Agenda
Activitats del mes
LA MIRONA
Dissabte, dia 3. Jonny Winter i
Pappo's
Divendres, dia 9. Deltonos i
Nico Wayne
D is sa b te , dia 10. H iram
Bullock i The Hoodoormen
Dijous, dia 15.ÀlexUbago
Divendres, dia 11. Aina
Dissabte, dia 12. Brams
Divendres i dissabte, dies 23 i
24. Lluís Llach
Divendres, dia 30. Dr. Calypso
Dissabte, dia 31. Frek XXI
Dissabte, dia 7 de juny. Dr. No
BIBLIOTECA D'EN
MASSAGRAN
Dijous 15 i 29 de maig: El racó
dels contes. Hora: 18h.
BIBLIOTECA JAUME
M INISTRALIM ASIÀ
Divendres 9 i 23 de maig: El
racó dels contes. Hora: 18h.
Dijous 8, 15 i 22 de maig: Curs
g ratu ït d 'in tro d u cció a la
informàtica. Horari: 8:30 a
20:30h (places limitades).
CASA DE CULTURA "LES
BERNARDES"
Dilluns 5, 12, 19 de maig:
Cuina d'àpats freds. Horari:
1 9 :3 9 -2 1 :3 0 h . P ro fe s s o r:
Carlos Bosda

SALA D'EXPOSI CI ONS
"LESBERNARDES"
25 anys de pintura de PATXÉ.
MAGDA JUAN. Pintures
L lib re g e g a n t B ib lio te c a
Massagran
HOTEL D'ENTITATS
Dies 12-23 de maig: Exposició
dels treballs realitzats per
l'Escola Pompeu Fabra.
Dies 27 de m aig-10 de juny:
Exposició tècniques de pintura
que organitza l'Hotel d'Entitats.
Dia 10 de maig: IVa trobada de
puntaires. Horari: 16-20h. Lloc:
Passeig Ciutat de Girona.
PAVELLÓ
Dia 1 de maig: Sardanes i ball a
la t a r d a . L l o c : P i s t a
poliesportiva.
Dia 25 de maig: Campionat B
de Hoquei patins Catalunya.
CASAL DE JUBILATS
Dia 22 de maig: Excursió a les
C O V E S DE LA F O N T
M A J O R ( L ' E s p l u g a de
Francolí). Sortida a les 8:00h.
del matí. Dinar inclòs. A la
tarda música a la sala.
Preu: 29 euros.
Dies 28 de juny al 4 de juliol.
E x c u rsió als vol t ant s de
Madrid..Preu: 480 euros. Segon
pagament dia 7 de maig: 120

euros, tercer pagament dia 2 de
j u n y : 120 e u r o s , q u a r t
pagament dia 25 de juny: 120
euros. Per a més informació i
fer les reserves i pagaments
dirigir-se al Sr. Enric Serra, tel:
972-23 21 80.
TEATRE DE SALT
D ia
10
de
m aig:"L'H A B ITA C IÓ DEL
NEN" de la cia. TEATRE
LLIURE. Hora: 22:00h. Preu:
20
euros
D ia
17 de ma i g. " LA
TEM PESTA " dir. SILVIA
FERRANDO. Hora: 22:00h.
Preu: 12 euros.
Dia 1 de juny:" EL REI LLEÓ"
per la CORAL ROSSINYOL I
ALIMARA. Hora: 19:00h.
D ia 24 de m aig." PACO
IBAÑEZ CANTA A JOSÉ
A G U STÍN G O Y T ISO L O ".
Hora: 22:00 h. Preu: 16 euros
Dia 25 de maig. "CONTES
D E L C E L " p e r la ci a.
XIRRIQUITEULA TEATRE.
Hora: 12:00h. Preu: 4 euros.
SALT TER
(3a baixada
integral del riu Ter)
1 de Maig = Setcases- Sant
Quirze de Besora
2 de Maig = Sant Quirze de
Besora- Pantà de Sau
3 de Maig = Pantà de Sau- Salt

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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teràpia del dolor
visites: dilluns
i divendres al matí

Portada: Drac i St. Jordi
Autor: David l'aüchs
Técnica: Aerografia
La portada de la revista
200 era un dibuix de
Joan M ateu i Bagaría

Editorial
TEMPS D '.E LECCIONS
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EI proper 25 de maig els ciutadans de Salt amb dret de vot estem
convocats novament a les urnes per tal d'escollir els nostres
representants polítics municipals. Aquests comicis enceten un
període breu de temps en el qual es succeiran diverses
convocatòries electorals que hauran de renovar, després dels
Ajuntaments i les Diputacions, el Parlament de Catalunya, el
Congrés de Diputats i el Parlament Europeu, successivament.
Tenint en compte que l ’abstenció dels electors saltencs en les
darreres municipals fo u de les més elevades dels darrers anys, i que
els temps que corren exigeixen que la societat es fa c i escoltar i
respectar, cal que acudim a manifestar-nos massivament. L'exercici
del sufragi esdevé a la pràctica un acte polític decisiu. Possiblement
estiguem al bell mig d'un moment clau per a la nostra vila, acabant
urbanísticament la ciutat i definint el que haurà de ser per a molt
temps el nostre poble. I cal pensar les polítiques socials i ambientals
necessàries que facin possible i feliç la nostra convivència. Es
temps, doncs, no només de votar, sinó de motivar el personal polític
per tal que es dissenyin uns programes electorals que estiguin a
l'alçada de les circumstàncies. Ara, més que mai, hem de saber
aprofitar el que el sistema democràtic ens ofereix per tal de
col·laborar en aquest projecte definitiu. Massa vegades en la
història sal tenca s'ha actuat sense comptar amb la gent que hi viu. Si
ens abstenim, altres decidiran per nosaltres una vegada més. Hom
pot tenir sovint la temptació de pensar que el seu vot no és decisiu,
però si tots exercim el dret p el qual han lluitat tantes generacions de
saltencs i saltenques, potser podrem construir una societat més
justa i un poble més amable.

Poti-poti
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Entrevista
Enric Serra, nou President del Casal de Jubilats
201, iniciant una nova època, què
millor que rellegir l'editorial del
primer número de La Farga (maig del
79): "L'Equip de redacció d'aquest
butlletí (...) fem aquesta feina amb
il·lusió i entrega, i que no volem res
més que això: que accepteu el nostre
treball desinteressat i que ens ajudeu
amb el que pugueu a enriquir el
contingut d'aquesta publicació." I així,
amb il·lusió duia el casal el president
Emili Serra, a qui es va fer la primera
e n tre v is ta d 'a q u e sta re v ista , i,
curiosament, coses que té la vida,
aquest número 201 coincideix amb la
recent presidència del seu germà,
Enric Serra, que també manté que per
fer les coses és imprescindible la
il·lusió. Arribo i l'Enric es troba en una
taula del casal, assegut amb un
company, talment com qualsevol altre
ciutadà que vulgui anar a passar una
estona al casal el dissabte a la tarda.
Durant la nostra conversa, l'Enric em
confirmarà la seva humilitat i el seu
esperit de col·lab o ració en les
activitats del poble.
-Bé, senyor Serra, enhorabona, primer de tot!
-Gràcies...
-Enhorabona per aquest nou càrrec com a
President del Casal de Jubilats de Salt, però
de fet, això de treballar en una directiva no és
pas nou per a vostè?
-Vaig fer de secretari i de tresorer al Club de
Futbol Salt durant 25 anys. Vaig estar gairebé
amb tots els presidents: amb en Grau, amb en Pi,
amb en Ferreiro, en Pere Vila, en Manel Lladó.
Jo jugava a futbol, primer de tot, fins que em vaig
trencar el menisc i després d'operar-me, ja tenia
21 anys, vaig deixar de jugar-hi i ja em vaig
dedicar a la Junta. Després va haver-hi una mena
de quiebra al futbol, ara deu fer uns set anys.
Aleshores el vam tomar a agafar amb en Pere
Vila i el vam tornar a reflotar i quan el vam haver
deixat a zero, perquè hi havia molt de dèficit, ho
vam entregar perquè se'n cuidessin els altres.

-Ostres, quan ja tenien tota la feina feta!
-Sí, però és que l'edat ja no perdona! Arriba un
punt en què vas perdent la il·lusió i per fer
aquestes coses s'ha de tenir il·lusió, sinó no van.
Al principi n'hi havia molta d'il·lusió, perquè hi
havia molt companyerisme, molta unió entre tots
plegats, fins i tot entre les famílies que ens
ajuntàvem per anar d'un lloc a l'altre, però amb
l'edat totes aquestes coses es tomen més
pesades...
-I ara el Casal de Jubilats s'ha tornat a
animar!
-Bé, amb això del Casal ja fa molts anys també
que hi estic relacionat. De fet, nosaltres vam ser
dels primers que vam començar a jugar a petanca
i vam fer un equip. Veníem aquí els diumenges al
matí a jugar a petanca i esmorzàvem les truites
que ens feia la Catalina, que es portava un fugó
de casa seva. Formàvem un equip però d'amistat.
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no de competir per guanyar. I de fet, el meu
germà va ser el primer President d'aquest Casal.
-I això era en aquest mateix local?
-Aquí mateix, l'any 75. Després, amb la feina i
l'hort vaig anar deixant de freqüentar el casal
fíns que em vaig retirar ara fa 5 anys i vaig tornar
a col·laborar aquí a la Petanca. Ara, estant
retirat, val la pena passar una estona aquí, al
dematí en bicileta i una estona a l'hort, i passes el
dia.
-I tant, s'han de fer coses...
-Sí, sí, s'han de fer coses... la il·lusió és aquesta,
de fer coses.
-I en tants anys, ha canviat molt el casal o
segueix sent una mica aquesta dinámica
familiar de gent que es coneix i ve a passar
una estoneta agradable?
-Ha canviat en l'aspecte que ara hi ha molta més
gent agafada en l'apartat de la petanca. Però això
és un local que és obert a tothom: joves, grans,
jubilats, etc. i per això es crea un ambient molt
bonic, on es barreja gent que van a competicions
amb gent que estem aquí jugant per passar
l'estona. De fet, en el casal hi ha un equip de gent
molt maca, i això és el que em va acabar
d'animar per presentar-me com a president. Jo
sempre deia que si hi havia algú altre que volia
ser president, que jo no entraria en el joc de
competir, però vaig parlar amb tota la gent de la
Junta i els vaig preguntar si en el cas de
presentar-me podria comptar amb ells, llavors al

veure que tothom donava el seu vot afirmatiu
vaig veure que tenia un equip molt maco i amb
aquest equip no pots pas dir que no. Ser
President és molt fàcil, tothom pot ser-ho si hi ha
un bon equip. Això és primordial. Si no hi ha
equip no hi ha president, no hi ha res.
-Una mica com el futbol, no?
-Tot; empresa, futbol, tot. Si hi ha un equip
col·laborador tot tira endavant. Un president pot
exercir si té darrera l'equip que li dóna suport.
-I a banda de la petanca, quines són les
activitats que es fan aquí al Casal?
-Tenim excursions programades cada mes. Es
tracta de donar un al·licient més al Casal, i la
veritat és que en aquestes excursions sempre
s'emplenen les places. Després a l'estiu, cada
any en fem una de vuit dies, que aquest any està
previst que sigui a Madrid. També tenim un grup
de dones que fan manualitats, que pinten... hi ha
força diversitat d'activitats perquè la gent pugui
venir aquí a disfrutar una mica del temps lliure
que té. Tenim també servei de perruqueria de
senyores i un barber que vénen un parell de dies
a la setmana i ens arreglen els cabells per un preu
molt mòdic. I cada 15 dies hi ha el ball, on la gent
gran disfruta molt. Els socis paguen una
quantitat molt minsa i després tenen dret a un tall
de coca i una copa de cava o un refresc. Tot això
gràcies als socis i als col·laboradors, com és el
cas d'en Samuel Coromines, que és qui porta els
discs i fa ballar la gent; a gust de tothom, perquè
és mol t bon d is c o te r o \ I t ot ho fa
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desinteressadament i la gent està molt contenta
amb ell. De fet, el dia que hi ha més gent aquí és
el dia del ball; i per les activitats d'estiu.
-Què és el que es fa a l'estiu d'especial?
-Doncs es fa ball aquí fora a la fresca i
competicions de petanca tot l'estiu; seccions de
teatre, havaneres... i al final es fa la setmana
dedicada als jubilats que acaba amb un dinar de
germanor amb tots els socis que hi volen
participar, a Castell d'Aro. El vermut de San
Esteve també és un dels dies que sumem més
gent de tot arreu. Es una trobada que es fa des del
principi, l'any 73 o 74, on es convida a tothom
perquè hi ha una sèrie de col·laboradors que ho
fan possible.
-Quants socis són ara, exactament?
-1.200. De totes maneres, avui dia, per mantenir
un casal hi ha unes despeses molt importants. A
l'estiu, hi ha aire condicionat, a l'hivern,
calefacció. Entre llum i aigua i tot plegat és una
barbaritat. Sort que hi ha col·laboracions per part
de Benestar Social, de l'Ajuntament, Diputació,
etc. Pels socis sol seria impossible, perquè
paguem 12 euros.
-De fet, vostè només fa 5 anys que es va jubilar
de la fàbrica, oi?
-Sí, jo vaig treballar fins que em vaig jubilar a la
Gassol, en un càrrec directiu.
-Quins records en té de la feina?
-Home, la Gassol ha estat la meitat de la meva
vida, vaig estar-hi 41 anys! Vaig entrar de peó i
vaig arribar a dalt de tot. Vam començar amb les
primeres màquines i mica en mica vam anar
veient com anaven canviant i evolucionant. Vaig
dedicar moltes hores a emplenar llibretes, perquè
és clar, era una màquina nova i fèiem un fil que al
principi quasi no sabíem ni què sortia! Vam
perdre moltes hores, però per una fita que era que
l'empresa pogués tirar. Jo hi vaig dedicar gran
part de la meva vida, però també haig de
reconèixer que l’empresa també es va portar bé
amb mi i tinc una bona jubilació. Jo sempre dic
que el treballador s'ha d'identificar amb
l'empresa, però que l'empresa també s'ha
d'identificar amb el treballador. A mi, són temps
que em van deixar un bon regust de boca i en
canvi ara em sap molt greu que tot el sector tèxtil
s'hagi complicat tant.
-Hi ha una anècdota curiosa entre vostè i
l'ajuntament d'aquella època, no? A mi
m'han dit que l'havien rapat una vegada, què
va passar exactament?
-Això va ser bo! Va ser per una missa del gall.
Vam anar a la missa i sortint, érem una colla de 4
o 5 joves, vam anar a Sant Pere de les Flors, aquí
al Veïnat, a veure si podíem fer una espècie de
ressopó... llavors teníem tots entre 19 i 20 anys,
però quan vam arribar ja era tard i no tenien res, o
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sigui que nosaltres no vam poder menjar res...
però allà ens vam trobar amb 7 o 8 més de la
nostra quinta. Aleshores, tots plegats vam
marxar cap a casa. Pel camí, en aquell temps
encara hi havia el sereno, i com a jovent que
érem, vam començar a fer-lo córrer dient mira, el
sereno i corrent cap aquí cap allà i el sereno, que
ens coneixia a alguns de nosaltres, ens venia al
darrera. Amb tot això, es veu que cap allà a les
Bemardes hi va haver una altra colla que va
enderrocar una paret que hi havia per allí. I és
clar, el sereno va dir que per allà havíem passat
nosaltres i que l'havíem fet córrer i aleshores la
Guàrdia Civil va citar alguns de la nostra colla
perquè es presentessin a l'ajuntament. Jo no
estava en aquesta llista però vaig dir quejo també
hi aniria perquè escolta, no ens poden pas fer res
si no hem fet res! Però amb tot i això, van anar a
buscar un barber del manicomi, perquè dels del
poble ningú va voler fer res, i ens van fer anar
passant un per un... primer ens van dir que si
pagàvem el que havíem fet no hi havia cap
problema, però per què havíem de pagar per una
paret que nosaltres no havíem pas tirat a terra?, i
vam dir que no, i aleshores va ser quan ens van
anar fer passant i ens van marcar amb una creu al
cap! Després vam anar amb en Julio barber, déu
l'hagi perdonat, que ens van pelar a tots a zero, i
ens vam comprar una gorra i com que van venir
les altres diades de festa de Nadal, quan anàvem
a combregar ens posàvem uns quants davant de
l'alcalde i uns altres a darrera sense dir res, com a
símbol, i quan marxava cap a casa també fèiem el
mateix. Ja ens vam informar d'advocats, però en
aquell temps no hi havia res a fer, era simplement
que manaven ells i ja està...
Però la part bona de tot això ha estat que tots els
afectats amb les respectives senyores, ens hem
anat trobant cada any, per commemorar aquest
fet. Aquest any j a n'ha fet 47!
-Bé, em sembla que ja ho donarem per
enllestit, si vostè vol afegir-hi alguna cosa,
algun missatge per a la gent de Salt que no
conegui massa el C asal...
-Que la gent sàpiga que les portes són obertes a
tothom, tant al jovent com als jubilats, i que aquí
sempre estarem disposats a col·laborar amb tot el
que sigui necessari. Que tenim una secció de
pintura, unes excursions, el Club de Petanca i les
seccions de bal 1... vaja que tenim de tot...
-I si no vénen és perquè no volen!
-Això mateix, i que sàpiguen que aquí no s'ha de
fer consumició per poder entrar, sinó que es pot
venir simplement a llegir el diari o a passar una
estona i que aquí entre tots ho farem tot.
Agnès Cabezas

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

"soledat intinerant
del Pla dels Socs sense vida ”

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 nifred.

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

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 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!

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 tarannà més aviat
reservat, amb els saltirons de la cua es nota que
no li desagraden els meus versots:
Es l'hora de passar i deixar que passin
Mirant els núvols com desfan castells.
Es hora de deixar que els altresfacin
Per dedicar-nos a escoltareis ocells.
Ell fa que sí amb el cap mentre mira fixament
l'aigua com baixa...
Salvador Sunyer.
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Cultura
Clar i Català
L’ACCENT GRÀFIC (I)

Després de tans anys encara hi ha qui té dubtes amb els accents gràfics i també hi ha qui,
sense cap mirament, en comptes d'obrir un diccionari per treure'n l'entrellat se salta les
normes i acorda d'oblidar-se-les. Aquest ciutadà no deu saber que sense aquestes titlles
anomenades accents gràfics no es pot llegir bé un text en català.
En la nostra llengua els accents gràfics serveixen per indicar-nos si el mot és agut, pla o
esdrúixol (com el castellà). Exemples: Demà (mot agut); còmic (mot pla); història (mot
esdrúixol).
Però l'accent ens indica a més a més si la vocal accentuada és tancada o oberta (com el
francés). Exemples: Demà (oberta), camí (tancada); faré (tancada); perquè (oberta).
En català en tenim dos d'accents: l'agut o tancat, que va de dreta a esquerra (') i el greu o
obert, que va al revés (').

Solucions del número anterior:

Un malcarat...................... tenir la cara repulsiva
Un capgròs........................que li té. Curt d'enteniment
Un caragirat...................... traïdor, fals, hipòcrita
Un cerca-raons..................inclinat a cercar motius de discussió
Un escanyapobres............. usurer
Un esgarriacries................que posa entrebancs i dificultats
Un garratibat.....................que té les cames rígides. Estupefacte
Un llenguallarg................. llengut
Un llepafils..........................excessivament escrupolós en el menjar

Salvador Sunyer
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En defensa de la infància maltractada
És un bon llibre de l'autora saltenca María Rosa Puig,
que ens presenta al llarg de l'obra la problemática de
l'infant, que pel tractament que rep està lluny de viure
la seva vida amb normalitat i dignitat.
El llibre està estructurat en dues parts; la primera, que
ens presenta el nen i el seu entorn. Què necessiten els
nens i els pares? Quins problemes poden presentar
els infants? Com tractar-los? I quins "transtoms"
poden tenir alguns pares que els duguin a no acceptar
els seus fills?
A més, ens presenta l'autoritat, persona i governant. I
de com es bolquen els organismes internacionals en
la protecció del menor. Amb la Declaració de
l’Assemblea General de les Nacions Unides
(20/11/59) sobre els drets del nen.
En la 2a part hi ha referències a l'infant en diversos
països.
El llibre consta de 192 pàgines i té un format de 15 X
21. Ha estat publicat per CGC Edicions, de Girona.
La Maria Rosa Puig i Dalmau també és autora de
Narracions Històriques de Salt, 1987; Conflictivitat
social del menor, 1991; Vida poètica, 1992; FA Ter i la
seva Conca, 1998. A més, ha publicat nombrosos
articles en diferents publicacions.
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Via fora, lladres!
Es un llibre de l'Albert Parareda, en homenatge a PcreJoan Sala, cap de la 2a revolta remensa, fill de Sant
Martí de Llémena, que amb un bon nombre d'homes de
la Garrotxa, Guilleries, Montseny, Plana de Vic, Selva i
el Gironès s'enfrontà a les tropes del poder feudal, a fi
de combatre les servituds que els nobles sotmetien als
pagesos a finals de l'Edat Mitjana.
L'Albert Parareda ens presenta l'obra de manera clara i
precisa, amb uns apartats que ens fan comprendre i
endinsar dins el tema d'una manera molt engrescadora.
Les 219 pàgines es fan curtes, ja que ens presenta
l'argument d'una manera molt didàctica. Per això el
llibre de l'Albert tindrà una gran acollida de part del
públic en general, perquè l'Albert ha sabut escriure una
obra en què s'ha sentit identificat amb aquells homes
que sofríen i lluitaven contra les injustícies de l'època. I
l'autor ens fa entrar tant dins del problema que no és
fàcil deixar la lectura a mig llibre. De ben segur que
tothom arribarà al final sense adonar-se’n.
Via fora, lladresl Ha estat editat per l'editorial
Barcanova, de Barcelona
Agapit Alonso i Pont
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Gent Gran
Excursió a Sant Cugat i al Museu de cera
Un cop al mes i per no perdre els bons costums, els
socis excursionistes del Casal vàrem fer la
sortida programada amb anterioritat, ruta cap a
la província de Barcelona, per anar a visitar
aquesta vegada pobles i monuments artístics de
la nostra estimada terra catalana, i que un
servidor amb aquesta crònica voldria donar-ne
raó.
Cal dir que aquesta vegada ens va acompanyar tot
el dia el bon temps. La ruta fins al nostra destí, si
no hi ha cap entrebanc de parades per l'excés de
trànsit a les carreteres i autopistes, normalment
es compleix dintre l'horari previst.
Aquest mes voldria comentar, breument, la visita
a Sant Cugat del Vallès al matí, i al Museu de
Cera de Barcelona a la tarda.
Realitzem
la primera visita
al Monestir
d'aquesta bonica població, acompanyats d'un
expert guia que ens va posar al corrent de la seva
història i cronologia.
L'origen de la població de Sant Cugat del Vallès té
les arrels en l'antiga abadia benedictina, que fou el
monestir més important del comtat de Barcelona.
Aquest conjunt monàstic consta essencialment de
la gran església amb un magnífic claustre, entorn
del qual es disposen la sala capitular i les antigues
dependències monàstiques. El conjunt es troba
envoltat per un recinte fortificat de murs i torres,
subsistents en bona part.
Els inicis del monestir de Sant Cugat del Vallès
cal cercar-los en una antiga fortificació romana.
A partir d'aquí començaria una llarga descripció
històrica que aniria des de principis de segle fins a
l'actual, i aquesta no és la meva intenció narrativa
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, ja que aquests temes mereixen una profunditat
de coneixements i una curosa consideració, i
també una bona atenció per part del lector.
El m o n e s t i r f ou d e c l a r a t M o n u m e n t
Historicoartístic l'any mil nou-cents trenta-u.
Actualment estan realitzant diverses obres de
restauració, fet observat pel grup excursionista
amb la passejada que vàrem poder fer pels
recintes que visitàrem.
A la tarda, després de dinar en ruta cap a
Barcelona, visita el Museu de Cera.
Recorregut per totes les sales per veure les figures
de cera , amb una imitació excel·lent dels
personatges més representatius dels nostres dies i
d'altres èpoques, i resumint ,un conjunt de totes
les classes socials. Molts d'ells ben recordats i que
han fet molt per la humanitat, i altres que més
valdria no recordar-los, però malauradament són
història i convé donar-los a conèixer.
Estimat lector d'aquesta revista, et recomano que
si fas una visita al Museu de Cera, no escatimis el
temps, val la pena passar-hi un parell d'hores o
més, per poder contemplar i gaudir d'un bon
record i al mateix temps poder tenir coneixença
de tots aquests personatges reproduïts en cera.
A tots, sense cap mena de dubte, ens va agradar
molt aquesta sortida, i aquesta vegada no vàrem
enyorar el ball després de dinar, i com que som
uns excursionistes actius ja tenim programada la
propera sortida, que serà el vint-i-quatre d'abril,
per anar a visitar les Fonts del Llobregat i el poble
de Castellar de N'Hug. Ens veurem i us hi
esperem.
Ferran Márquez

Salut
No som criatures
Després dels maltractaments als infants i a les
dones, la societat està prenent consciència en els
darrers anys, a poc a poc, dels maltractaments
que poden patir les persones grans. Si bé els
primers estudis sobre aquest fet són de la segona
meitat dels anys setanta, encara és una qüestió
poc coneguda, que no vol dir que sigui poc
freqüent. Per mostrar això, les recentment
celebrades a Girona I Jornades
Interdisciplinàries Col·legials s'han titulat "El
maltractament a la Gent Gran: Un problema
invisible"
Dels diferents tipus de maltractaments que
poden patir les persones grans, vull al·ludir a un
de concret que els experts classifiquen dins del
grup dels maltractaments psicològics, i que
alguns autors consideren que seria dels que es
donarien més freqüentment en residències. Em
refereixo a la infantilització. Es un tipus de
relació amb la persona gran que més que
explicar-se amb la paraula maltracte, potser
s'explica millor amb la negació del seu antònim:
és una relació de "no respecte" "de manca de
respecte". És, senzillament, allò que es fa tan
sovint de tractar les persones grans com si fossin
criatures.
Aquest comportament es dóna la majoria de les
vegades de manera reflexa, sense premeditació i
sense finalitat. Es pot dir que es fa sense mala fe.
És com una relació interpersonal inadequada
fruit d'una manca d'habilitat per part de la
persona més jove.
Quan la persona gran pateix algun deteriorament
de les seves facultats mentals, és molt més fàcil
que es produeixi aquesta mena de relació
inadequada. És com si la persona jove es trobés
amb una falta de referents a l'hora de comunicar
se amb la més gran i, degut a aquesta manca de
referents, li sortís de comportar-se de forma
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anàloga a com ho faria amb un infant. Convé
destacar que aquesta manera de relacionar-se
amb la persona gran no ajuda a que es freni el seu
deteriorament; al contari, l'accelera.
Pel que fa a les residències per a gent gran, ens
trobem davant d'un col·lectiu institucionalitzat.
No és gens estrany que en aquest cas l'analogia
en el comportament la faci el més jove prenent
per referent una altra institució: una escola, un
internat o una llar d'infants.
Com els hem de tractar, doncs, als més grans? El
millor és que ens posem en el lloc de l'altre. Que
pensem en com ens agradarà que ens tractin
quan, probablement, ens trobarem en la mateixa
situació.
Jordi Matas i Roca
Metge
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La Farga 200
Presentació oral de la revista de Salt 200
De fet aquesta crónica no tenia altre objectiu que
acompanyar les magnifiques fotografíes que
l'amic Martí Artalejo ens ha ofert de l'acte de la
celebració que es va fer al Teatre de Salt, pero ja
que hi som pel mig, i sabent que no és massa
cerrecte tirar-se floretes un mateix, hem de dir
que l'acte va sortir rodó, des del presentador a la
fí del ressopó (pica-pica), amb l'agradable
participació de la colla del grup de teatre el
Safareig i els magnífics ballarins del club
Espiral. L'opinió dels assistents, que l'hem de
tenir en compte, va ser de total complaença.
Total, total? Bé, sí que ens varen fer notar alguna
actuació que podia haver millorat i nosaltres que
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estem disposats a rectificar, prometem, perquè
podem prometre, que la pròxima versió oral que
serà pel n° 500 de la Revista de Salt "La Farga",
tindrem molt en compte les observacions que
se'ns han fet.
Res més; això sí, que no ens fallin els
col·laboradors, anunciants i les subvencions que
les institucions ens aporten per continuar sumant
números de la revista. A vegades es diu que
ningú és imprescindible, però que tothom és
necessari; ara volem dir que sí que són
imprescindibles: col·laboradors, anunciants i
institucions, per fer camí.
EI Consell de Redacció
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La Farga 200

Eleccions Municipals
Com sempre que hi ha hagut eleccions municipals, la revista la Farga ha ofert un espai a tots els partits
polítics de Salt que s'hi presenten, per tal que exposin als lectors un petit resum del seu programa
electoral. En aquesta ocasió, a l'hora de tancar la Revista, i després d'uns recordatoris, no hem rebut
l'aportació del PR Ho fem constar per evitar s u s p i c à c i e s . __________________
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El programa de Convergència
i Unió per al proper mandat
2003-2007 és alhora senzill i
ambiciós. Es una proposta
basada, per una banda, en les
persones eix fonamental del
treball que defensa la nostra
federació- i, per l'altra, en
convertir Salt en una ciutat
important, tal com es mereix.
P re té n fe r re a lita t
els

gestió del territori. Ho hem fet
malgrat els entrebancs d'aquells
que pensaven que era millor posar
pals a les rodes que col·laborar. I a
més, el 3 de juliol de 1999
l'endeutament de l'ajuntament era
del 109,8%. Ara, després de totes
les obres i actuacions realitzades
és del 101,79%. La millora en els
serveis, equipaments i
infraestructures, juntam ent amb

projectes endegats en aquest mandat: Coma-Cros, Centre d'Art
C ontem porani, nova b ib lio teca, M as M asó, pla de
dinamització comercial, noves escoles de primària i nou
institut, PERI pel barri vell, llocs de treball en el Pla de Salt,
segon Centre d'Assistència Primària, reurbanització dels
carrers Sant Antoni i Sant Dionís, millores als carrers del
sector centre, segona escola bressol, centre cívic i centre de dia
al Barri Vell, creixement ordenat cap al Sud, protecció de la
zona de Deveses, consolidació de la presència universitària,
pavelló de gimnàstica, Vial S ud...
És probable que més grups opinin d'una manera similar, però
nosaltres hem fet els projectes i hem creat les condicions
necessàries perquè les coses passin. Quan vàrem entrar fa
quatre anys, les cues al camí del Sitjar eren l'accés a l'autopista,
on hi ha ara la BMW hi havia les restes de la Maret, l'espai del
jutjat de Pau era inadequat, ningú parlava de presència
universitària a Salt, la Coma-Cros era una fàbrica abandonada,
la piscina coberta havia estat rebutjada per l'equip de govern
anterior i el Pla de Salt era l'exemple d'un fracàs continuat en la

una bona gestió econòmica, ens avalen.
Tot això ens omple d'orgull però ens obliga a no baixar la
guàrdia. Nosaltres diem Sí a Salt i Sí per Salt. Creguem-nosho! Tots tenim l'enyorança de quan Salt era un poble, però
tenim la recança dels anys que hem estat considerats un barri de
dret o de fet-. Mai ho vàrem acceptar.
Avui, per primera vegada tenim els elements bàsics per fer Salt
una ciutat de primera magnitud dins el context de comarques
gironines. No podem desaprofitar aquesta oportunitat, tenim
l'obligació de vetllar-la. El nostre grup de Convergència i Unió
ha demostrat la capacitat d’afrontar els reptes d'entrada al segle
XXI i superar-los amb cohesió, diàleg i esperit d'equip. Mai
s'ha avançat tant en tan poc temps. Som conscients dels
problemes que afecten Salt, no volem amagar-los i treballem
per redreçar-los. Ho fem amb la convicció que l'esforç a
realitzar és important, però la il·lusió i la responsabilitat ens
esperonen. No ens fan por els reptes difícils, perquè tenim un
model de ciutat i hem creat les eines per aconseguir-lo. Si tots
ens ho creiem, el futur és nostre!
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d'empreses vinculades al món de la
cultura. I una Ràdio Salt reorganitzada
com un m itjà de com unicació i
participació ciutadanes.
Una via pública ben cuidada i segura,
amb uns barris nets, transitables, segurs,
ben senyalitzats, sense sorolls, ben
il·luminats,... Cap queixa d'un veí pot
quedar sense resposta: el respondrem en
un termini m àxim de 72 hores. Amb
guàrdies de barri que, a més de les
ta sq u e s de v ig ilà n c ia i c o n tro l,

l'ensenyament, l'activitat econòmica,... . Amb quatre centres cívics
repartits pel territori, punts de trobada i de comunicació dels veïns i,
alhora, amb serveis m unicipals de benestar social descentralitzats.
Un ensenyam ent digne per a tothom . Volem que els nostres nens i
joves tinguin l'oportunitat d'accedir a una educació digna i de qualitat
en el propi municipi. Treballarem per aconseguir més i millors cicles
de form ació professional en els centres de secundària de Salt.
Abordarem decididam ent el problem a del repartim ent dels nens i
nenes a les diferents escoles del municipi
Uns serveis de benestar social suficients i norm alitzats.
Reestructurarem i reforçarem els serveis m unicipals de benestar
social definint i posant a la pràctica una política dirigida als diferents
col·lectius -famílies, gent gran, infants, immigrants, ...- que superi
l'estat actual m arcadam ent assistencial per passar a ser, a més, un
instrument més de cohesió i reequilibri social.
Una aposta decidida per la cultura i el lleure, que vetllarà per l'ús i la
difusió de la llengua catalana. Amb un Pla Director que m arcarà les
línies bàsiques a seguir en l'àmbit de la cultura i el lleure en els propers
anys i en el fom ent de les arts plàstiques i m usicals i una revifalla de
les festes populars al carrer amb ajuda de les entitats. I una Coma-Cros
ateneu popular i pol d'activitat cultural amb la biblioteca, el M useu,
l'Arxiu M unicipal, el Centre d'Art Contemporani i un viver

sensibilitzaran els veïns per a una correcta
públics.
Una activitat comercial creixent i com petitiva, amb nova zona
industrial de la frontissa Sud (accés a l'autopista) i un gestor comercial
per a la dinam ització del petit comerç. Amb un estricte compliment de
les normatives que afecten els comerços i una revisió de la taxa
d'escombraries dels establiments comercials í de serveis.
Un urbanisme transform ador de la ciutat, amb una societat
municipal per gestionar el creixem ent urbanístic. Amb m illores en els
sectors centre, Veïnat i Barri Vell. Amb una incentivació de la reforma
d'immobles (façanes, ascensors). Que abordarà els problemes
d'aparcam ent i la m illora del trasport urbà amb Girona i a l'interior de
la vila.
Un fom ent de l'esport, sobretot l'escolar, amb un pla per a la
rehabilitació de les instal·lacions esportives actuals. Amb un pavelló
de gimnàstica si s'aconsegueix finançam ent extern suficient, i un
centre de BTT que aprofitarà les instal·lacions de la piscina.
Un municipi respectuós amb el medi a m b ien t, que treballarà per
la potenciació i vigilància de les Deveses i les hortes.
Un municipi integrador i solidari, que treballarà per aconseguir la
progressiva integració lliure i activa entesa com a coneixem ent mutudels diferents grups socials presents en el nostre municipi.

üs

Ciutadans pel

Un govern m unicipal molt pròxim
als ciutadans. Amb un alcalde amb
dedicació exclusiva a l'Ajuntament,
molt proper a les persones. Amb uns
regidors de barri que viuran de prop els
problem es i les inquietuds dels barris i
les e n titats. A m b uns C o n sells
Ciutadans a través dels quals els
altencs i saltenques podran canalitzar
es seves propostes per a la millora del
eu barri, i decidir les accions a
m prendre en els àmbits de la cultura,
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Eleccions Municipals
El m odel de ciutat que des
d 'E s q u e rra R e p u b lic a n a de
Catalunya (ERC) proposem està
b a s a t en t r e s a s p e c t e s
fonamentals: les àrees de gestió,
que han de permetre iniciatives
p e r a u n a v ila m o d e rn a i
s o s t e n i b l e , e ls t e m e s
transversals, que preocupen al
poble, i els program es dels
barris i sectors, que analitzen
aspectes concrets de la vida
quotidiana de cadascú.
Pel que fa referència a les àrees de gestió, volem desenvolupar un
urbanisme on convisquin les reurbanitzacions de carrers, amb la
compra de pisos per llogar als joves i la construcció del Parc Monar.
Respecte al medi ambient, és necessària la creació de la figura del
guarda rural de les Deveses, així com vetllar per la finalització i
aplicació del Pla d'Usos de les Deveses. En referència a la seguretat
ciutadana i vialitat, cal un increment de la plantilla de la Policia
Municipal i l'aplicació de sancions a qui vulneri la convivència
ciutadana. Respecte als serveis públics, hem d'aconseguir una millora
de la neteja de carrers i places, creant un manteniment específic del
clavegueram del poble, i continuant la instal·lació de contenidors
soterrats. Pel que fa al benestar social i sanitat, és necessària la
potenciació d'un equip d'atenció domiciliària, així com la construcció
d'un centre de dia per a la gent gran. En relació a la cultura,
ensenyament i joventut, proposem continuar la construcció de
l'Ateneu Popular de la Coma Cros, trobar un espai municipal definitiu
per a l'Agrupació Escolta i proporcionar llibres gratuïts per als alumnes
de batxillerat. Pel que fa als esports, proposem la construcció del
Pavelló de Gimnàstica, la reconstrucció de la Piscina Descoberta i
potenciar la zona esportiva de les Guixeres.
Els temes transversals més importants que considerem són la
immigració, on cal activar el Fòrum de la Immigració i evitar la

d i s c r i mi n a c i ó pos i t i v a dels
nouvinguts; la llengua catalana, on es
planteja potenciar el seu ús social a
tota la ciutadania, especialment entre
les associacions, els comerciants i els
p ro fe s s io n a ls ; el c o m er ç i la
promoció econòmica, on plantegem
a p ro fita r les sin e rg ie s del nou
desenvolupament econòmic (Pla de
Salt, M argesa, etc.) per m illorar el
comerç tradicional i remodelar el
M ercat M unicipal cobert, i els
im p o sto s, on cal p o te n c ia r la
possibilitat de pagar impostos i taxes per vies telemàtiques (Internet,
etc.).
Respecte als diferents barris i sectors, al barri vell i sector autopista
proposem la reurbanització del carrer St. Dionís, la construcció d'un
pàrquing i la creació de barreres acústiques; a l'eixample oest i zona
esportiva, la reurbanització del carrer Pere Coll i Güitó i un projecte
d'Espai Poliesportiu a l'aire lliure per "jogging", ciclisme, patinatge
sobre rodes i "skateboard"; al sector centre, la reurbanització dels
carrers Doctor Ferran i Francesc Macià, així com la construcció d'un
pàrquing públic soterrat; a l'eixample maçana i els nous creixements,
la construcció d'una Escola Bressol i exigir a la Generalitat la
construcció d'un segon CAP, i al veïnat, un nou Pla Especial Urbanístic
i la reurbanització dels carrers St. Antoni, Ll. Millet i J.M. deSagarra.
El nostre programa ha incorporat moltes aportacions rebudes dels
ciutadans, si el vols conèixer amb més detall o també vols aportar-hi el
teu punt de vista o algun tema que et preocupi, pots fer-ho a través de la
nostra web www.esquerra.org/salt o per mitjà del correu electrònic a
salt@ esquerra.org, perquè recorda que: Esquerra proposa, però tu
decideixes.
FEM EL SALT QUE VOLEM
Josep Viñas i Xifra Candidat a l'Alcaldia

fanals, ni de carrers, ni de qui dóna m és am b els
m ateixos diners, els de tots. Pensem que per em plaçar
a la participació cal definir prim er quin poble es vol,
després el que cal fer per arribar-hi, i finalm ent les
propostes a curt, m itjà i llarg term ini per com ençar a
Independents per Salt
treballar-hi.
Iniciativa per C atalunya Verds
Volem com ençar pel principi i anim ar-vos tam bé a fer
B envolguts lectors i lectores de La Farga.
una ullada al nostre p rogram a per com partir, opinar o
U s volem fer quatre ratlles que no seran de discrepar de les propostes que realitzem per anar-ho
prom eses d'actuacions estelars, ni de fent possible.
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Q U IN P O B L E N O V O L E M
1.- N o volem ser un poble dorm itori que no es preocupi pels seus
trets significatius
2.- N o volem un poble que perdi el seu teixit associatiu ni un
poble am b una concepció elitista de la cultura.
3 .- N o volem un poble on l'única participació sigui a n a ra votar.
4.N o volem un poble on l'únic im portant siguin les pedres,
obres, inauguracions...
5.- N o volem un poble que pretengui treure's els serveis públics
de sobre
6.-N o volem S alts diferents.
7.- N o volem un poble obsessionat per ser m és i m és gran.
8.- N o volem ser un poble de pas que co nstantm ent v a renovant la
seva població.
9.- N o volem un poble que faci un discurs de sostenibilitat, però
la seva acció co ntinuï en el desarrollism e en realitat.
10.- N o volem un poble que com enci i acabi cada quatre anys i un
A juntam ent que sigui una sim ple gestoria.
11.- N o volem un poble individualista ni al m arge de les
injustícies del país i del m ón en què vivim .

Q U IN P O B L E V O L E M
1.- Volem un p oble que conservi la seva identitat
2.- Volem un p oble ric en entitats, associacions de tota m ena i on
la cultura p opular hi sigui ben viva.
3.- Volem un poble m és participatiu i protagonista del seu
d esenvolupam ent
4.- Volem un p oble on el servei a les persones sigui prioritari
5.- Volem un poble que disposi d'uns equipam ents i serveis
públics de qualitat
6.- V olem un poble de qualitat p e r a tothom .
7.- Volem un poble que se senti bé tal com és i vetlli per
conservar-ho.
8.- Volem un poble on la gent hi arreli i tingui ganes de quedars'hi.
9.- Volem un poble que plantegi el seu desenvolupam ent
(econòm ic, social, urbanístic, m ed ia m b ien ta l...) de form a
sostenible.
10.- V olem un poble am b idees de futur i un A juntam ent que sigui
una institució política, la m és p ropera al ciutadà.
11.- V olem un poble on es respirin valors i com prom ís cap a
una societat m és ju sta (lluitant contra les discrim inacions i
desigualtats de qualsevol m ena i en uns P aïsos C atalans
lliures)

Eleccions Municipals

e
esquerra unida izquierda unida
ALGUNES PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES
D ’E SQ U E R R A U N ID A (E U -IU ) D E SALT:
- A dquisició de sòl p e r a la construcció de la 2a E scola B ressol al
Veïnat.
- C reació d'una B orsa de T reball d'A turats A dults de difícil sortida
laboral i fom entar la seva contractació per em preses p rivades a
través d'incentius fiscals.
- C onstrucció d'una C asa d'A collida p e r a D ones M altractades,
am b funcionam ent com arcal, pro p ician t la col·laboració d'altres
ajuntam ents.
- C rear les condicions n ecessàries p e r in centivar l'establim ent d'un
C om plex d'E sbarjo tipus discoteca am b serveis de bolera, sala de
jo c s, cinem a, entre d'altres, adreçat als jo v e s de la vila, am b horari
controlat i program ació light.
- C reació d'un C arnet del Jove sense ocupació, que li perm eti
l'accés am b reducció del 50% de la q uantitat a pag ar a qualsevol
servei públic, així com l'accés a actes culturals, esportius, etc.
C om ptant tam bé am b subvencions.
- C reació d'una B orsa de V ivendes M unicipals: de lloguer, pisos
com partits, e tc ..., p e r tal de facilitar l'accés dels jo v e s a les
vivendes.
- C onstrucció d'un G eriàtric Públic, subvencionat per la
G eneralitat i gestionat directam ent p e r l'A juntam ent. A tenent

prioritàriam ent les persones am b
m enys recursos i aplicació d'uns
barem s en funció dels ingressos.
- C re a c ió de l'O fic in a p e r la
Solidaritat Intercultural, on es pugui
in fo rm a r i a s s e s s o ra r: d e les
diferents cultures socials, de valors,
drets, deures, obligacions, costum s,
convivència, respecte i sobretot de
la igualtat ¡justicia.
- F acilitar l'accés a Internet gratuït,
p e ra tothom .
- P ressupostos Participatius: elaborem els pressupostos com ptant
am b la p articipació de les associacions, entitats, consells de barri i
ciutadans.
- P la E special pel sector de Sant A ntoni-S ant D ionís: am pliació de
voreres, soterram ent de contenidors, construcció de passos de
vianants aixecats i la ubicació d'un Pàrquing que doni resposta a
les necessitats de la zona.
- R eform a de la plaça de la L libertat i construcció d'un Pàrquing
subterrani.
- P la E special del sector T eixidores-F iladores: M illora de les
places i l'entorn, adquisició del sòl p e r la construcció d'un
Pàrquing i la instal·lació d'una font.
- E lim inació del pagam ent en les zones blaves. E stacionam ent
lim itat i gratuït.
- C arrer M ajor: celebració d'una C onsulta Popular per decid ir el
sentit o sentits de circulació.
F rancesc M ontalàn Cobo.
C andidat a l'A lcaldia de Salt p e r esquerra unida-Izquierda U nida
(eu-IU )

Opinió
El "Grup de Taizé", de la Parròquia de Sant C ugat de Salt,
EX PO SA :
Q ue apropant-se les eleccions m unicipals i vistos els
p ro jec tes que p rese n ten les d iferen ts fo rm acio n s
polítiques, s'observa, com és habitual en aquests casos,
un a predisposició a plantejar m odels program àtics des
d'un vessant urbanístic per sobre del m odel hum à i de
qualitat.
Q ue l'extensió del m unicipi ni arriba als 6 km , un dels m és
petits de les com arques gironines, però en canvi és el m és
poblat quant a nom bre d'habitants per km 2.
Q ue des de fa tem ps se sap que els Serveis M unicipals
estan desbordats i ningú hi posa rem ei, ni suficient
d elicadesa davant tem es tan im portants com : fam ílies
desestructurades, atur, toxicom anies, dones i infants
m altractats, poca incidència en l'àm bit de la im m ig ració ...
Q ue aquests projectes solen ser sovint m assa irreals, ja que
p er una banda són agosarats p er poder captar vots i, per
l'altra, no se sap m ai si es podran dur a term e p er falta de
pressupost.
És per això que:
D EM A N A :
Q ue el polític sigui un servidor del poble, és a dir:
desinteressat, am b vocació hum anitària, disposat a acollir,
escoltar i captar les necessitats d'aquells que li han

<D

dipositat la seva confiança.
Q ue hauria de fixar-se sobretot en les persones i en segon
lloc en les infraestructures, ja que la qualitat de vida és
m olt im portant per al bon desenvolupam ent humà.
D 'entrada no aportarà beneficis econòm ics ni gairebé
polítics, però ajudarà a enfortir les capes m és febles i a la
llarga ens en beneficiarem tots.
Que si volem un poble fort i solidari, haurem de tenir
m olta m és cura per assolir escoles integradores, instituts,
biblioteques. A ixí com potenciar les entitats locals que es
dediquen als m és necessitats i als tècnics de Serveis
Socials que fan m ans i m ànigues p er p oder arribar a tot un
col·lectiu que espantaria al polític que s'atrevís a aproparse algun dia al M as M ota i preguntés pel nom bre de
persones que estan atenent.
Senyor Polític, no ens m ou cap color concret, és m és, entre
nosaltres m ateixos hi h a diferència de criteris. Sí que ens
m ou un m ateix ideal: donar SUPO RT a les persones
necessitades i als grups que dediquen el seu esforç per
m illorar les condicions de vida de tots i cadascun dels
ciutadans.
Confiem en vostè.
G rup de Taizé
SRS. PO LÍTIC S, CA N D ID A TS A LES PR O PER ES
EL E C C IO N S M UN ICIPA LS.

Història
D'aquell 1953
En la meva col·laboració a LA FARGA del
desembre passat sobre els actes celebrats a Salt
el 1953 amb el motiu del centenari de la mort de
Mn. Cinto Verdaguer, hi deia que les activitats
col·lectives a la nostra vila, eren moltes i
diverses al llarg de l'any. M'ha semblat oportú de
recordar-ne algunes de les programades aquell
1953.
Començava l'any amb la gran cavalcada dels
Reis, luxosa i amb anomenada a la comarca (a
Girona no n'hi havia, de cavalcada). Moltes
famílies de l'entorn es desplaçaven aquell
vespre a Salt. El mes de març s'organitzà la
Setmana de la Joventut, concorregudes sessions
de formació per a nois i noies al cine Núria. El
17 d'abril "Festa de la primavera", un selecte
recital-concert: en la primera part, lectura i
comentaris per en Salvador Sunyer del seu llibre
de poemes "Cítara virgen", editat l'any anterior;
en un intermedi músical el violinista Emili
Corominas interpretà "Para Elisa", "Momento
Musical" de Shubert i "Dança Húngara núm. 3";
seguia una segona part de lectura i comentaris
pel mateix Sunyer de poesies del seu segon
llibre, recent estrenat, "Cordada d'hores". El
cine Núria ple, ho recordo com si fos avui. El 15
de maig el Col·legi de les Escoles Cristianes de
Sant Josep celebrava la festa de Sant Joan
Bautista de la Salle amb joc, partit de futbol i
sessió extra de cine.
El diumenge i dilluns de Pasqua, l'Adoració
Nocturna gironina fou convocada a Salt per la
festa tradicional dita de les Espigues. El 27 de
setembre els fidels de la parròquia pujaven en
romeria al Santuari dels Àngels. Cal sumar-hi
les processons del Corpus pel barri antic i pel
Veïnat de Sant Antoni, i la processó i festa de
Sant Antoni; s'estrenaven vestits d'estiu, la gent
regava els carrers i alineava els testos a la
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vorera. Via-Crueis del Divendres Sant. I altres
actes- recessos, assemblees d'Acció Catòlica, el
valor dels quals ara s'amaga sota la paraula
estereotipada, obligadament repetida quan es
parla d'aquells anys, del nacional-catolicisme.
Sí que és cert que, com que no ens havíem
alliberat dels tabús, pels col·legis encara no ens
distribuïen porros ni el "póntelo pónselo", i la
joventut d'aleshores també era lluny dels
profetes del "sexe, drogues i rock and roll".
Precisament les processons del Corpus les
obriren, per primer any, els bonics gegants "En
Grau i l'Eulàlia".
El Patronat A rtístic i R ecreatiu tam bé

Impremta JORN
I al seu servei des de 1983

segells de goma
impressió comercial
impressió digital
Països Catalans, 126 - Tel/Fax 972 23 60 05 - 17190 Salt
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Història
organitzava interessants excursions, amb dinars
de "fiambrera" i en un autobús de ca l'Angelats;
incripcions a can Paulí o a can Clua. El 25 de
maig dilluns de Pasqua Granada- anada a la
Salut i a Rupit; pel 21 de juny l'excursió seria a
Sant Hilari Sacalm i a Riells. Pel 18 de juliol
excursió al Castell de Requesens; vam sortir a
les 5 del matí i hi arribàrem a les 11 del vespre,
cansats però contents de tot el que havíem vist i
de la quantitat de país que havíem descobert. I
com cantàvem anant i tomant!
El programa de la Festa Major, de gran qualitat,
conté articles de l'Enric Guasch, Josep Paulí, G.
Font, Pau Masó, poesies d'en Salvador Sunyer i
entrevistes al Sr. Sala de cal Gegant de
Montfullà que havia regalat un dels gegants-, i
al jove Joan Serra, jugador del Mataró. Quatre
orquestres "La Principal de la Bisbal",
"Diamant Club" de Solsona, la "Iris" de Salt i
"La Gran Orquestra Moderna" d'Amer- tocaven
concerts, sardanes a dojo migdia, tarda i vespre
simultàniament en dos carrers o places- i balls
de tarda i de nit a l'envelat de la pista. Focs
artificials disparats des del campanar de
l'església tancaren la Festa Major.
I el teatre. El 24 de setembre el quadre escènic
del Patronat representava "La Brigada Blava"
amb 17 actors de tot el poble aviat és dit- i a
continuació una obra del saltenc Enric Guasch,
"La tia Quitèria". La butaca al Núria ja valia 6
pessetes. Als reclutes se'ls havia acomiadat amb

la representació, el 12 de març, del sainet
"L'Hostal de la sorda" seguit de l'obra "El
Marquès de Setcases exdifunt". Cal destacar la
representació aquest 1953 del drama "Llavis
closos", versió escenificada per l'Enric Guasch
de la novel·la "Una víctima del secreto de
confesión". El quadre escènic del Patronat de
Salt no en tenia prou d'oferir teatre al poble que,
abans, el 15 de febrer, dirigits per en Josep Ma
Vilagran, havien representat "Els milions de
l'oncle" al Centre Cultural (era al carrer de la
Força de Girona). La manca d'espai em
recomana no anotar aquí els noms de tots els
que aportaven la seva vena artística a les
representacions teatrals; algú, com en Paco
Paulí, encara fa ben poc temps lluïa els seus
reconeguts dots d'actor.
El cor parroquial, dirigit per en Josep Junquera,
a més de les actuacions a casa nostra, assistí a la
concentració de corals convocada amb motiu
de la "Gran Setmana Sacro Musical" celebrada
a Girona, del 16 al 22 de novembre. Hi van
sobresortir els concerts de la "Choral d’Antics
Escolans de Montserrat", de l'"Orfeó Català",
de la Choral del Grup" i de T'Orfeó Cants de
Pàtria".
I no he parlat ni de futbol ni d'hoquei, una altra
densa pàgina d'aquell 1953.

Pere Joan Sureda i Canals

Actualitat
Lliga catalana d'ajuda al malalt de càncer de Girona
i comarques
Pròximes activitats a Salt:
Diada de Sant Jordi. Taula d'informació al passeig de Girona
Dia 1 de juny.- FESTIVAL BENÈFIC al Teatre de Salt. Comèdia
musical: "EL REI LLEÓ" a càrrec de la Coral Russinyol i Alimara,
dirigida per Anna Canals.
Reserva d'entrades: Teresa Moré. Tel. 972 23 87 19. Totes les
recaptacions de la parada i del teatre es destinaran Íntegrament a favor
de la Lliga. COL.LABOREU-HI !
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Gastronomia
Canelons de bolets, pernil i gambes
El Consell Municipal de la
Gent Gran té diverses seccions
i una d'elles és de receptes de
cuina. Els p la ts que s'hi
aporten surten de la manera de
fe r de cada casa i per tant hem
cregut que seria interessant
publicar-les. Així que durant
un temps, aniran sortint a la
Farga
Ingredients (per a 6 p.)
300 g de gambes
Vz Kg de bolets
200 g de pernil
1ceba grossa
I tomata
3 o 4 grans d'all
julivert
mantega
II de llet
3 o 4 cullerades grosses de
farina
pasta de canelons (per a 6
persones es calculen uns 30-32
canelons)
nou moscada, sal i oli

Preparació
En una cassola amb oli, es
da ur e n les g a mb e s i es
reserven. Es pelen reservant les
cloves i els caps. A la mateixa
cassola farem un sofregit amb
els bolets, la ceba, els alls, la
tomata, el pemil i el julivert.
Posteriorment hi afegim les
gambes pelades que havíem
reservat i ho passem per la
picadora. Un cop picat es lliga
amb una beixamel (amb una
mica de nou moscada per
donar-hi gust) i es reserva.
Coure la pasta dels canelons
amb abundant aigua amb sal i
oli. Un cop bullits, passar-la
per aigua freda i estirar-la sobre
un drap net de cotó. Farcir amb
la pasta prèviament preparada i
posar-los a la safata per anar al
forn.
A continuació es posa a bullir la
llet amb les cloves i els caps de
les gambes, i en una paella se
sofregeix una mica de ceba
amb mantega. En un pot es
posa la llet prèviament colada,
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amb la ceba so freg id a i
rectificat de sal i s'hi va afegint
la farina fins aconseguir una
beixamel.
Posar aquesta beixamel per
sobre dels canelons i introduirlos al forn.
Catalina Soler Massos
Comissió Gastronòmica del
Consell de la Gent Gran de
Salt.
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GAMTGE IIVERNAdONAL
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BOEOM LANCIA

EL GRAN MONOVOLUMEN DE CITROEN
E n el n u e v o C 8

p u e d e n c o n v iv ir h a s ta 8

p e rso n a s , c o n total libertad. U n a s ala d e ju e g o s
con
y

60

4

á re a s

c lim á t ic a s

e s p a c io s

in d e p e n d ie n t e s

p o rta o b je to s ,

ABS,

ESP,

s is te m a a n tip a tin a je , re g u la d o r d e v e lo c id a d ,
6 a irb a g s , b lo q u e o a u to m á tic o d e p u e rta s
a 5 k m /h , trip le t e c h o a c ris ta la d o , e s p e jo
e s c a m o t e a b l e d e v is ió n in t e r io r , c a m b io
a u to m á tic o

s e c u e n c ia l,

fa ro s

de

Xenón

y a y u d a e le c tró n ic a a la fr e n a d a d e u rg e n c ia
p a r a q u e la s e m o c io n e s n o s e d e n t e n g a n .
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Esport
Club Petanca Salt
Ja som a la primavera i als arbres de las pistes de
petanca comencen a treure las primeres fulles que
ens resguardaran del sol durant tot l'estiu. També
les tripletes de petanquistes han tret el xandall i les
deportives i han començat a jugar els tomejos que
donen dret a jugar fora de les nostres contrades.
Per cert, estem canviant els polos del club, hem
passat del blanc a un blau que ens distingirà de la
resta de jugadors, ja que la gran majoria de clubs
de girona anaven igual que nosaltres, aquet cop no
hem trobat cap "esponsor" que ens pogués ajudar
a aminorar el cost. Però el club n'ha pagat una part
i la resta ha sortit més bé de preu.
Com que a la passada revista no vàrem parlar de
resultats, ja que com tots sabeu era una mica
especial per tal de commemorar el número
200,navui donem resultats una mica endarrerits,
però jo crec que necessaris.
La lliga d'hivem es va cloure amb un sopar de
germanor on varen assistir 51 comensals. El sopar
va anar d'allò més bé i vàrem comptar amb la
presència del llavors nou president del casal,
l'Enric Serra. La classificació va quedar de la
següent manera: 1r Manel Ros, 2n Joan Roldan, 3r
Josep Jorquera, 4t Angel Fernández i 5a Angelina
Busquets, tots ells van rebre els premis de mans de
membres de la junta. També es van donar els
premis als integrants de l'Escola de Petanca que
duran tot l'hivern i sota la direcció d'en Tono
Duran, han estat entrenant cada dissabte tant la
part del joc com la teòrica i les regles del joc.
A la Copa President celebrada a les pistes de Can
Gibert, els resultas els podem considerar
acceptables, ja que a la categoria la tripleta de
Martí Salip, Antonio Echave i Josep Torras va
quedar en tercera posició, i a la categoria fèmines
l'equp de Dolors Gamundi, Joana Carrillo i
Mireia Freixas va assolir el 2n lloc, mentre que
Carme Muñoz, Ester Torras i Carme Busquets van
quedar en 4a posició. Cal remarcar que de Salt hi

Josep Santiago. C am pió Provincial de Tiro
Foto J. Boó

havia 17 equips participants.
També es va celebrar per primer cop a Girona el
campionat provincial de Tir individual, on del
nostre club participaren 8 jugadors i el resultat va
ser molt bo: a la categoria sèniors en Josep
Santiago va ser el campió absolut, mentre que la
Carme Muñoz va quedar 2a en fèmines, i l'Oscar
Lara també va quedar 2n en juvenils. El campió
Josep Santiago va anar a Barcelona a disputar la
fase final del campionat de Catalunya, on el paper
del nostre jugador no va passar de discret.
Als campionats provincials celebrats a les pistes
de la devesa, les coses no varen ser gaire bones per
als nostres colors, ja que només les dones van tenir
opcions de guanyar, encara que al final varen
haver de conformarse amb el 3r lloc de les
germanes Espinosa i el 4t lloc de Dolors Gamundi,
Joana Carrillo i Magda Vila.
La lliga dels dissabtes a la tarda del mes de febrer
la va guanyar Pila Vila, 2n Pere Fornells i 3r Marc
Cabezas, i la del mes de març lr en Xevi Bohigas,
2n lloc per Q uim Parési3r l 'Angelina Mas.
El campionat Sant i Patro celebrat a Avinyonet,
l'equip de Ia categoria de Tono Duran, Manolin
Romero i Josep Santiago van quedar en 2n lloc, i el
de Martí Salip, Andrés Bernal i Manel Rivera van
ser 3 r, a la categoria fèmines 3r lloc per l 'equip de
Yolanda Jorquera, Montse Cabrellez i Isabel
Rodríguez i 4a classificades Rosi Santos, Loli
Vázquez i Angelina Busquets.
Estem preparant el Trofeu Eugesa que com cada
any patrocina l'empresa que dirigeix el Sr. Joan
Paulí i si tot va bé se celebrarà el proper dia 8 de
juny al pati del col·legi del Pla. Estem esperant el
permís de l'ajuntament.

Josep Boó i Alech
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Naixements, casaments i defuncions a Salt, des del 14 de marc al 16 d'abril de 2003
març)
Pablo Omar Tort i Concepción Hernández Morales
(21 de març)
Juan Sabaté Buenacasa i Myriam Ordóñez Triana
(28 de març)
Abdelouhab Ait Mouhoub i Wioletta Marzena
Majtyka (31 de març)
Rafat Sarajeddin i Soumaya Waez Bieto (4 d'abril)
Pedro Baya Zorrilla i Tulia Moreno Torres (11
d'abril)
Daniel González Tarrés i Shirley Chang Rendón
(16 d'abril)

Naixements

Pau Gibert Aguer (14 de març)
Tida Sillah (15 de març)
Arnau Plana Pujadas (16 de març)
Pol González Jiménez (18 de març)
Deua Ezzahia (19 de març)
Sergi Navas Giménez (19 de març)
Fadua Allouch (19 de març)
Fatoumata Gumaneh (20 de març)
Karen Trias Pineda (21 de març)
Samira Chougrani (25 de març)
Genevea Serrano Moreno (25 de març)
Iker Alonso Sánchez (25 de març)
Ivan Lagresa Orozco (25 de març)
Lautaro-Xavier López (27 de març)
Yuli-Stefania Rodríguez Medina (27 de març)
Lizbeht-Alexandra Irigaray Gavilànez (28 de
març)
Aminata Iebbo (31 de març)
Joan Piñas Escajadillo (4 d'abril)
Alba Ferrer Campos (5 d'abril)
Laura Coronado Vílchez (6 d'abril)
Younesse Tahiri (6 d'abril)
Robert Castro Vidal (8 d'abril)
Oriol Palahí Plana (9 d'abril)
Aisatou Sowe (13 d'abril)
Aminata Baldeh (16 d'abril)
Paula Arana García (16 d'abril)
Daniel Funes Vegas (16 d'abril)
Casaments

Juan Riera Iglesias i Mónica Castro Furest (14 de

Defuncions
Maria Busquets Riera
Antonia Cañas Duran
Leonor Moreno González
Julia Guerra Villalobos

18/03/2003
19/03/2003
20/03/2003
20/03/2003

Jorge Roma Rovira
Miguel Pizarroso Guerrero
Francisca Campos García
Juan de Dios Fajardo Valencia
Nuria Planella Surós

20/03/2003
24/03/2003
25/03/2003
25/03/2003
25/03/2003

Aurelia Bosh Pons
Federico Pérez Moreno
Carmelo Espinal Hinojosa
Joaquina Juidia Rodríguez
Antonio Moreno Zafra
Miguel Saus Nogué
Remedios Morell Bosch
José Bustins Surina

26/03/2003
02/04/2003
03/04/2003
08/04/2003
11/04/2003
14/04/2003
15/04/2003
16/04/2003

O P E L '© G udayol Auto-Taller, S.A.
Exposició i Venda: c / Major, 156
Telèfon 972 24 20 43 - 939 84 08 72
E-mail: gudayol@grn.es
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 5 a 1

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

GRAN PROMOCIÓ
Grans Ofertes en Venda de Cotxes i Serveis
Vine a la nostra exposició i veuràs els
avantatges de comprar un Opel a Salt.
També ens podeu trobar a Internet: http://www.grn.es/gudayol

©

■' Q »’
1928- 1 998

Poti-poti
L'acudit fo ll.......................... per BUGARAC

Problema n° 19
Juguen negres i guanyen
4,6,8 minuts per jugador
federats, de cafè o aficionats.
Hi ha poca diferència de
temps entre les categories
perquè el difícil és la primera
jugada.

El temps
Tem peratura M áxim a:26° el dia 18 d'abril
Tem peratura M ínim a: 0o el dia 5 d'abril

Solució al problema 18.
El mes passat dèiem que era
mat en tres quan en realitat
haviem de dir: en tres
jugades es guanya una peça i
per tant la partida.
Blanques: Dd8 / De6.- les
blanques interposen l'àlfil a
e7 i les negres perden la
torre.
Jaume García

D ies de pluja:4 dies
Precipitació m àxim a en un dia:6,8 litres el dia 2
d'abril
Pluja acum ulada:9,l litres del 21 de m arç al 26
d'abril

P i s o s am
s o r t i d a al

Pisos de 79 a 90 m2 útils, acabats de qualitat,
plantes baixes amb terrassa, p à rquing opcional.

Visiteu-nos a:

www.eugesa.es

INFORMACIÓ I VENDA;

EUGESA

p e r veure to t el nostre estoc
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