h. A les - Dia 24 d'abril. Excursió als jardins 14h. Lloc: pista coberta.
13:00h. actuació de l'Àngel Daban. Artigas (Gaudí) a La Pobla de Lillet 
- Dijous 3 i 24 d'abril. El racó dels (Alt Berguedà). Dinar al restaurant CASA DE CULTURA LES 
contes. Hora: 18 h. Sant Cornèli. A la tarda, ball música BERNARDES.

pera tots. - Dimarts d'abril.  Curset de 
B I B L I O T E C A  J A U M E  Sortida: 8:00 h. Preu: 26 euros. fotografia nivell 1. Horari: 19:30
MINISTRAL I MASIÀ - Dies 28 de juny al 4 de juliol. 21:30. Professor: Salvador Dalmau.
- Divendres 4 d'abril. Descobrim la Excursió als voltants de Madrid. Expocicions:
música. Hora 18 h. Preu: 480 euros. Segon pagament -Diana Usacuiouaité. Pintura sobre
- Dijous 10 d'abril. Presentació del dia 7 de maig: 120 euros, tercer tela i paper.
llibre: Via fora, lladres d'Albert pagament dia 2 de juny: 120 euros, -Elisabeth Serra. Paisatge amb duets
Parareda i editat per Barcanova. quart pagament dia 25 de juny: 120 (tècnica mixta)
Hora: 19:30 h. euros. Per a més informació i fer les -Dies 25 i 26 d'abril. Exposició de
- Divendres 11 i 25 d'abril. El racó reserves i pagaments dirigir-se al Sr. fl or s i pl an te s i bo ns ai , de
dels contes. Hora: 18 h. Enric Serra, telf: 972-23 21 80. l'Ajuntament de Salt

Activitats del mes

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

tel. 972 40 10 46

teràpia del dolor

DES DE 10 €
visites: dilluns

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
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EL LLARG CAMÍ CAP AL 200

Ara que fa vint-i-quatre anys que la Farga arriba a les vostres llars. 
Ara que hem arribat a un número rodo, fent el 200. Ara, la gent que 
fa i que ha fet possible la redacció de tots aquests números durant 
tots aquests anys, volem mirar enrera, per repassar el camí fet i, 
també, endavant per treballar el futur i fer un nou camí.

La Farga va néixer per una necessitat de comunicació entre els 
associats al Casal de Jubilats. Va néixer essent  un butlletí, però 
amb aspiracions. Les aspiracions que tenien el petit grup de gent 
que formaven la redacció. 

Era una redacció amb pocs recursos, però amb molta imaginació. A
poca poc es va anar ampliant amb un personal cada vegada més 
il·lusionat amb el projecta i, també, amb més recursos per part de la 
pròpia junta del Casal. 

Amb el anys, aquell butlletí anomenat La Farga, va anar agafant cos 
i forma i es va convertir en portaveu no només del Casal, sinó de tot 
el poble. Vam rebre el premi "Tres de març" i es va transformar en 
revista.

Amb els anys la gent de la redacció s'ha anant "cremant", alguns per 
canvi de feina, els altres per cansament i uns altres per manca 
d'interès,  i cada vegada costa més aguantar el ritme de sortida i els 
continguts dels seus números.

I al cap de vint-i-quatre anys, aquell butlletí d'informació del Casal 
de Jubilats torna a estar com  en els seus inicis. Amb una petita 
redacció amb molta voluntat i amb ganes de fer coses i a l'espera de 
que els nous temps li siguin favorables i tornar a ésser més que un 
butlletí. L'esperança  i les ganes hi son i, de més difícils ens n'hem 
sortit.

Ara, amb aquest  200, volem fer un homenatge a tota la gent que ha 
fet possible que hi arribéssim. Volem fer un número com mai. Volem
recuperar les Fargues orals que ja vam fer amb els números 50 i 
100. Volem  demostrar que encara es possible fer un número com 
cal.

Després, Déu dirà...
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Teva / Meva amb l'Adrià Puntí

El cantautor saltenc Adrià 
Puntí és un bon exemple de 
com el nostre poble també ha 
donat gent amb talent, en 
aquest cas musical. Fa ben 
poc que l'Adrià ha tret al 
mercat el seu últim disc amb 
catorze  temes ,  dedicat  
íntegrament a la seva mare, 
Maria. La nostra revista no ha 
volgut deixar passar aquesta 
ocasió per poder xerrar amb 
ell sobre aquests vint-i-tants 
anys que fa que canta i 
compon les seves cançons; 
sobre la seva infantesa i els 
seus inicis en aquest difícil i 
c o m p l i c a t  m ó n  d e  l a  
faràndula, com diu ell mateix; 
i dels diferents premis que li 
han  a torga t  m i t jans  i  
institucions. El to irònic va 
dominar la conversa i, com 
sempre, l 'Adrià ens va 
captivar.

-Hola, Adrià...
-No, jo em dic Josep Puntí, l'Adrià té molts més 
anys que jo... en Josep és molt més jove i ara vol 
fer de director de cinema, però quan l'Adrià em 
necessita jo li dono un cop de mà.

-I en Josep a quina escola anava de petit?
-A les Vilagran, però el primer dia de classe ja 
vaig fotre el camp... però en tinc prou bon record 
d'aquella escola... si no eres tonto, aprenies!

-I de xiquet, ja jugaves a ser músic o tenies 
també alguna afició esportiva?
-Jo jugava a indis. Sí, m'agradava molt. També
m'agradava jugar a bàsquet i deien que era molt 
ràpid, me'n sortia força bé.

-Parla'ns una mica dels teus inicis en el món de 
la música. Vas començar tocant algun 
instrument, com la guitarra, o lo teu sempre ha 

estat cantar?
-Jo la tocava fatal, la guitarra, lo meu era cantar o 
xiular! I en tots els idiomes! També havia tocat el 
violí i el piano... vaig fer molts anys de solfeig.

-Així, la teva veu (que no sabríem com definir) 
com la vas descobrir?
-Em penso que va ser quan vaig néixer, que el 
meu pare em va fotre un parell d'òsties perquè 
diuen que estava blau i dur com aquesta taula. Es 
veu que fins i tot les monges de la clínica Girona 
es van espantar!

-Creiem que ets de les persones que estimen el 
poble, què creus que li manca a Salt?
-Sincerament, Salt i Girona, me'ls estimo per 
igual. De fet, jo sóc del Veïnat i si m'apretes, del 
carrer del Manicomi. Però contestant a la teva 
pregunta, jo ja ho vaig dir en un pregó: a Salt  hi 
falta el que hi sobra. Si la gent s'integra, 
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benvinguda sigui, encara que jo no sóc ningú per -També has intervingut en televisió i teatre, oi?
donar lliçons. -Sí, vaig col·laborar amb el Talleret de Salt en 

l'obra Culpido que vam representar en el Festival 
-La teva primera aparició com a cantant quan del Grec, vaig encarregar-me de la música de 
va ser exactament? l'obra El Robinson del Metro, i vaig sortir en 
-Per allà els 80, vaig crear el millor grup del món: algun capítol de la sèrie Laberint d'ombres.
La felaction on the rocks. Fèiem performances,
on combinàvem música i teatre. Poc després -Parlem ara de la teva carrera en solitari, per 
també vam actuar jo i l'Eduard Corominas per què vas decidir anar per lliure?
diferents bars de Salt i Girona fent versions de -Coses que et passen pel cap, un bon dia vaig dir: 
Sisa, Pau Riba, Lou Reed, Jim Morrison, Alan cantaré sol. Sempre, però, he tingut l'ajuda de 
Parsons Project ... molta gent; especialment d'en Quimi Portet, que 

a banda de ser un gran músic i el meu productor, 
-Però el veritable esclat va ser amb el grup és un molt bon amic. En aquest últim disc he 
Umpah-Pah, no? pogut treballar i compartir coses també amb Txe 
-Sí, vam enregistrar cinc discs i un mini-cd i vam Arana i la seva filla, amb en Gerard Quintana,
rebre diferents premis, entre els quals hi va haver l'Enrique Bunbury i altres artistes.
un Ondas, l'Altaveu, el Premi Nacional de 
Música de Catalunya i el de les Mosques de -En la teva etapa en solitari, ja portes tres discs: 
Girona. Són bons records. Pepalallarga, L'hora del pati i Maria. Tenim

entès que aquest últim l'has dedicat a la teva 
-Però tu componies la majoria de cançons, no? mare i que segons alguns crítics és el més 
-Sí, quasi totes, però també rebia ajudes. També feminista de tots.
solia realitzar els video-clips, perquè a mi - Això és una burrada patatera que ha dit algú! 
m'agrada molt fer de director de cinema; és una Aquest disc, Maria, l'he dedicat a la meva mare i 
cosa que sempre m'ha apassionat. Amb els a totes les mares que són com ella i punt.
Umpah-pah vaig entendre una mica més la part 
acadèmica de la música. -I així, el nom d'Adrià com va sorgir?

-La idea la va tenir la primera xicota real que vaig 
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tenir, quan devia tenir uns quinze anys

-Tu et consideres cantant de pop, rock, folck?
-Jo no hi entenc res d'això, jo canto amb el cor. Jo 
faig coses i si m'agraden les publico.

-La cançó catalana, consideres que ha estat 
una influència en la teva creació musical?
-En aquest món tot t'influencia, però va ser amb 
la música d'Alan Parsons, Jim Morrison i Neil 
Young amb les que vaig començar a jugar. Jo els 
posava lletra en català i sonava bé. Hi havia una 
cançó d'Alan Parsons que es deia Pyramania que

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

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

era brutal i jo hi cantava amb la meva llengua.

-En la vida dels cantants, com ho feu per 
cuidar-vos la veu?
-Òstia, jo no me la cuido gens... els mànagers ja 
m'ho diuen que no fumi, però sóc com sóc. Sóc 
un líder en el sentit de la faràndula.

-I ara què és el que et toca fer?
-Doncs acabar el DVD d'aquest últim disc, 
defensar-lo i complir una mica amb els 
compromisos que tinc.

-Penses que es pot aconseguir viure de la 
música?
-Jo ja ho vaig dir a casa, vull ser rendista, 
entens? Viure de renda. Això és molt complicat, 
perquè l'Adrià cobra per cantar però en Josep 
no. Mira, si pogués no em mouria de casa, i de 
fet, aquesta entrevista feta des del llit estaria bé, 
no?

Aquesta entrevista es va fer en un bar de Salt i 
quan ja l'acabàvem una senyora que es trobava 
en el mateix local es va acostar a la nostra taula 
i ens va confessar que no havia pogut deixar 
d'escoltar la conversa i que s'havia divertit 
moltíssim al sentir-nos xerrar. Abans de 
marxar, va demanar a l'Adrià si li podia donar 
un autògraf i en atansar-li el full ens va 
explicar que es tractava d'una concessió de 
l'Ajuntament. Potser sí que aquest alter ego 
d'en Josep Puntí és tot un líder de la faràndula; 
i per descomptat, una personalitat de la nostra 
vila de Salt.

Narcís Burch
Agnès Cabezas
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Dietari de circumstàncies. El Quisso dels records
29 de gener: Tot caminant  m'he trobat als llavis 
uns versos del meu LLIBRE CONEIXENCES.

Dos homes que traginen uns càntirs d'aigua 
dolça
ni buidant deu podrien omplir la meva set.
Sé que em rellisca endintre com l'aigua per la 
molsa l'adéu de tantes vides sense calor ni fred.

Els àlbers dormen ara al Pla dels Socs. Estenen al 
solet minso les tiges dretes i exposen la nuesa al 
mossec de l'hivern. Un gener, vell i esquerp, 
espolsa de neu les tramuntanades i ens deixa, per 
mostra o per record, uns borrallons endurits als 

"soledat intinerant
del Pla dels Socs sense vida"

escrivia jo fa vuit anys!
M'acosto al Ter, a frec de riba.

De fet (penso) ara hi estic sol aquí i avui. Dóna 
gust de passejar per les Deveses i sentir-te ben 
clars els teus passos pels camins.
Però no, no et facis il·lusions, ben sol no hi estàs. 
Hi ha un ca curt de jornal, cendrós i mort de gana, 
al meu costat … el quisso i els meus records per 
companyons; ell no diu res, no lladra , respecta el 
meu silenci, es veu que s'identifica amb el meu 

plomalls dels canyers secs de basarda.
L'herbei amb l'hivern ha plegat veles com si 
tingués por de treure el nas i cobreix pudorós el 
verd marcit amb una capa blanca de brins 
calcinats pels ventarull.

Llunyà el soroll somort de l'autopista peer 
enfadosa música de fons, em recorda que hi ha 
algú més al món, algú que pensa poc o molt, que 
maquina enderiat, que trafica ça com lla, que em 
ve a dir: Vianant desconegut, molt errat de 
comptes, no estàs tan sol com et penses!

tarannà més aviat 
reservat,  amb els 
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Excursió visita al Museu del Ferrocarril

A pesar de la pluja i baixa temperatura , el grup l' Es ta t , do na da de ba ix a i ap ag ad a
d'excursionistes del Casal, sortirem ruta simbòlicament l'any 1.975, pel rei Joan Carles.
direcció a Barcelona. Feta la corresponent No en vull estendre mes de la compta , però si 
parada,  de quedar-nos a esmorzar en una àrea de dona raó que cada locomotora es coneguda
serveis de l'autopista, reprenen el camí, per popularment amb un sobrenom. Vàrem
arribar a l'hora convinguda al nostra destí. continuar fen el recorregut per el pati descobert 
No va deixar de ploure , fins arribar a la població del Museu, per poder-les contemplar i com no ,
de Vilanova i la Geltrú, on es troba  ubicat el fer la foto de record .
Museu del Ferrocarril que anaven a visitar. Degut a l'aire fred i humit que feia , s'acorda no 
Dintre del museu, passem a la planta  superior , prorrogar més la visita per la població de
per assistir a la projecció en vídeo, anomenada Vilanova i la Geltrú, i dirigir-nos cap a la 
Puja al tren de la història, de durada població de Torredembarra per anar al 
aproximadament vint minuts, per contemplar la restaurant. Després de dinar , i per no perdre la 
diferent evolució d'aquestes potents màquines de costum , els dansaires a bellugar els peus, i a 
ferro. l'hora prevista retorn cap a Salt..
Voldria comentar breument la informació 
rebuda, per a coneixença dels excursionistes i L'altre mes de Febrer, no  vaig donar constància 
lectors. Primerament la locomotora que dóna la de  l'excursió que es va fer al Museu del Barça. 
benvinguda és la Teresita, la més petita del Ho faig ara, que sembla que aquest gran històric 
Museu. Va ser construïda a Bèlgica l'any 1.883. C.F. Barcelona, s'ha revifat i esperem que
En l'actualitat, el Museu disposa de quaranta continuí per aquest bon camí , i pugui donar 
peces de material rodant de gran valor històric i satisfaccions als socis i seguidors. El museu ens 
ferroviari: vint-i-quatre  locomotores de vapor, va agradar , hi ha molt per veure i comentar. Us 
el Tren del Centenari ( reproducció del aconsello fer-li una visita.
Barcelona  Mataró ), quatre locomotores 
elèctriques, sis locomotores dièsel, una vagoneta La propera excursió esta programada pel 20 de 
autopropulsada , tres cotxes de viatgers i un Març d'enguany, amb visita al Monestir de Sant
furgó de correus. Aquestes peces procedeixen de Cugat del Vallès i al Museu de Cera. Contem amb 
fabricants europeus i nord-americans. Entre la vostra participació, fidels excursionistes del 
elles destaca la peça original més antiga que es Casal de Jubilats de Salt.
conserva a Espanya, la locomotora de vapor de la 
línia Barcelona  Martorell, de l'any 1.854, i Ferran Márquez
l'última locomotora de vapor que va circular a 

Foto Pere Crous
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Història

El nostre Barri Vell

La vila de Salt té uns dels barris vells més 
bonics de les comarques gironines, però hom 
coincideix en afirmar que no és un barri antic. 
Tanmateix,  les  primeres refèrencies 
documentals, datades al segle IX, i el mateix 
origen etimològic de Salt (del llatí 'saltus': zona 
agrària), denoten uns inicis prou reculats de la 
nostra existència. Avui es coneix relativament 
bé el procés d'industrialització dels segles XIX i 
XX, però, al mig, deu segles d'història romanen 
en l'oblit més absolut.
El camí ral d'Amer (actual carrer Llarg) i els 
usos de l'aigua derivats de la sèquia Monar 
aniran formant durant l'Edat Mitjana un tipus de 
poblament dispers, basat en uns quants masos 
que es van fortificant i en els entorns del temple 
parroquial de Sant Cugat. Serà a partir del segle 
XVIII, tal i com testimonia algun famós viatger, 
que Salt comença a edificar la seva trama 
urbana. D'una vintena de famílies es passa a 
cent vint-i-dos veïns el 1817, que vivien en una 
quarantena de cases. Aquestes es van alineant 

pel camí ral i bifurcant-se pel carrer de la 
Processó, formant sense voler la plaça de la 
Vila, espai ocupat per un antic cementiri 
medieval.
Just abans de la primera fàbrica tèxtil, la Ramió 
i Cia, a l'entorn de 1845, el municipi sobrepassa 
els quatre-cents habitants segons les fonts 
parroquials. El 1861 les fàbriques instal.lades 
seguint el curs del Ter ja són tres i es projecta el 
barri del Veïnat a l'entorn de la Coma i Cros, 
avui difunta, a un quilòmetre del nucli 
originari. Salt no disposava aleshores d'una 
infraestructura adequada per absorbir la mà 
d'obra necessària, que procedirà de les 
comarques properes. Els mil tres-cents setze 
habitants dels cens de 1857 revelen que la 
població s'havia més que triplicat en un període 
molt breu de temps. L'origen del proletariat 
industrial i la seva concentració urbana en els 
primers centres fabrils catalans s'observa bé en 
el cas saltenc, que arran d'aquest fenomen 
edifica el que avui és el barri vell. Comença una 
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segona història de Salt. 
De la setantena de cases de la dècada dels 
quaranta es passa a dues-centes trenta-tres en el 
cens de 1860, i a quatre-centes cinquanta en el 
de 1900. Molts d'aquests habitatges es 
construeixen en terrenys establerts per velles 
famílies rurals que en conservaran el domini 
directe. És una mena d'emfiteusi urbana. No és 
estrany en la documentació de l'època trobar 
aquestes famílies assimilades a la noblesa, quan 
de fet són vells senyors útils, antics pagesos de 
mas que des de finals del segle XVIII defineixen 
un nou grup social. No és una categoria d'Antic 
Règim, és la formació d'una burgesia de base 
agrària, una minoria de propietaris que, després 
d'un lent procés de diferenciació social, han 
acumulat terra i s'han enriquit. En pocs anys, en 
les escriptures notarials passaran de considerar-
se pagesos a qualificar-se com a Hisendats.
Un exemple el tenim en les operacions que 
efectua Pere Coll i de Pol entre els anys 1854 i 
1861. En uns terrenys anomenats el Camp d'en 
Bordas hi neixen les illes de cases compreses 
entre el carrer del Rec i el carrer Llarg, és a dir, 
Fidel Aguilar, Santa Afra, Sant Joan, Mollera i 
Josep Aquilera. Els terrenys cedits tenen mides 
similars, a l'entorn dels 40 x 70 pams, costen uns 
dos mil rals i permeten una edificació 
unifamiliar amb façana estreta i pati, de planta 
baixa i pis. El mateix hisendat urbanitza 
paral·lelament l'anoment Camp de Baix, tal i 
com mostra un plànol inèdit de 1877. És un 
projecte d'eixample actualment delimitat pels 
carrers de la Processó (calle de enfrente de la 
entrada de la casa de don Pedro Coll), plaça 
Verdaguer (carretera que conduce de Salt al 
Perelló), carrer Major (carretera en proyecto de 
Gerona a Anglés) i els carrers de Joaquim 
Ravetllat (calle en proyecto G) i Vidal i 

Barraquer (calle en proyecto H). En aquesta 
àrea només existeixen en aquests moments 
quatre primeres cases, propietats de Joan 
Carrés, Josep Serra, Àngel Vilà i Josep Ferrés.
Els nous vilatans que s'hi assenten, una 
quarentena de famílies d'origen jornaler i 
menestral, procedeixen en part de Salt mateix 
(unes divuit), mentre que la resta són 
originàries de Riudellots de la Selva, Sant 
Dalmai, Vilablareix, Llambilles, Vulpellac,
Fornells de la Selva, Girona, Estanyol, Olot, 
Aiguaviva, Sant Gregori, Salitja, Sant Martí 
Vell i Canet d'Adri. És l'inici d'un procés que 
continua fins als nostres dies en progressió 
aritmètica. És l'aliment de l'evolució saltenca. 
Després d'arribar operaris de les comarques 
gironines, en vénen d'arreu del nostre país i de 
la resta de l'estat. Actualment emigren de 
qualsevol indret del planeta, especialment del 
Tercer Món.
En resum, per alguns historiadors Salt és un 
poble de l'edat Moderna, tal i com deixen veure 
les llindes que alguns propietaris encerten a 
conservar. En el mateix carrer Llarg s'inscriuen 
les dates següents : 1735, 1752, 1769, 1776, 
1793, 1797, 1800 o 1807. Poc més de dos segles 
després, Salt s'acosta als vint-i-cinc mil 
habitants i té una trama urbana que, unida a la 
de Girona, evidencia un canvi històric 
impressionant. Els besavis de l'autor d'aquest 
escrit, a tall d'il.lustració final, emigraren d'un 
mas de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà), 
on eren masovers, a finals del segle XIX. 
Precisament, avui encara habiten en aquests 
primers camps edificats i com bona part dels 
vells saltencs, ho són gràcies a les metxeres i a 
les contínues, lamentablement en plena crisi. 

Joan Corominas

Història
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Actualitat

Fotografia de la 1a recollida de joguines durant l'actuació del grup de funky 
Complices, actuals  campions d'Europa de la seva modalitat. 

El Dia Internacional de la Dona Treballadora
El passat 7 de Març, la sala d'actes de Les Bernardes es 
va omplir de gom a gom per assistir a l'acte que havia 
organitzat l'agrupació de Salt del PSC-CpC per 
commemorar el Dia Internacional de la Dona 
Treballadora.

En la presentació de l'acte, Carles Barceló va fer 
referència al llibre Solas de Carmen Alborch, on ens 
recorda que "... ens cal una nova construcció social i 
cultural de la dona i l'home que afavoreixi el canvi de 
mentalitat actual. Perquè només d'aquesta manera 
les dones es podran incorporar com a protagonistes 
al destí de la humanitat i contribuir a trencar aquesta 
visió jerarquitzada que avui domina la nostra 
societat. Cal, en definitiva, una veritable revolució 
cultural". També va dir que els saltencs hauríem de 
prendre com a referent d'aquesta Diada les moltes 
dones que varen deixar la seva joventut a les naus de 
les indústries tèxtils de Salt, treballant per quatre rals, 
de sol a sol, moltes vegades en unes condicions 
gairebé infrahumanes.

A continuació, les poetesses de Salt Francesca 
Laguarda i Eva Naranjo varen transmetre les seves 
vivències més profundes com a mares i dones que són 
amb la lectura dels seus poemes. Per a elles, la poesia 
ha estat sempre una forma de viure i també una forma 
de lluita, de no deixar-se reduir al silenci. 

Tot seguit, Manuela de Madre, diputada pel PSC-CpC 
al Parlament de Catalunya i fins fa un any alcadessa de 
Sta. Coloma de Gramanet, càrrec que va haver 
d'abandonar per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga 
crònica que pateix des de fa anys, va recordar que la 
violència de gènere causa en el nostre país més morts 

que el terrorisme. Segons la Manuela, hi ha encara 
molts motius perquè el 8 de març continuï essent una 
jornada reivindicativa per a les dones: la precarietat 
laboral és femenina; les dones cobren els salaris més 
baixos; la pobresa, la soledat, el dolor i la 
incomprensió són majoritàriament femenins. 
L'acte es va cloure amb una emotiva lectura de les 
reflexions que cinc dones saltenques nascudes, però, 
en indrets tan allunyats com Barcelona, Cadis, Perú, 
Marroc i Senegal- havien escrit amb motiu de la 
Diada. Heus ací la reflexió que va llegir Souad, la 
dona marroquina:

Malgrat haver  marxat del nostre país, no 
oblidem mai la nostra terra ni la nostra 
cultura. Hem vingut aquí buscant llibertat, 
democràcia i sobre tot el reconeixement dels 
drets que tot ésser humà hauria de tenir.
Lluitarem totes juntes  per la igualtat i el 
respecte, i esperem que algun dia es pugui 
celebrar la mateixa festa en tots aquells racons 
oblidats del món.
Des d'aquí vull retre homenatge a les 
mestresses de casa d'arreu  del planeta, 
especialment a les del meu país que, 
catalogades com a persones "sense professió", 
treballen cada dia de sol a sol.
Aquests són els sentiments d'una dona, mare i 
treballadora, lluny de la seva terra.

En definitiva, un acte molt emotiu que, sense oblidar 
el caracter reivindicatiu de la Diada, va estar 
impregnat en tot moment d'una profunda delicadesa 
que va captivar l'auditori.

Carme Carbó

Foto Carme Carbó
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Amb motiu de commemorar-se el 20è. coordinada per l'Andreu Bover, director del
Aniversari de l'entrega d'aquests premis, Museu de l'Aigua, va ser tot un èxit. Amb tot, 
promoguts i organitzats per l'Ajuntament, el destacariem la magnífica interpretació musical
Teatre de Salt es va vestir amb les millors gales, del grup de Paco Viciana, autor de la producció, i
l'acte es va convertir en un gran aconteixement el el treball dels actors de la Cia. de Teatre "La
resultat del qual fou que va deixar el Teatre petit. Perduda", Carme Cabezas i Xavier Fàbrega. I
La posada en escena de l'obra "MEMÒRIA DE com no, l'exhibició de la colla Gegantera a l'hora 
L'AIGUA" (Escenes i records saltencs), de recolir elpremi.

Aquest febrer passat tant el vent com la pluja condicions un temps més. El vent no ha estat tant 
s'han fet sentir a Salt; el riu Ter a fet una bona edificant, per les Deveses a tombat molts arbres 
neteja de marges i de la llera, el tindrem en bones deixant un espectable depriment.

Premis 3 de març

Temporals

La Pili Fernández recollint el premi de mans de
 l'Alcalde, Sr. Torramadé.  Foto F - 64

La Colla Gegantera va fer una escenificació a l'hora
de recollir el premi. Foto F - 64

El Ter al seu pas per la Gorga d'en Ronell Una mica més enllà d'el pas d'en Prats
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Col·laboració

Anava cantant i xiulant pel bosc de can Tal·lara, de  passejar-me d'un costat a l'altre de la sala per 
amb el cistell en una mà i en l'altra un bastó fet d'una tranquil·litzar una mica els nervis alterats.
branca de bruc, amb la il·lusió de trobar un bon Al cap d'una bona estona, diguem un bon parell 
cistellat de bolets per a confitar-los i servar-los per a d'hores, va cridar-me un gendarme, em va portar a
l'hivern. Així anava jo, llambregant ací i allà sense la recepció on el caporal amb un somriure contingut 
atalaiar-me ben bé per on passava, quan de sobte va va dir-me: -Ja hem caçat la bèstia, la tenim dins d'un 
aparèixer, al bell mig del viarany, un llop gros i sac! Si us plau, passeu a l'altra habitació per tal 
pelut com un ós. Duia les orelles cotes, la cua d' id en ti fi ca r- la . I am b el se u so mr iu re
aixecada, els pèls de l'esquena  estarrufats, la boca manifestament sorneguer, com fotent-se'n de mig
oberta ensenyant uns ullals grossos com dagues món, va precedir-me cap a l'altra sala.
malaies i esmolats com raors, que jo mirava Dins s'hi sentien unes fortes rialles que es varen 
enartat.- Mare de Déu! Quin esglai! Els seus ulls transformar en una riota generalitzada quan hi vaig
malignes em fitaven malèvolament la gorja, i el seu entrar. Alguns agents estaven pels racons contenint 
posat, un pèl ajocat, com si anés a saltar d'un les riallades, un altre agenollat a terra, amb una mà
moment a l'altre. Feia feredat! Semblava talment prement-se el ventre per tal de no rebentar de riure i 
com si anés a abraonar-se'm al coll i clavar-m'hi els amb l'altra colpejant la paret mentre les llàgrimes li 
seusqueixalsmortals! anaven cara avall, d'altres, amb cara de 
Encara que si em punxen no em troben ni una gota circumstàncies, capficats, mirant el sostre com si
de sang, vaig tenir delit per rebotir-li el bastó per allà hi hagués quelcom molt important. El caporal, 
l'esquena, girar cua i, esfereït, arrencar a córrer arrogant com un centurió, va assenyalar amb el dit, 
com un condemnat amb tota la força que em donava el braç estès talment com l'estàtua d'en Cristòfol
la paüra, ja que em semblava sentir l'alè roent Colom al moll de Barcelona, un sac d'arpillera que
d'aquella bestiola que m'esquitxava el clatell amb la hi havia a terra, enmig de la peça, i mirant-se a un 
seva bromera llepissosa. agent dels dos que havien sortit en la recerca, el que 
Vaig arribar fins a la caserna dels gendarmes on, feia més cara de taujà, va ordenar-li: -Xico, obre'l!
amb el cor com un pinyó i la veu escanyolida, els En Xico, vermell com un pebrot, botit com un
vaig explicar, llassat, el meu encontre. Amb tota gripau i amb els ulls plens de llàgrimes provocades 
mena de detalls els vaig narrar la faiçó d'aquell pel riure contingut, va estirar, eficient, la gansalla
animalàs, els pèls de l'esquena, la cua, les orelles, que cloïa  el sac, deixant-lo obert de bat a bat.
sobretot les dents i els ulls que encara els tenia De moment no passava res, però de sobte es va obrir 
clavats al cor i a l'ànima a causa de la seva estranya el sac del tot i d'una revolada va sortir-ne un
ferocitat. animaló d'uns quinze o vint quilos de pes, 
Amb una parsimònia irritant, un quídam anava blanquinós, pelut, amb la cueta dreta, bellugadissa i 
escrivint tot el que jo li deia, sense deixar-se ni una la llengua fora per l'escalfor del sac, lladruquejant 
coma (Vaig adonar-me que per a l'agent que ho feia, amistosament i saltant alegrement entre els agents
l'escriptura no era precisament el seu plat fort. que es premien el ventre per tal de no petar de riure, 
Abans deien que anaven en parelles perquè un sabia mentre en Xico, quan se li acostava, acaronava
escriure i l'altre llegir, i aquest devia ser el que sabia tendrament l'entremaliat  animaló.
llegir). Em va fer signar el que havia escrit i llavors, La mare que els va...! Era en Pinxo, el gos d'atura
ho va donar a una parella d'agents, els quals, d'en "Pudencu", rabadà de can Rigau! L'aital gos
maimonament, es ficaren dins un cotxe i mirant-me era de bona raça muntanyenca, de la Cerdanya,
malèvolament com si els hagués espatllat la molt ben aregat i  capaç de emmenar tot  sol el gros 
migdiada, em digueren: -Mestre,  espereu-vos aquí, remat de més de tres-centes ovelles, sense perdre el 
assegut, que ja us portarem la fera! I esclatant en seu tarannà animós i juganer que el caracteritzava.
una riota grollera van engegar l'auto i se'n varen I aquella colla de cafres el varen confondre amb el 
anar,més aviat amb recança. llop! N'hi hauria per llançar la boina per terra i fer-
Mentrestant, jo, consirós, els esperava en una los-la menjar crua a tot aquell patoll d'enzes. I diuen 
estança força rònega on, damunt d'una tauleta, hi que ens han de salvaguardar de qualsevol
havia unes quantes publicacions de caràcter circumstància adversa! Brivalla, això és el que són 
cinematogràfic, d'altres de contingut eròtic i N'hi ha per enquimerar-s'hi, "macasum" l'os 
algunes d'aquestes que en diuen del cor. Adesiara pedrer!!!
entrava algun agent, i ho feia amb un somriure 
sarcàstic, gairebé burleta, cosa que em feia posar L'Eulogi
neguitós i m'escamava força, fins a l'extrem d'haver 

Passa bou per bèstia grossa
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Quan naixia "La Farga", el maig del 1979, com a de canvis i transformacions, la secularització dels
butlletí informatiu del Casal de Jubilats de Salt, capellans…i el règim polític què es mantenia. Però
acabava de morir a Girona 14 d'abril- el Dr. Damià també d'aquest el canvi polític  en va poder ser 
Estela i Molinet. testimoni.
És possible que algú no sàpiga qui era aquesta persona En els meus dos darrers anys de formació vaig poder 
i quina relació tingué amb la nostra vila. Altres, però, gaudir de la seva saviesa i consell, compartint cada dia 
ho saben molt bé i, àdhuc, el recorden amb estima. la taula amb ell, i fins ocupant-me de les seves coses 
Va ser el capellà que es va fer càrrec de la parròquia de personals- habitació, despatx-, ja que era un "càrrec" 
Sant Cugat, des del 5 de febrer al 30 de juliol de l'any que es donava a un seminarista gran.
1939, abans que vingués el Rector, mossèn Sebastià i Era admirable la seva equanimitat. Era crític però
Puig i Navarra, l'agost del mateix any. enormement respetuós amb les persones. El molestava 
Ell mateix el Dr, Estela  escriu una nota al llibre de l'opinió lleugera o no contrastada. Era un lector
Baptismes de la parròquia que diu que el Rector, Joan infatigable, sobretot del diari. D'esperit obert i 
Alabau, es va veure forçat a absentar-se el dia vint de esperançat i amb un gran amor a l'Esglèsia i al món. La 
juliol del 1936, i fins aquella data (5-02-39), que va seva empremta la podem trobar en el tarannà de
venir ell, no hi havia hagut culte en aquesta parròquia. generacions de capellans que van perfilar la seva
Quan el Dr. Estela va venir a Salt era jove, portava 10 vocació en el Seminari que el Dr. Estela regia al llarg 
anys de capellà. Havia estudiat a Roma i havia exercit de tants anys.
de Vicari a Maçanet de la Selva, Blanes i Figueres. I He titulat aquesta col·laboració "Recordar per agrair"
era professor de Seminari des de l'any 1935. perquè crec que 200 números de la revista La farga, 
Després del breu pas per Salt, com a Ecònom, tornaria durant aquets gairebé 25 anys de la seva existència, és 
al Seminari, d'on ja no se'n mouria mai més, essent-ne un bon motiu per recordar les persones que han fet 
molts anys el Rector. realitat aquesta publicació, però també tot el que ha 
Si fem menció de la seva relació amb Salt és estat  i és  la vida i història de la nostra vila de Salt. I 
precisament per la seva importància que aquesta que l'actitud que més hi escau és l'agraïment per
persona va tenir després i al llarg de tota la seva l'aportació del granet de sorra de cadascú.
trajectòria eclesial i humana, en la formació del clergat I m'he sevit de la coincidència en el temps de l'aparició 
que anava sortint d'aquella "fàbrica". de la revista amb la de la mort del Dr. Estela per més 
Tothom ha reconegut la seva influència positiva en allargat aquest agraïment. L'estil que impregnà el
aquest ordre. No cal dir els mateixos capellans. Però Rector del Seminari als capellans i a tot el poble de 
també els laics i tot el poble. Persones que el van Déu també es notà a Salt, des de l'experiència de "La
tractar i que van poder "respirar" al seu costat aires Pastera" al naixement de la mateixa revista "La
nous, en uns temps difícils fins i tot per pensar i per dir Farga", on, des del primer moment hi van col·laborar
el que es pensava. entre altres, en Quim Pla, en Lluís Caritg i, més tard, 
A ell tampoc li va ser fàcil. Cal recordar que fins al altres capellans que passaren per Salt.
1963 hi va haver el Bisbe Cartañà. Després del Concili Mirem enrere. Recordem. I estem agraïts
Vatica II i, amb ell, la reforma litúrgica i tota una sèrie BENET GALÍ, Rector de Sant Cugat

Per a qualsevol periodista, ineludiblement, la l'emprenyada en comptes del diàleg encara que 
celebració de l'aniversari d'una publicació local estiguin carregats de raó.
ha de ser motiu de satisfacció. I molt més encara Per principi, les publicacions locals es nodreixen
si aquesta publicació, com és el cas de La Farga de l'esforç, el compromís i les ganes de treballar 
de Salt, ha sabut jugar el paper de contrapunt per millorar l'entorn, no pas des d'una vessant
crític i d'alternativa ciutadana als "ordres professional sinó d'un voluntarisme prou ben
establerts". entès. Però si bé no són publicacions 
Precisament, en periodisme, a diferència del que professionalitzades, sí que en molts casos han
es pugui pensar, les dificultats principals per sigut les primeres escoles de futurs periodistes.
trobar el punt just d'objectivitat es multipliquen a D'exemples, en trobaríem un piló, i també, per
mesura que ens centrem en la temàtica local. La descomptat, a La Farga.
proximitat entre el periodista i el que escriu i de Amb tota aquesta reflexió no es tracta, tampoc, 
qui escriu sol comportar una càrrega afegida fins de magnificar-les. És evident que, precisament
afectar les relacions personals, sobretot quan es per aquest amateurisme, junt  amb la voluntat de 
toquen ulls de poll. Perquè no sempre els canviar les coses, i per la frescor que dóna la 
destinataris o els actors d'aquella informació proximitat, aquestes revistes poden caure en la 
incisiva tenen prou capacitat per acceptar la lleugeresa i la frivolitat en el tractament de 
crítica o el punt de vista diferent amb qüestions que, posades en el paper, agafen una
equanimitat. O que prefereixen optar per dimensió exagerada. Seria absurd i injust, a 

Recordar per agraïr

Una eina útil i necessària
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aquestes alçades, discutir el paper que han jugat adquireixen i les segueixen.
en la història de la premsa gironina les La Farga, com les seves col·legues d'altres 
publicacions locals, sobretot en èpoques en què poblacions, no s'escapa del fenomen generat per
la premsa no passava per moments gloriosos. la nova era de la comunicació, especialment del 
Aquests últims anys, el panorama de la premsa fenomen Internet. Però malament rai quan això 
diària a les comarques de Girona ha canviat a signifiqui la desaparició d'un mitjà de
millor, i ha provocat que les publicacions locals comunicació escrit local, per petit que sigui.
passessin molts altibaixos i èpoques de crisi. Tot Esperem que la voluntat dels que han fet possible 
i això, la seva funció -com en el cas de La Farga- La Farga fins ara faci impensable deixar de 
no ha variat. Les capçaleres locals continuen veure-la algun dia.
essent una mostra palpable de la vitalitat de la Per molts anys, i endavant!
ciutadania, tant per les persones que les fan Enric Matarrodona

President de la Demarcació de Girona del possibles com per totes aquelles que les 
Col·legi de Periodistes de Catalunya

(Al cap de setze anys de La germana Teresa alguna cosa, saps? No ho sé, que el teu nom surti 
prenia el solet...) als diaris, m'entens, perquè fas disseny, o perquè 
"De tota la colla, l'única que he anat veient és la escrius, o perquè fas política... Vull dir coses de 
Dolors, la Faura, saps qui vull dir?, perquè porta pensar una mica, coses de ser diferents dels
els nens al Montessori... Amb la resta, res, cap altres... Totes ens hem casat, totes tenim nens...
contacte, i mira que Girona és petit, vull dir que és però això a vegades és tan poca cosa... Saps que
estrany que no ens hàgim trobat un moment o parlàvem tant? Perquè altra cosa no, però parlar,
altre... A vegades penso: què deuen fer, totes? I em t'asseguro que parlàvem... Però francament no sé
vénen ganes d'organitzar un sopar o alguna cosa... de què devíem parlar tant, si no és que parlàvem 
Però sempre tinc tanta feina, entre casa i la de nois, perquè ens hem quedat en res... Totesmolt
botiga... Ara mateix vam estar a Les Angles amb grises, saps què vull dir? Jo mateixa, no és pas que 
els nens, perquè a penes havien esquiat en tot no estigui contenta amb el que faig,  perquè en el 
l'hivern, pobrets, i vaig tornar esgotada... I ara em fons jo encara decideixo coses, ara per exemple he
toca arreglar l'apartament perquè d'aquí a quatre estat a Milà comprant l'hivern que ve, vull dir que 
dies Setmana Santa i l'lgnasi hi vol anar, i com que tinc un negoci que és meu i mano i tinc les meves 
el pobre  sempre està tan estressat procuro que tot clientes, m'entens? Però l'altre dia pensava: si
ho trobo  a punt i  no hagi de fer res... A vegades li pleguessis no passaria res. Vull dir que al cap i a la 
dic,  rient: què faries, sense mi? No hi has estat tu, fi només és roba... A vegades penso que és
a l'apartament? Al nou, vull dir, a S'Agaró, perquè perquè quan estudiàvem en Franco encara era viu. 
l'altre era molt petit... Doncs heu de venir, amb  les O perquè anàvem amb monges i diuen que les
nenes... Ha quedat diví, la veritat, però no paro, monges no t'ensenyaven a pensar.I si no t'entrenes
ahir mateix vaig tenir un problema amb els de la de jove... Quan ets gran ja no tens temps, per
cuina, que no m'ho van fer bé, i el tio amb tota la pensar, perquè tens massa feina... Tu te'n
barra em deia que no, i al final li vaig dir a l'Ignasi recordes, d'alguna cosa de veritat útil o interessant 
que truqués i ho arreglés, perquè la veritat és que que t'ensenyessin? Allò que dius: això m'ha servit 
als homes sempre els fan més cas, i sí sí, l'endemà sempre... Jo no sé si és que estava distreta però no 
va venir el de la cuina com un xai... La Carme me'n recordo de res... No, de res no: saps què em
Matas, vaig veure un dia, te'n recordes? Sí, va venir a la memòria l'altre dia?  El professor de 
morena, que a casa seva tenien una merceria... Sí, gimnàstica, aquell noi tan jove, te'n recordes? Sí, 
exacte...Amb una negrita que havien adoptat, més que ens agradava tant, no sé com es deia, i dèiem 
mona, tu, amb un vestidet, perquè es veu que el que la germana Teresa no volia que el miréssim i
seu marit no.... I tu què, nena, no expliques res... A es posava a la paret del pati fent veure que prenia 
vegades saps què penso? Que de totes les que el solet per vigilar-nos... Te'n recordes? Què se'n
érem, i devíem ser entre les dues classes cap a deu haver fet? La germana deu ser morta, segur,
cinquanta, no n'hi ha hagut cap que sigui gaire res. perquè ja era molt gran... Vull dir del professo,
La Ferrer té una farmàcia, la Mercè Puig és que se'n deu haver fet... Totes hi somniàvem, te'n
infermera,  que me la vaig trobar quan vaig tenir el recordes?...
nen, l'Heras és advocada... Ja ho sé que quasi totes 
van estudiar a Barcelona... Però jo vull dir ser Maria Mercè Roca 

Te'n recordes?
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Opinió

Quan Agustí Calvet, Gaziel, va ser 
convidat a parlar a l'Ateneu de 
Girona, ara fa vuitanta anys, va 
p ronunc ia r  una  memorab le  
conferència titulada Le viles 
espirituals, en la qual proposava que 
es potenciés el paper de les ciutats i 
de les viles mitjanes per corregir la 
macrocefàlia barcelonina. En 
dibuixar el perfil dels pobles ideals 
que imaginava, va assenyalar com 
un dels seus trets bàsics el de 
"posseir revistes i publicacions que 
aportin una contribució permanent 
al treball de la intel·ligència".
Quan, fa vint-i-quatre anys, Salt es 
trobava sotmès al jou artificial de 

Una revista, un poble
21 grues plantades a La Massana

Girona i semblava que no podria ser ni un 
poble, va ser capaç de fer néixer una revista de 
les que demanava Gaziel: una publicació que 
fes "el treball de la intel·ligència" i, encara més, 
el treball de la convivència. I el poble va tornar 
a ser.
Al llarg dels últims vint anys d'independència, 

Salt ha viscut la transformació més profunda 
de la seva història, i la revista LA FARGA ha 
estat l'eina de comunicació imprescindible per 
reflectir i impulsar aquest procés: l'eufòria de 
la segregació, la restauració dels òrgans de 
govern, la recuperació del patrimoni natural, la 
consolidació de l'ordenació urbana, la 
proliferació dels equipaments culturals, 
l'arribada massiva d'estrangers, les mutacions 
econòmiques i els canvis socials. Tot això ha 
trobat a les pàgines de LA FARGA el ressò 
pertinent i la traducció periodística adequada. 
La revista ha exercit la doble funció de rebre i 
de donar, de recollir i difondre, de divulgar les 
opinions pròpies i de facilitar l'expressió de 
tothom.
Quan LA FARGA va complir 100 números, ara 
fa quinze anys, vaig escriure que la seva 
aventura pendent era la de fer el número 101 i 
els següents. Puntualment, tenaçment, la 
revista ha complert el compromís i ara arriba 
feliçment a doblar aquella xifra i a fer dos-
cents números. Tots els qui hem seguit amb 
interès la seva trajectòria hem de celebrar la 
fita amb sentiments d'admiració i de gratitud.

Narcís-Jordi Aragó

Carril bici, on?
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De cap a peus

Diguem-ne que som uns veïns que volem una 
corresponsabilitat entre els nostres drets i els 
nostres deures.
Els nostres drets poden començar per tenir el 
màxim de qualitat de vida on hem triat la nostra 
llar. Els nostres drets, també, poden ser 
manifestar a les persones i institucions adients 
les nostres preocupacions i, a més a més, poder-
los-hi proposar mesures per tal que s'hi trobin 
solucions.
Els nostres deures segur que els complim. 
Explicar-los? Col·laborem amb el veïnatge, 
col·laborem en els ingressos de la caixa del 
poble…
Així què?
Passa que l'autopista A-7 travessa el nostre poble 
des de fa uns 30 anys. La gent que vàrem decidir 

Què ens passa a aquests de l'Autopista?

viure al seu costat, ho varem fer coneixedors 
d'aquest fet, tenint en compte uns paràmetres de 
pros i contres. Estava bé…però des de que fa uns 
quatre anys es va decidir la gratuïtat del tram 
d'aquesta autopista entre els peatges Girona 
Nord i Girona Sud… com ha canviat la cosa!!!
El trànsit de vehicles pesants (aquells que fan 
tanta fressa al seu pas) ha augmetat un 400%!!! I 
no parlem dels turismes!!!
Tanmateix ens hem trobat amb la presentació, 
per part del nostre Ajuntament, d'un Estudi de 
Sorolls a la vila de Salt, realitzat científicament 
per la UDG. Vés! Els més de 70 decibels de la 
nostra zona, supera amb escreix els nivells de 
60-65 decibels que marca la legislació catalana 
vigent, aprovada l'any 2002. Estem patint una 
contaminació acústica. Fem-ho entenedor: en 
ambients diguem-ne normals les persones ens 
expresem en un to de veu d'uns 40 decibels. Si en 

la zona que vivim hi ha una mitjana de més de 70 
decibels, vol dir que per poder tenir una 
conversa normal a casa hem d'igualar els 70 
decibels que ens embolacallen. És  a dir, no 
podem parlar, hem de cridar.
Què hem fet?
Amparats per la legislació vigent, hem explicat 
al nostre Ajuntament quin és el nostre problema. 
Els hem proposat mesures correctores de soroll i 
els hem demanat, per una banda, que ens faci 
d'intermediari d'ACESA (concessionària de 
l'autopista) per tal que aquesta corregeixi la 
infracció acústica que ens provoca. Com? Amb 
la instal·lació d'unes pantalles que poden ser, per 
exemple, de metacrilat transparent, des del pont 
del riu Ter fins al pont del Carrer Major que 
travessa l'autopista. Això pot reduir el so d'uns 

15-16 decibels. Per una altra banda, 
els hem proposat, una segona mesura 
correctora que, alhora, a part de 
corregir el soroll, pot corregir dos 
aspectes més. Aquesta segona 
mesura, que pot mimvar 4-5 decibels 
més, és la plantació d'una arbreda en 
l'actual descampat que hi ha entre 
l'autopista i les cases que tanquen el 
nostre poble en la seva façana oest. 
Els dos aspectes que també implica 
són: que la vista dels usuaris de 
l'autopista en el pas per aquesta zona 
sugui més atractiva (ara se la pot 

qualificar de zona marginal, deixada) i l'altra la 
protecció de la seguretat de la zona ( imaginem-
nos, Déu no ho vulgui, que per aquells atzars de 
la vida, un dia un vehicle pesant, carregant una 
matèria imflamable, sortís del vial i esclatés en 
el descampat esmenat. On arribaria l'ona 
expansiva del desastre?).
Resumint, d'acord amb els drets i deures que 
tenim assumits, intentem trobar una solució 
raonable  a aquesta circumstància de 
contaminació acústica que fa uns anys no teníem 
i, de pas, millorar l'aspecte de la façana oest del 
nostre poble i no temptar la sort.
Ara esperem la resposta.

Núria gelabert i Montero.
Membre de la Permanent del Barri 
Vell-Sector Autopista de Salt.
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Esport
Club Petanca Salt

esport quasi sempre hi hem tingut algú que ha 
col·laborat amb escrits més o menys encertats, 
però fets amb tota la il·lusió i les ganes del món, 
explicant anècdotes sobre competicions, donant 
resultats aconseguits pels nostres jugadors, 
comentant com funciona una competició 
determinada, de quina manera es fan els equips 
participants, si és melé, si és mixta o si són 
dupletes o tripletes, si hem tingut un bon dia de 
resultats o al contrari hem tornat cap a casa amb 
la bossa buida de premis. Totes aquestes coses 
les hem anat explicant algunes persones que 
d'una manera o altra en el seu moment han 
volgut, aprofitant la pàgina que ens brinda la 
revista, parlar d'una cosa que és part de la nostra 
vida quotidiana, com és jugar a petanca. En el 

seu moment, l'Antonio Echave, també la Maria 
Bramon, en Joan Arnau i un servidor hem sigut 
alguns d`aquests "aprenents de periodista", i 
que em perdonin els professionals d'aquesta 
feina.

Molts números enrera, a La Farga hi trobàvem 
una secció anomenada  HUNTSMANS, de la 
qual es cuidaven d'escriure una colla de joves 
que en aquells temps sempre els teníem per les 
pistes llençant boles, com per exemple fan ara 
els nanos de l`escola de petanca, en Quintana, 
en Codina, en Rosés, també en Torras i algun 
altre que segurament em descuido, ens feien 
disfrutar amb el seu alfabet particular de coses 
relacionades amb la petanca, amb unes 
traduccions que eren la conya. Ara la vida que 
portem tots plegats no ens dóna temps de pensar 
ni fer aquest tipus de coses, preferim navegar 
per internet o jugar amb la "Play", però 
l'important és que amb tots aquests canvis de 
gent, de jugadors, de directius, de presidents, 
del mateix local o de les pistes de joc, de l'arbrat, 
de l'entrada del pati i d'un piló de coses més, la 
Farga i la Petanca han marxat quasi sempre 
juntes. Per molts anys i gràcies en nom de tots 
els petanquistes per deixar-nos un raconet a la 
millor revista de Salt

Josep Boó iAlech

Aquesta revista que 
teniu a les mans és la 
numero 200. És un 
p r o d u c t e  n a s c u t  
d'aquesta factoria que 
es diu el Casal de 
Jubilats i Simpatitzans 
d e  S a l t ,  t a m b é  
a n o m e n a t  " L a  
Petanca". Nosaltres, els 
socis de la petanca, a 
través de la columna 
dedicada al nostre 
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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

Aviat tornarem a 
tenir les instal·lacions
plenes

Subcampiones Copa President Tercer classificats Copa President
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Històricament, Salt és un poble hiperactiu?  Els 
fets ens demostren que alguna rauxa ens deu 
menar a ser així, però la veritat és també que 
darrera les múltiples activitats que es fan a Salt hi 
ha les entitats i les persones que al capdavant, 
amb el seu esforç sovint no reconegut, ho fan 
possible.
Quan només teníem 5.000 habitants, per la Festa 
Major es feien tres envelats. Actualment, quan la 
majoria de ciutats tenen feina a treure al carrer 
una revista, Salt deu ser l'única de les comarques 
de Girona que en té quatre: "La Farga", "La 
Nova", "La Veu del Mut" i "Toc de Marrecs". De 
primer antuvi pot semblar un bon símptoma del 
nivell de comunicació del que anomenem la 
societat civil del poble, però després de l'anàlisi 
de continguts fàcilment deduïm que és també 
producte del "tants caps, tants barrets". I sobretot 
de l'esforç de les persones que amb molta 
voluntat fan possible treure al carrer 
mensualment, o amb altra periodicitat, la seva 
revista, interessar els lectors i els anunciants 
fidels a qui mai agrairem prou el suport en el 
finançament, la mare dels ous d'una publicació 
d'aquestes característiques.
"La Farga", que va ser la primera publicació 
periòdica de Salt, després del període bèl·lic 
1936 / 1939, si descomptem el Full Parroquial i 
el Programa de la Festa Major, a hores d'ara no té 
encara personalitat jurídica. Va néixer com a 
butlletí del Casal de Jubilats el mes de maig de 
l'any 1979 i va ser ben aviat la Revista de Salt per 

Toc de Marrecs a la Farga nova del mut, revista de Salt
la ferma voluntat del consell de redacció, una 
colla d'amics la majoria no pas jubilats ni de bon 
tros, i del ple suport de les juntes del Casal, així 
com de les empreses que s'hi han anunciat al 
llarg dels 200 números que han sortit.
"La Nova" és l'altra revista que neix a redòs del 
Club Tramuntana, i té com a principal promotor 
en Xavier Margenat, que havia estat membre del 
consell de redacció de La Farga.
Pocs dies abans de la Festa Major va sortir el 
primer número d'una nova revista de la 
coordinadora d'entitats,  que amb el nom ben 
trobat de "La Veu del Mut" es fa ressò de les 
activitats de les principals associacions del 
nostre poble. És un bon senyal que les 
associacions de Salt facin conjuntament la seva 
revista, i tant de bo que sigui una premonició !
"Toc de Marrecs" és la revista de la Colla 
Castellera dels Marrecs de Salt. Molt ben 
editada, és la representació més gràfica de la 
ferma  pinya que en pocs anys ha fet aquesta 
entitat saltenca.
L'esforç de fer sortir una revista bé mereix que 
tingui continguts que siguin llegidors i articles 
que comuniquin amb el públic objectiu. Sumar 
les voluntats que ara fan possible fer quatre 
revistes és el títol que encapçala aquest escrit. 
Em sembla que valdria la pena de provar-ho. La 
veu del mut, que parla prou clar, crec que ha estat 
un primer pas. Ara només cal que el sord sigui tot 
orelles.

Jaume Bosch i Termes

Col·laboració



Gastronomia

Ingredients

4 iogurts naturals
100 g de sucre
100 cc llet
4 fulles de gelatina
500 cc de nata fresca

Desfer les fulles de gelatina, prèviament remullades amb 
aigua freda, amb els 100 g de sucre i la llet escalfada al 
punt d'ebullició. Afegir-hi els 4 iogurts naturals. 
Muntar la nata sense sucre i afegir-la-hi. Remenar i 
deixar-ho 24 h al congelador. 
Decorar al damunt amb fruites fresques: maduixes…. i 
acompanyar-ho amb un culis de fruits vermells.

Enhorabona pels 200 numeros de LA FARGA!

Lluïsa Torrent i Jordi Vilanova
Restaurant Vilanova
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Pastís de Iogurt

Foto Carme Torrent
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Natura

Aquests dies s'està discutint una decisió 
transcendental per al futur del Parc de les Deveses. 
Ens enfrontem a allò que considerem un intent 
d'agressió al dret dels saltencs de decidir el futur 
del seu municipi.
Fa molts anys que tots i cadascun dels grups 
polítics representats a l'ajuntament estan d'acord 
en la reivindicació dels habitants de Salt que cal 
conservar l'espai del Parc de les Deveses (l'àrea 
entre la sèquia Monar i el Ter) com a un espai 
natural, amb la prioritat de garantir un bon 
desenvolupament de l'ecosistema fluvial, així com 
el gaudi i l'ús respectuós de l'espai per part dels 
saltencs.
Ara, la Societat de Pesca Esportiva "La Canya", de 
Girona, ha sol·licitat a la Generalitat que el tram 
del Ter entre el Vagant d'en Domènech i el pont de 
l'Autopista-7 sigui declarat Zona de Pesca 
Controlada i gestionat per la mencionada entitat.
Zona de Pesca Controlada és un eufemisme que 
amaga l'atorgament del dret de pescar 
exclusivament als membres de la societat 
gestionadora. Els saltencs només podran pescar a 
la zona fent-se socis de la societat "La Canya", o 
sigui, pagant.
A més, el projecte no amaga una zona de pesca 
qualsevol, sinó una pesca intensiva de truita 
irisada. Hi podran pescar durant tot l'any i hi 
alliberaran truita irisada, americana. Aquesta 
introducció d'una espècie forània depredadora 
desestabilitzarà tot l'ecosistema fluvial de la zona, 
produint una davallada dels efectius de la resta de 
peixos que habiten el tram de riu, tant per 
competència com per depredació directa. Com si 
no tinguéssim prou plagues amb el visó americà, el 
cranc de riu americà, la robínia o l'ailant, per posar-
ne alguns exemples.
El tram fluvial és refugi migratori d'importants 
espècies d'aus ictiòfagues protegides a nivell 

La usurpació de la natura
internacional, com l'àliga pescadora o nombrosos 
ardèids. També és important per a les cigonyes, ja 
que les ribes del Ter són un hàbitat idoni per a 
l'espècie, la qual hi busca peixos i amfibis per 
alimentar-se (i així ja es manifestava en el projecte 
aprovat l'any 1997 pel Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya). A més, a 
la zona també hi han arribat les llúdrigues arran de 
la reintroducció feta a l'Empordà, hi ha exemplars 
estabilitzats aigües avall de Girona i han remuntat 
el riu fins a Bescanó, essent aquest el proper tram 
d'expansió natural de l'espècie. La disminució del 
recurs tròfic i la major freqüentació de l'àrea 
comprometrà la conservació i recuperació 
d'aquestes espècies amenaçades.
Els terrenys propers al riu també se'n veuran 
afectats. La major afluència de gent a la zona posa 
en perill l'ecosistema del bosc de ribera. Cal pensar 
que hi nidifiquen el falcó mostatxut i el picot 
garser petit. Aquesta darrera espècie és objecte 
d'esforços per part de l'administració catalana per 
a garantir-ne la conservació, a Salt en tenim el 
principal nucli de cria de la població del Ter mitjà, 
la més densa de tot Catalunya, la seva freqüentació 
debilitarà fortament l'espècie.
Tot plegat va en contra dels acords i decisions 
presos per definir el futur del Parc de les Deveses, 
recollides en el Manifest Verd de l'any 1997, fruit 
del debat participatiu de la gent de Salt; per les 
quals es reclamava destinar la zona del Pla dels 
Socs com a àrea recreativa i mantenir els altres 
sectors apartats de la pressió humana.
La qüestió no va ser comunicada a l'Ajuntament i 
va ser aquest qui va haver de sol·licitar-ne 
informació a la Generalitat en assabentar-se'n fora 
de les vies oficials. El consistori s'ha oposat des 
d'un primer moment al projecte, perquè va en 
contra de la línia d'accions impulsades fins ara; a 
més, des de l'any 2000, les ordenances municipals 
prohibeixen, tipifiquen com a molt greu i preveuen 
sancions per alliberar espècies forànies a Salt.
Considerem un insult a tota la gent que va treballar 
amb el seu esforç altruista per a la recuperació de 
les Deveses que ara es plantegin donar 
l'exclusivitat de pesca a un grup de fora i 
hipotequin la conservació del parc sense tenir en 
compte l'opinió de la gent de Salt. Per això ens 
oposem fermament a aquest projecte i n'exigim la 
seva denegació.

Ivan Bustamante i Galera,
Societat d'Estudis i Recerca de Salt

Imatge de la zona afectada.
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Opinió

Ves per on, mira que tal; i nosaltres mamant-nos el persones que un 14 d'Abril de 1931, amb els seus 
dit. Ha hagut de venir un mandatari de la Metròpoli vots a les urnes, varen fer possible que un rei fugís 
en visita d'inspecció per recordar-nos la bona nova: per cames (de sobre nom li deien en cametes per les 
España és una república. Textualment: saludo al seves cames llargues i primes que es marcaven sota 
President de la República. I quan ho diu un el pantalon militar), el que va motivar la 
personatge tan important, el governador d'un Estat proclamació de la República sense el més petit 
d' EUA -i a més germà del Cèsar -, de visita a la aldarull  que enfosquís l'aconteixement  i 
colònia autónoma-claudicant d'Hispània, ja hi expressat amb l'eufòria de les manifestacions 
podem pujar de peus. La raó sempre està al servei espontànies d'alegria del poble. del poder. Ara tot depèn de la il·lusió amb que ens 

D'aquest fet han passat 72 anys, en aquell temps el ho agafem. El que ja no està tan clar, és si per 
cap del govern era un tal Aznar, avi de l'actual cap imperatiu legal formem part de la segona república 
de l'executiu. Quines clonacions ens reserva el o si per voluntat decidida del Gran Germà, amb els 
destí sense la intervenció de la ciència! Per poders constitucionals que li atorga tenir la paella 
arrodonir la dita de que la història sempre es pel mànec, sense butlletins oficials ni tanta 
repeteix, no més faltaria que després de l'Aznar paperassa, hem passat a la tercera república.
(que diu que plega), retornéssim a l'any 1931. És Per a alguns, no hi ha mal que per bé no vingui 
somiar? Les utopies deixen de ser-ho en el moment encara que el remei sigui pitjor que la malaltia; més 
que es fan realitat. Amb tota la bona fe del món i valdria la pau al món que totes les paraules buides 
amb el desig de retrobar-nos amb una societat més de contingut com aquesta i tantes d'altres que no 
justa, brindem per un 14 d'Abril recordant aquella fan més que emmascarar la maleïda ambició de 
Diada.sotmetre el Món sota el poder del nou déu de 

l'esclavitud.
Ramon TorramadéAmb tot, voldria tenir un record per a totes les 

14 d'abril

La varietat de color a les revistes ens fa adivinar, en formar part d'un cercle sicològic tan complexe,que 
l'expositor del quiosc, un ampli ventall de la seva personalitat permaneix subjecte a allò que 
publicacions. veu i llegeix.
De prop, veiem que les portades destaquen, amb Moltes publicacions sòn autentiques gàbies de
lletres ben grosses, allò que pot incitar a la paper, perquè tenen la potestat d'actuar com un
curiositat humana, a fi de penetrar dins d'aquell autentic imant. Xuclen i tenen preses les
munt de pàgines. I, a on, la finalitat no és altra que consciències / coneixemts. Els seus barrots,
el bon ciutadà s'emporti la ma a la butxaca, agafi malgrat ser de paper, són tan forts que no és fàcil 
uns cèntims i compri el producte. trencar-los.
Fins aquí, l'assumpte no te gaire importància, ja Per això, és important ser un mateix i tenir criteri.
que pot ser un joc entre l'empresa editora i el lector. I, us demano que sigueu sempre crítics amb tot i
Avui dia, amb l'afany de vendre i tenir més quota de amb tothom i, principalment, amb tots aquells que 
mercat, molts juguen a veure qui la diu més grossa. surten sovint als mitjans de comunicació,que són
El lector té la possibilitat d'adquirir el que vulgui. els llocs on es formen alguns personatges públics.
Però, el problema comença quan aquesta persona, I, més d'un, no és l'exemple a seguir.
introduint-se i introduint-se dins d'aquell munt de 
pàgines, queda sotmès i no sap deslligar-se. Entra a Agapit Alonso i Pont.

La gàbia de paper

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

LA TEVA BOTIGA
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Opinió

L'autor detalla el paral·lelisme que hi ha entre política europea, ara, però, amb la voluntat 
l'evolució del futbol i la construcció europea. d'avançar cap a una Europa més propera i unida. 
Una primera fase de localisme i després anys Així, l'any 1956 neix la copa d'Europa, que dura 
de voluntat europeista . fins al 1992 (any que, com tots sabem, la va 

guanyar el Barça), quan és substituïda per la 
L'any que ve tindrem una Unió Europea de prop Champions. La Recopa neix el 1961 i dura fins al 
de cinc-cents milions de ciutadans i de vint-i-cinc 1999. La copa de Fires, el 1958, i el 1971 és 
estats i cada  any tenim diferents clubs europeus substituïda per la copa de la UEFA. L'any 1972 es 
de futbol ja centenaris que competeixen per una crea la Supercopa d'Europa i el 1960 neix la copa 
copa que anomenem Champions i per la qual Intercontinental que la juguen el campió d'Europa i 
molts afeccionats suspiren. el campió d'Amèrica. Aquestes dades ens 
Així doncs, tenim una Europa que creix i tenim la aproximen a una realitat futbolística d'àmbit
Champions, fets que demostren que en ambdós europeu i mundial; per tant, en la segona part del 
àmbits, el de la construcció europea i el del futbol, segle XX sí que hi ha hagut Europa en el món 
estem perfectament situats en una dinàmica futbolístic.
europea. Però si tirem enrere, per exemple cent En l'àmbit polític i econòmic constatem que l'any
anys, quan començaven a emergir els clubs de 1951 es crea la CECA (Comunitat Europea del 
futbol, naturalment no teníem la Champions, però Carbó i l'Acer), l'any 1957 neix la CEE (Comunitat 
tampoc teníem res de res de l'Europa que ara Econòmica Europea), que es converteix l'any 1987
palpem. en la Unió Europea que avui coneixem. Més 
I què és el que ha passat durant aquests cent anys? endavant assistim a acords importants en matèria
Doncs a mi em sembla que hi ha hagut un comunitària, de seguretat interior i de política
paralel·lisme entre la dinàmica d'engrandir el exterior europees i, naturalment, de política
futbol i la construcció d'una Europa més econòmica i monetària que han portat una moneda 
consolidada i unida. I tot  això és el que única, l'euro, a bona part d'Europa. Tots aquests
seguidament aniré exposant. fets, al meu entendre, confirmen la voluntat 
En l'àmbit més proper, pel que fa al futbol, ens d'avançar cap a una Europa unida. Per tant, en 
trobem amb el campionat de Catalunya, que neix el l'ambit polític i econòmic, en la segona part del
1903 i dura fins al 1940. La copa d'Espanya (la segle XX sí que hi ha hagut Europa.
copa del Rei actual) neix el 1902 i la lliga d'àmbit Així doncs, com podem observar, existeix un
estatal es crea la temporada 1928-1929 (el Barçava paral·lisme molt acusat entre el món del futbol i el 
ser el primer campió) amb deu equips, per tant, res de la construcció europea i és que els dos escenaris,
de res de competicions europees. Si ens fixem en l'esportiu i el polític, són, naturalment, reflexos de 
l'àmbit polític i econòmic, en la primera part del la societat i és aquesta societat europea,
segle passat, tenim uns estats nació forts i estructurada en democràcies representatives i 
perfectament separats, amb gens de voluntad basada en l'economia de mercat, que ens ha portat 
política d'avançar cap a una Europa unida i que, a cap a aquest camí d'unió i cohesió entre els pobles
més, es varen enfrontar en dues espantoses i europeus. Naturalment, la feina no està acabada,
nefastes guerres mundials. Per tant, d'avançar cap a però en la part positiva ja s'hi pot comptar, a part de 
una Europa unida, res de res. l'estat de benestar i altres guanys econòmics i 
Pe rò de sp ré s de ls an ys ci nq ua nt a, am b socials, més de cinquanta anys de pau a l'Europa 
l'experiència de les guerres mundials i amb un occidental. Esperem que la resta de la feina doni 
escenari en què comencen a sorgir institucions entrada a tots els pobles d'Europa en aquest marc 
internacionals d'àmbit mundial com la ONU polític que s'està construint i que tots els ciutadans 
(Organització de Nacions Unides), l'OTAN s'hi sentin còmodes. Seria d'agrair que els estats i 
(Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord) o els governants que hi participin sàpiguen combinar 
l'OCDE (Organitació per a la Cooperació i el voluntats i renúncies a favor del bé general. La 
Desenvolupament Econòmic), també sorgeix la societat europea, l'esport i la política, en diran bé.
voluntat de trobar punts de contacte entre els estats 
europeus, enfrontats fins feia poc.
I és en aquest escenari on torna a haver-hi Xavier Ferrer i Junqué
coincidència entre el món del futbol i la realitat Economista i politòleg

El futbol i la construcció europea
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A les 12 en punt p.m., procedent d'una altra 
galàxia, va aterrar (seria millor dir aiguar, puix 
va caure en una bassa), al Pla dels Socs, el Sr. (o 
l'ens) Pitoff Melis-Güisquis, enviats pels 
raelians veritables unificats. Missió: Segon 
experiment mundial de clonació. Després de 
veure "l'atac dels clons", segona part de la nova 
guerra de les galàxies, els raelians tenen el 
projecte de clonar Rafael Sánchez Mazas, 
fundador de "Falange Española" i "El Fascio", 
inventor del "Arriba España!", pare dels "soldats 
de Salamina" i de Rafael Sánchez Ferlosio, 
aparegut al panorama mundial per Nadal 
del…Tant se val!. I deixeble de "Javier Cercas", 
autor consagrat. Objectiu d'aquest experiment: 
fer el primer  pas abans de clonar Francisco 
Franco Bahamonde, i instaurar un nou ordre 
mundial (post Bush) en el qual Bin Laden i Ariel 
Sharon (o els seus clons, si és el cas) mengin a la 
mateixa taula.

Després de refer-se de la patacada aterridora 
(això ve d'aterrar), es va posar a cercar (això no 
ve de Cercas) algun èsser terraqui. La primera 
persona humana amb qui va topar va ser un 
personatge, amb aires de poeta, amablement 
simpàtic o simpàticament amable (això depen de 
si es mira des del costat raelià o del costat 
terraqui). "Poc que sou pas d'aquí, vós, oi?. 
Salvador Sunyer i Aimerich, per servir-vos. Sóc 
saltenc amb denominació d'origen; a estones, 
aprenent de jubilat; i poeta, a estones".

Quan Pitoff va haver-se presentat i explicat els 
motius de la seva visita, en Salvador li va dir: 
"Heu caigut en bones mans. Si us va bé, us puc 
fer de cicerone a trvés de l'entramat de la política 
saltenca i catalana. Precisament jo  mal m'està el 
dir-ho  he estat batlle de la Vila de Salt i Diputat 
al Parlament de Catalunya. I… pel que fa 
l'objectiu de la vostra visita, permeteu que us 
digui  amb molt de respecte, això sí- que hem 
sembla que els vostres superiors han errat el tret. 
Els vostre ulls hem demanen per què. Doncs, 
apa, us ho diré de seguida. El  que pot reconciliar 
l'irreconciliable, no és en Franco que al cel sigui; 
ja veieu que no guardo cap rancúnia als meus 
enemics. El que verament farà el fet és Pau 
Casals. Que, qui és Pau Casals? És un català 
universal i un músic planetari; mort, això si, però 

vivent en el record de tots els homes i dones de 
bona voluntat, un home que va interpretar, amb 
el seu violoncel , el cant dels ocells davant del 
President Kennedy. Un home capaç d'interpretar 
Wagner davant d'Ariel Sharon per mor de la pau, 
si el cas fora arribat. I no us dic més perquè vull 
deixar-vos un temps per reflexionar. Au, vinga!. 
Anem a fer un tomb per la meva estimada vila de 
Salt"

En Pitoff havia passat de la curiositat a la intriga, 
de la intriga a l'estupefacció, i de l'estupefacció a 
la capitulació sense condicions. (En Salvador, 
durant la seva llarga i fruitosa vida, n'havia 
esterrossat del molt més grossos)
Així comença el periple fantàstic d'un 
extraterrestre moll i un humà entranyable. Xino-
xano, van arribar a les envistes de les primeres 
cases saltenques. I com que el campanar de Sant 
Cugat es fa evident des de lluny, van fer cap a 
l'esglèsia parroquial. En Salvador va fer 
memòria d'alguns rectors de la segona meitat del 
S. XX; alguns morts (RIP): d'altres, vivents 
(RAP). Però en Pitoff va sentir-se atret, de 
seguida, per un altre monument. I van anar cap a 
la Plaça de la Vila de Salt. Amb els membres 
superiors (els humans tenim braços) recolzats 

Una visita il·lustre
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als costats, tot fent arc (els humans en diem 
malucs), en Pitoff va preguntar: "Què és això?". 
" L l ú d r i g u e s  q u e  f a  e n  S a l v a d o r " .  
"Lludri…què?". "Deixem-ho córrer xicot. Són 
uns animals que mengen peix, però els humans 
també en mengem, de peix; i no som llúdrigues". 
"Que hem permets fer-ne un holograma?". "Tu 
mateix fés!, fés!". En Pitoff es mira intensament, 
durant uns quants segons, les obres d'un tal Lluís 
Mateu, artista notable, i tenaç esdevingut a totes 
les mogudes que es fan i es desfan a la noble vila 
de Salt. Després eixí, del seu diguem-ne rostre, 
una lluor malva, com un flaix somort. "Ja està!".

La ruta continuà per la Plaça dels Peixos (Plaça 
Verdaguer. Segona ofensiva d'en Salvador per 
explicar a en Pitoff qui era mossèn Cinto i que 
estàvem celebrant el centenari de la seva mort. 
El Pitoff es va estranyar d'aquest darrer fet i en 
Salvador d'enfilava per les parets per fer-li 
entendre que, per Catalunya, són tan necessaris 
els vius com els morts) i carrer Major de Salt. 
Allà, en Salvador va aprofitar per fer un senyal 
tranquilitzador a la Maria Carme, la seva dona, i 
en Salvador, el seu noi gran que, a la porta del 
domicili conjugal i patern, amb els ulls 
esbatanats, la mare al costat del fill, 
contemplaven l'estrambòtic acompanyament 

d'en Salvador. Ni l'una ni l'altre no van dir res. 
Prou que estaven acostumats als estranys 
acompanyants del seu marit i pare.

En Salvador havia pensat de dur en Pitoff cap a 
Can Pau Virol (col·legi Bell lloc del Pla). Però va 
imaginar que les dificultats per explicar al seu 
acompanyant què era l'Opus Dei serien 
insalvables. Per això es va decantar cap a 
tramuntana, carrer major avall (o amunt; això 
depèn de si ets saltenc o gironí).

A l'arribar a Can Tarrés (Les Bernardes), 
l'atenció el visitant es va decantar cap a la dreta. 
"Què és això?". Això és plaça o carrer amb
arbres?". En Salvador que li diu: "Jo en dic la 
plaça del sol. Però deixem-ho".
Amb aquestes va sonar darrera seu un crit 
d'estranyesa. Es van girar…i allí hi havia ni més 
ni menys cosa espaterrant- em Minas i 
Torramadé. "Recoi que coi!  que diu en 
Salvador- quina casualitat tan opurtuna!. Mira , 
Pitoff, el batlle actual i un batlle estat (o 
esdevingut, com jo). En Salvador va fer les 
presentacions i es va excusar un moment, per 
asseure's en un banc de pedra. Els altres tres van 
fer un a part.
Al cap d'una estona, es van acomiadar 
polidament. En Salvador va animar en Pitoff a 
continuar el passeig il·lustratiu. Però en Pitoff va 
dir que ja en tenia prou. Que, a hores d'ara, estava 
embafat i impressionat de la capaciatat 
conversadora i de distracció del humans.
Va fer el darer holograma (d'en Salvador) 
després de demanar permís. I retornà al Pla dels 
Socs, des d'on s'enlairà fins a desaparèixer, 
enduent-se més enllà dels estels l'holograma (el 
record) d'en Salvador Sunyer i Aimerich, 
esdevingut saltenc d'honor pels segles dels 
segles.

Quim Pla (El Burxeta)

Col·laboració
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-Sóc la nena petita de la plaça del Veïnat. Em 
presento: faig un metre zero vuit i sóc primeta. 
L'Anna Manela em va idear de bronze. Estic 
clavada a terra, però a la nit surto a explorar tot 
Salt. Molta gent em diu "Adéu". Quan volto em 
fixo en les escultures, que en tenim moltes. No 
ho digueu a ningú, però fem denteta a alguna 
ciutat més gran…
La nena de l'"Adéu" explica que ha simpatitzat 
molt amb els animals, grans amics dels 
escultors. Ha vista "La font dels peixos", de 
Claudi Diaz, que és la primera escultura que 
varem tenir a Salt, el 1957, després varen arribar 
"Tortuga, tortuga", de Pep Camps, la "Baralla 
d'amor", de Josep Lluís Pascual, el "Conjunt de 
la Font del Paradís" i "Les llúdrigues", ambdues 
de Lluís Mateu.
-M'agrada la companyia de tants animals diu la 
nena- i encara en voldria més, em fan pensar en 
la tendresa, que ens convé molt. Que no tot 
siguin autobusos, males cares i corredisses. Però 
per damunt de tota la fauna hi ha la meva 
estimació a les persones de Salt. Homes i dones 

que són recordats en les nostres escultures, com 
protagonistes de la cooperació ciutadana. Fins i 
tot un ocell s'ha posat a l"Indret familiar", molt 
íntim, que ha construit Xavier Medina,. I Lluís 
Molins ha alçat el merescut "Homenatge a la 
família treballadora". A la façana del mercat hi 
tenim "La parella" d'Emilia Xargay, com un 
símbol de les preocupacions quotidianes. El 
"Matrimoni" de Lluís Vilà, traça una silueta, 
emblema d'una institució social de les més 
antigues. Josep Mª Oliveras posa una "Taula 
desada", a punt per a celebracions entranyables. 
Tot sembla beneir-ho la "Mare del Bell Amor", 
d'Antoni Delgado. Però la fragilitat dels instants 
feliços queda evident en el posat de "La ninfa del 
paradís esquizofrènic", escultura de Rosa Serra, 
a un recés prescrit per facultatius, que es pot 
relacionar amb aquell títol de "Fràgil o la 
madona de la manta", que Roser Oliveras ha 
donat a la seva obra.
La nena de l'"Adéu" ha vist dues escultures que 
interpreta com ha signes de l'esperit treballador 
de la gent de Salt: són el moviment continu de 

El cor de les escultures

l'aigua de la "Font Monumental", de 
Santiago Planella, i "L'hortalà", de 
Xavier Medina. L'aigua nervi de la 
sèquia i dels recs, i l'horta, terra de 
constant duresa, esdevenen els millors 
escuts d'armes de pau de moltes 
generacions.
-Voldria avisar a tota la mainada com jo 
que al món no tot són flors i violes. He 
vist que Francesc Torres Monsó ha fet 
una escultura que ja ho diu tot: "Nou 
ordre mundial". Vol despertar les 
conciències de que la pau s'ha de 
treballar, s'han d'adreçar moltes coses 
que ara van tortes. Però també hem de 
viure amb alegria, com ens proposa 
l'"Al·legoria improbable" de Leonard 
Beard. I vivim en companyia de les 
grans construccions de la civilització, 
com ens recorda la "Cúpula invertida" 
de Josep Admetlla.
Tenim una escultura que fa pensar, pel 
seu nom, en unes inqualificables proves 
de bombes atòmiques; l'escultura és de 
Jordi Gispert, es diu "Mururoa", un illot 
de la Polinèsia on va fugir tot senyal de 
vida. Tant de bo aquest nom de guerra 
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ens faci desitjar més la pau. Que l'escultura ens -"Les Loles" ara a la meva amiga li brillen els 
ho vagi recordant. ulls molt especialment- me les he guardat pel 
La nostra amiga, la petita guía, explica que la final de la ruta perquè me les estimo molt des 
cultura de la pau es pot entendre com una porta d'un dia que vaig llegir una cosa ben bonica:
que, per a passar-la, primer s'ha de construir: l'escriptor Antoine de Saint-Exupéry diu que
-Fixem-nos en la "Porta transversal", de Jaume "estimar no és pas, unicament, mirar-se els ulls 
Faixó il·lustra la nena - : a mi em sembla que tots l'un a l'altre, sinó mirar junts cap a una mateixa 
aquells rierencs signifiquen la nostra aportació a direcció".
la construcció de la mateixa porta. Se'n Fixeu-vos que "Les Loles" s'estan plàcidament
necessiten molts. sentades, mirant la gent que va i que ve. Miren 
La nena m'ha confessat que s'estima molt "Les juntes!. Quan passo davant seu, amb la meva
Loles" de Josep Mª Corominas. Podrien ser les fortalesa de bronze els deixo un "Adéu" i un 
seves àvies. També ha sentit dir que una de les somriure d'agraïment perquè continuin mirant-
Dolors era l'àvia del propietari del terreny, en se Salt amb tot el cor.
aquell carrer, i l'altra Dolors era l'àvia del 
constructor d'aquella casa. Els pobles no serien Jordi Dalmau
res sense les àvies.

Els llibres llargs i bons i les memòries de que té Sunyer. El llibre és com una continuació
Salvador Sunyer, A la vora del camí, n'és un del to de la seva conversa. D'altres, potser hi 
sempre són un plat de molts sabors. És allò que apreciaran el valor sociològic, el que explica
els crítics literaris diuen que tenen lectures Sunyer, amb amenitat i bon humor, de l'evolució
diverses, que vol dir que s'hi pot apreciar sentits dels costums, de la vida quotidiana, real,
diferents que s'obren, es desenvolupen i es immediata, dels valors que ha vist créixer i 
tanquen amb coherència. A la vora del camí es ensorrar-se o bé transformar-se al llarg dels anys 
pot llegir atenent diversos sentits, apreciant-hi la que ha viscut, de la infantesa ençà, a través de la 
complexitat de sabors. Els qui coneguin l'autor república, el franquisme i la segona restauració 
hi percebran el tarannà franc, concret i directe borbònica. De tots aquests sabors que hi ha en el 

Voler, poder, actuar

Col·laboració
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llibre de Sunyer és molt apreciable per la Força dels protagonistes principals n'han parlat
singularitat i per la peculiaritat el que es refereix en llibres i articles. Òbviament, Sunyer no és
als darrers anys del franquisme i primers de la contrari a una idea positiva de la transició, però
democràcia, que l'autor va viure tan activament. la matisa, la concreta i en mostra la cara radiant i 
Ens equivocaríem si diguéssim que és la història l'amarga. Ensenya l'esforç que va costar
d'una il.lusió decebuda perquè Sunyer és una aconseguir el que s'ha aconseguit i mostra quin 
persona de tarannà entusiasta que no sembla és el preu que es va haver de pagar i que encara 
propens a la desil.lusió. És més la història d'un paguem. No pas amb conceptes generals i
desengany o d'una sorpresa, no tant d'una abstractes, sinó amb dades, noms, fets i
sorpresa sobtada com d'una sorpresa que es situacions perfectament concrets que, en més
materialitza lentament, dia a dia. A partir d'un d'un cas potser no satisfaran els al.ludits. A la 
cert moment s'observa que les possibilitats que vora del camí relata les dificultats que hi va 
ofereix el nou règim democràtic nascut d'una haver per aconseguir la democràcia i els límits 
reforma i no pas d'una ruptura són més estretes insuperables amb què es va topar. Aquesta
que les que s'havien previst, que el joc polític claredat que Sunyer utilitza també per parlar de
lliga curt, que hi ha condicionaments i factors fets com ara els crims de la FAI a Salt el 1936 és 
inevitables que delimiten el camp d'acció, que un gran valor d'aquest llibre que entre el voler i el 
moltes esperances que s'havien tingut han poder, situa un altre verb essencial, actuar. La 
d'acabar essent objecte de pacte, amb d'altres i vella consigna que cal intervenir en la realitat per 
amb un mateix. El voler i el poder. Entre aquests transformar-la resumeix el contingut d'aquest
dos verbs hi ha la corda que tiba, constantment, llibre, l'alè profund que l'anima. La realitat, però,
al llarg de les pàgines d'A la vora del camí que només es va poder transformar fins a cert punt, a 
Sunyer dedica a aquesta època i a aquests fets. El mitges, i aquest és el testimoni de Sunyer, no
voler i el poder. En els últims anys hem viscut diria pas la seva recança sinó allò que ens
una mena de gara-gara general dedicada a la recorda, sense fer-ne escarafalls, amb mots
transició. Sembla que tot es va fer bé, que tot va justos i diàfans.
ser meravellós, un exemple per al món sencer. Miquel Pairolí

Crònica d'esdevinguts
La regidora d'Assumptes de la Gent ho va dir regidor de Majestuositats Atípiques- on en
prou clar: "Salt és una de les poques viles trobarem un, d'home del sac?" La pregunta era
importants de Catalunya que no té home del sac; prou interessant, perquè és sabut que aquesta
proposo que aquest Ajuntament en contracti mena de personatges no abunden gaire, i els 
un". L'alcalde, al seu torn, va ser taxatiu: pocs que hi ha treballen com escarrassos per un, 
"Estimada regidora, li dono tota la raó: no tenim dos, tres i fins a quatre municipis alhora. Per
home del sac , però tampoc tenim pressupost per tant, dotar la vila de Salt d'home del sac de la nit 
incloure aquesta figura emblemàtica en el a dia no li resultaria fàcil al seu Ajuntament. A
nos tre organigrama" . La reg idora ten ia més, la lògica clandestinitat de l'individu en 
preparada una bona resposta: "Efectivament, qüestió el feia gairebé il·localitzable, i els 
senyor alcalde, no tenim pressupost; ni per a ajuntaments que ja en tenien un en plantilla mai 
l'home del sac ni per a moltes altres coses. Amb no revelaven com, ni on ni a través de qui 
tot, es podria arribar a un acord: no li pagaríem l'havien contractat. I això era així des del dia en 
ni cinc de sou, però, acanvi, li permetríem que es què tots els consistoris de Catalunya, reunits
vengués els nens sense cobrar-li cap impost. Maià de Montcal, van signat el  controvertit 
Què li sembla, la idea?" El batlle s'ho va rumiar Pacte de Silenci Municipal, un document pel
durant un sinstants i després es va dirigir a tots qual s'obligaven a no intercanviar-se secrets de 
els membres del consistori: "Si a tothom li de sp at x, am b ca p pr et ex t ni en ca p
sembla bé, a mi també". El ple municipal en pes circumstància. Per sort per a l'Ajuntament de
va acceptar el suggeriment de la responsable Salt, un veí del passeig de Salvador Sunyer era 
d'Assumptes de la Gent. "per cert va fer el cosí germà de l'home del sac de la Pobla de 



30

Lillet, en aquella època en atur forçós perquè ni 
en l'esmentada localitat ni en cap dels pobles de 
la rodalia hi quedaven criatures: totes havien 
estat ficades dins de sac i venudes, a molt bon 
preu, per cert, a ogres de diverses comarques 
catalanes. L'Ajuntament e sva assabentar del 
providencial parentiu gràcies a un ban amb què 
l'alcalde president  instava els saltencs a trobar 
la manera de fer-se amb els serveis d'un bon 
home del sac, ni que fos recorrent al suborn, 
l'extorsió o el xantatge. De fet, no va caler cap 
d'aquests arteriosos recursos perquè el veí en 
qüestió es va presentar al despatx de la regidora 
d'Assumptes de la Gent per fer-li saber que tenia 
un cosí germà que ben segur li solucionaria el 
problema. A canvi, només va demanar cent mil 
euros per la gestió de dur el seu ja 
imprescindible familiar a Salt. Com que aquella 
quantitat es podia sostreu-re de qualsevol 
partida ja aprovada sense que la comunitat se'n 
ressentís gaire, la regidora no s'ho va pensar 
dues vegades; li va estendre un xec nominal pels 
diners sol·licitats, amb una sola condició: 
"abans de dissabte vull el seu cosí germà assegut 
aquí, davant meu. Si no és així, l'advocat 
municipal farà que aquest pagament es 
converteixi en un robatori del qual l'acusarem 
sense contemplacions. Entesos?" El cosí germà 
de l'home del sac de la Pobla de Lillet no només 
li va garantir la presència del seu parent, sinó 
que ho va jurar pels seus fills,  que ja eren grans 
i, per tant, no podien ser objecte de segrest per 
part del seu mig oncle.
El divendres 15 de juny de 1982, a dos 
quarts d'onze del matí, l'exhome del sac 
de la Pobla de Lillet seia davant la 
regidora d'Assumptes de la Gent. Quan 
aquesta, després de comprovar que el sac 
no tenia forats, li va explicar quines 
serien les condicions econòmiques, 
l'inquietant personatge es va aixecar 
com si se li hagués encès un coet en el 
cul. "Però, per a qui m'ha pres, vostè? 
Què dimonis s'ha cregut, aquest 
miserable Ajuntament? Es pensa que 
treballem així, nosltres? Els homes del 
sac som uns professionals reconeguts 
fins i tot per l'UNESCO, i els honoraris 
que cobrem s'adieun amb la nostra 
categoria, la nostra fama i, evidentment, 
la nostra eficàcia! Ens preneu per uns 
arreplegats o què? Sap què li dic, 

senyoreta? Que s'endugui els nens dolents de 
Salt la seva puta mare! M'ha entès?" I tal com 
havia arribat, va marxar, acomiadant-se de la 
regidora i del seu atònit parent amb un 
reguitzell de blasfèmies que van fer tremolar els 
vidres dels finestrals. En arribar a la porta es va 
girar, va aixecar la ma dreta amb l'índex estés i 
va rugir: "tornaré d'amagat a Salt quan menys 
us ho espereu, i carregaré el sac amb els millors 
nens del poble, els que més us estimeu, aquells 
pels quals donarieu la vida. I els vendré tots a 
l'ogre d'Ocata, que és el que més els fa patir a 
l'hora de menjar-se'l crus!".
 En el moment d'escriure aquesta crònica dels 
fets, l'home del sac encara no ha complert la 
seva amenaça, però, des que la va proferir,  a 
Salt no hi ha nascut cap més criatura, i el cens de 
la població s'ha reduït més d'un  68% i no 
s'albiren símptomes de recuperació. Es pot dir 
que la vila sobreviu gràcies als esforços 
econòmics que fa la Generalitat de Catalunya 
perquè no desaparegui, i els pocs veïns que hi 
queden han de baixar cada dia a Girona ha 
demanar almoina.  Sembla mentida, però és 
així.

Jordi Soler

Col·laboració
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Exposicions

(El Museu de l'Aigua i la Societat d'Estudis i 
Recerca de Salt (SERS) presenten l'exposició La
gestió del Ter mig de Vilanna al meandre de 
Celrà, un model a definir. Aquesta mostra es 
podrà veure a la sala d'exposicions temporals del 
Museu de l'Aigua del 31 de març al 30 d'abril del 
2003.
L'exposició La gestió del Ter mig de Vilanna al 
meandre de Celrà, un model a definir
presenta, en primer lloc, el riu Ter, els espais 
naturals que l'envolten, el desenvolupament de 
la vida en el seu territori, fent especial incidència 
en el curs mitjà, de Vilanna fins a Celrà, un espai 
amb una important confluència de cursos d'aigua 
que han configurat un paisatge ric i una 
agricultura molt productiva, hortes i deveses 
s'estenen per la majoria de terrenys.
A continuació es tracta un dels espais naturals 

La gestió del Ter mig, de Vilanna al meandre de Celrà 

més interessants i emblemàtics del curs 
mig del riu Ter i, en general, de tota 
l'àrea metropolitana de Girona: el Parc
de les Deveses de Salt.

L'exposició fa una exhaustiva 
explicació d'aquest espai natural, 
configurat per la influència del riu Ter i 
conservat en part per la presència de la 
sèquia Monar que ha constituït una 
barrera que ha impedit la urbanització 
en aquesta zona i ha facilitat que 
esdevingui un dels millors exemples 
conservats d'allò que va ser el Ter mig 
(en altres zones molt transformat per 
l'acció de l'home).

Ja fa temps que els saltencs fan 
ús dels valors que ha assolit el parc que 
ha esdevingut alhora una eina 
d'excepcional valor educatiu.

Finalment, es presenten els 
diferents moviments cívics sorgits a 
partir dels anys 70 i 80 (Agrupament 
Escolta Sant Cugat, Societat d'Estudis i 
Recerca del Ter, Associació Amics de 
les Deveses, Marfull…) i que al llarg del 
temps han dut a terme diferents 
actuacions amb l'objectiu de conservar 
les Deveses, obtinguent resultats molt 
satisfactoris.

A partir d'aquestes accions i 
d'altres com la creació del Museu de 

l'Aigua, el projecte Cigonya, el naixement del 
Centre Naturalista… s'han pogut afrontar els 
nous reptes que es presenten, s'han posat les 
bases per a un futur pla de gestió del Parc de les 
Deveses i l'educació ambiental ha rebut un 
important impuls i ha acostat a milers d'escolars 
a aquest patrimoni i al coneixement de les 
problemàtiques mediambientals superant 
l'àmbit de les comarques gironines. 

D'altra banda durant els dies 22 i 23 de 
març s'han portat a terme unes jornades que han 
aportat noves idees relacionades amb els valor 
ecològics de les Deveses i els models de gestió 
que poden millorar-ne les seves potencialitats.
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Informació Municipal

Història del Gironès

Caminada per la llengua

A la sala Magna de la Casa de 
Cultura "Les Bernardes", s'ha 
presentat el llibre la Història del 
Gironès editat per la Diputació de 
Girona, coordinat per Xavier 
Alberch i Figueres i Josep Burch i 
Rius amb la col·laboració d'un munt 
d'historiadors de molt de renom, el 
que fa que sigui una recopilació molt 
extensa, per no dir exhaustiva, de la 
història de la Comarca del  Gironès, 
des de la prehistòria fins als nostres 
dies.
Qualsevol persona mínimament 
interessada en el passat de la 
comarca, per força ha de consultar aquest llibre. 
És un volum gruixut tal com correspon a les 
moltes informacions que ofereix, que segur, serà 
un bon llibre de consulta per a molts estudiants, i 

perquè no, de professors i amants de la lectura 
desitjosos de conèixer l'evolució de la comarca 
del Gironès de tots els temps que se'n pot tenir 
referències.

La Llei 1/1998 de 7 de gener, aprovada pel 
Parlament de Catalunya donava 5 anys de temps 
per a que es produís la normalització del català 
en tots els àmbits del país. Han passat 5 anys i 
cadascú ha anat pel seu costat i cadascú ha fet el 
que li ha semblat. Així,ens trobem ara, que 
podem dir que malaguanyat llum que es va 
cremar. La millora no es veu per enlloc i per això 
l'associació cultural, l'ADAC a través de la seva 
secció de normalització lingüística ha endegat 

una campanya de sensibilització. Primer a 
Girona i després a Salt, s'han fet unes marxes 
pels sectors més cèntrics amb l'intent de 
normalitzar la llengua tant a l'hora d'imprimir la 
distinta paperassa  del comerç com a l'hora de 
relacionar-se amb el públic. Si esperem que el 
govern central ens escolti ja podem esperar 
asseguts; la Generalitat pot legislar molt però fer 
poc; siguem nosaltres els que ens hi interessem.

Nous veïns de Salt participant en el recorregutLa marxa pels carrers de Salt
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Naixements, casaments i defuncions a Salt, del 15 de febrer al 14 de març

Naixements Casaments

Ariadna VilardagaGómez (17 de febrer) Jose Salinas Torres i Lucía García Rojas (15 de 
Naufehl Zohri (20 de febrer) febrer)
Júlia Estañol Solé (20 de febrer) Jose-Antonio Rodríguez Castellano i Mónica 
Imad Hamdi (23 de febrer) Rodríguez Lara (28 de febrer)
Zahra Ouggour (24 de febrer) Juan Riera Iglesias i Mónica Castro Furest (14 
Ainhoa Díez Ortega (25 de febrer) de març)
Aleix Batchelli Abad (27 de febrer)

DefuncionsMaria Puig López (28 de febrer)
Ruben Colomer Arroyo (28 de febrer)

Alfonso Brugué Manera 16/02/2002Victor-Manuel Jiménez Moreno (1 de març)
Domingo Pagès Canals 16/02/2002Khadija-Bihi Bouioumad (2 de març)
Francisca Martínez Jiménez 18/02/2002Ayoub El-Kobhi (4 de març)
Carmen Niell Cors 25/02/2002Ibrahima Touray (5 de març)
Montserrat Campasol Pardas 26/02/2002Núria Diao (5 de març)
Mª Rosario González Campos 01/03/2002Ibrahim Conteh (7 de març)
Ana Terrats Cullell 01/03/2002Abubakari Sesay (10 de març)
Carmen Mas Villacrosa 01/03/2002Abel Serrano Palacios (11 de març)
Rosa Triola Puigdemont 02/03/2002Dina Eddrissi (12 de març)
Maria Bosch Call 07/03/2002Fatoumata Konteh (12 de març)
Jose Maria Coll Palomeras 08/03/2002Ahlam Dabihi (12 de març)
Encarnación Raja Xifra 08/03/2002Isiaka Susoko (13 de març)
Luis Nogué Oller 09/03/2002Pau Gibert Aguer (14 de març)
Mª Dolores Cassany Martí 10/03/2002Tida Sillah (15 de març)
Isabel Gutiérrez Bermudo 13/03/2002Arnau Plana Pujadas (16 de març)
Rosa Vargas Herrera 14/03/2002

Tenim nou President

Passada l'Assemblea del Casal on Joan Boada va 
acabar el mandat com a president i amb el curs 
reglamentari per a elegir nou president, al només 
presentar-se una candidadura, va quedar elegit l'Enric 
Serra com a nou president.
L'Enric és una persona molt vinculada al Casal i, sobre 
tot coneguda pel més d'un any que es dedica a 
l'organització de les excursions que mensualment 
promou el Casal. Esperem que la responsabilitat no li 
resulti massa feixuga i procurem aplanar-li el camí

La Redacció 
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2,4,6 minuts per jugadors federats, Grünfeld (periodet d'incubació de
cafè, aficionats. dotze a setze moviments), el 

gambit indi que dura menys i 
Un xic d'història. altres. Totes perilloses per 
Les apertures agrupades sota el organismes dèbils.
nom d'indies (la jugaven els 
brahanans indis) recorden en certa Primers moviments d'india de rei. 
manera a la grip pel seu contagi 1- Blanques d4 / Cf3;  c4 / g6;  Cc3 
com a malaltia, com també sota el / Ag7;  e4 / d6;  Cf3 / en aquest 
mateix nom s'agrupa una sèrie de moviment de blanques i el següent 
coses anàlogues però molt dispars de negres poden derivar moltes 
entre elles. De "l 'apertura variants. Grans mestres com 
primitiva india" es derivà la que és Grünfe ld ,  Lou i s  Pau l sen ,  ESCACS coneguda i fou clínicament Riemann, Alekhine, Tchigorin van PROBLEMA Nº18 investigada com defensa india f e r  d i f e r e n t s  v a r i a n t s .Juguen blanques i fan mate en tres Nimzowistch, La defensa india Jaume Garcia Navarra jugades.

El temps

L'acudit foll .........................   per BUGARAC

Temperatura Màxima:21,5º el dia 20 de març
Temperatura Mínima: -4,5 el dia 28 de febrer

Dies de pluja:10 dies
Precipitació màxima en un dia:28,5 litres el dia 26 de 
febrer
Pluja acumulada: 104,9 litres del 13 de febrer al 20 de 
març

Evolució de le s temperatures.Del 13 de fe brer al 20 
de març
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