


Agenda
Activitats del mes

CASAL DE JUBILATS

Dia 5,- A la nit, teatre al pati pel grup l'Olla dels 
Maiquiets de Vilablareix que representaran 
l'obra "El Déu" de Woodi Alien

Dia 18,- Excursió a la Vall de Núria, Preu 32 E. 
Per apuntar-se, dirigir-se al Sr. Enric Serra, 
Tel.972232180.

Del 22 al 28,- Setmana dels Jubilats amb el de 
festa del dinar de germanor del dia 28 a l'hotel la 
Terrassa de Platja d'Aro, Els socis rebran el 
programa amb totes les activitats.

CASADE CULTURA "LES BERNARDES"

Degut a l'extens programa cultural del curs del 
2003-2004, enumerarem les activitats en que els 
interessats es podran inscriure aquest mes de 
Setembre.
LLENGUA ANGLESA len, 2on i 3er curs.- 
LLENGUA FRANCESA, nivell elemental, 
mitjà i avançat.- LLENGUA ITALIANA, nivell 
elemental.- COMUNICACIÓ EFECTIVA, 2on 
nivell .- CURS DE G RAFOLOGIA .- 
INFORMÀTICA .- CURS D'INTRODUCCIÓ 
A INTERNET.- FOTOGRAFIA, nivell bàsic 
continuant amb el nivell 1 .- CURSOS DE 
CUINA, ler,2oni3ernivell.

CURSOS TEMÀTICS
CURSET D'ALTA PASTISSERIA .- TAST DE 
VINS, inici .- IOGA .- GIMNÀSTICA DE 
M A N T E N I M E N T  . -  C U R S E T

D'AUTOMASSATGE .- CURS DE TAI CHI .- 
CURS DE CONTROL MENTAL ARTS 
APLICADES .- CURS DE LABORS .- 
INTRODUCCIÓ D'ESMALS AL FOC .- 
TALLER DE NINES.

CURSOS PER A ESCOLA RS 
LLENGUA ANGLESA PER A NENS 
DIBUIX PINTURAI FANG

CICLES D E CO NFERÈNCIES (entrada  
gratuïta)
L'ERGONOMIA A CASA ( el mal d'esquena), 
els dies 2- 9-16 i 23 d'octubre a les 8 del vespre.

EXPOSICIONS
Les exposicions del mes de setembre seran 
mostres dels cursos de Labors, Arts Aplicades, 
Taller de Nines, Esmalts, Art Floral, Art de fer 
paquets i l'exposició d'aerografïa de la Hien Cao 
(vietnamita) a la Sala El Porxo

Subscriviu-vos a

És la manera més 
còmoda de tenir-la 
Preu: 12 €  anuals

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 ___________________

teràpia del dolor
Nou horari de visites: dilluns de no a i  G j
del matí, dimarts i divendres de 5 a 8 ^

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

t e l .  972. 40  t o  4 6

Promocio Setembre!!! 
Aprofiteu per fer-vos una visita 

totalment gratuïta cada setmana
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Editorial
TUETSMESTRE
Els missatges institucionals amb referències a la llengua catalana, com les 
modes, canvien cada temporada per lluir un vestit nou. Es igual que el 
subjecte vagi envellint pel camí de la mort; el que importa és que de cara al 
públic doni l'aparença que no és per culpa del dissenyador de paràboles 
que la llengua es vagi esllanguint, però, segons aparences molt palpables, 
pocs remeis poden revifar-la.
Un 11 de setembre vàrem perdre els drets de ser, d'existir com a catalans. 
Les nostres lleis, llengua i cultura varen quedar esclafades sota la bota de 
l'invasor i el seguit de governants, descendents d'aquell exèrcit 
d'ocupació, han continuat aixafant qualsevol revifalla que una part del 
poble, sense defallir i amb insistència, treballa per recuperar el seu estat 
natural amb la dignitat que ens mereixem.
Sí, tots podem ser mestres i molts n 'excercim tot i que el recolzament de les 
institucions catalanes que ostenten el poc poder delegat de l ’Estat, encara 
que fan veure que manen molt, no s'hi fan massa. i  Què es proposen, quan 
conviden la gent a bellugar-se per la llengua i TV3, que és una 
dependència de la Conselleria de Cultura del Govern de Catalunya, es 
passa els missatges pels nassos? £ Com es pot demanar que al carrer es 
parli català quan catalans, a la tele, que és el mirall on s'hauria de reflectir 
la voluntat d'uns governants, fan el contrari del que pregonen? Jo, tu, que 
amb proufeines podem arribar a ell, no serà més que un pessic deformiga 
per enderrocar l'atac que amb tota mena d'artilleria des de l'Estat 
centralista intenten, un cop i altre, amb la indeferència de molts catalans 
perduts en el laberint d'interessats programes que desorienten moltes 
persones. Només cal veure l'assortit de contínues falques que pretenen 
esquerdar la recuperació d'una identitat tot creant dubtes entre els 
catalans, esbombades per uns mitjans de comunicació alients o 
col. laboracionistes.
Malgrat tot, TV inclosa, no podem defallir. Sí que podem fer molt, sí que 
podem ser mestres si ens ho proposem. Perdem d'una vegada aquesta 
vergonya de pensar-nos que som més educats passant-nos a la llengua de 
l'imperi. A la més petita presumpció que el contertulià és de procedència 
forana, encara que porti anys residint entre nosaltres, ja  canviem de 
llengua. Per dues raons: perquè moltes vegades l'interlocutor voldria que 
li parlessin el català perquè te voluntat d'aprendre'l, i encara que ho 
remarqui no l'escolten, i d'altra banda perquè se'ns aquestes mateixes 
persones que es passen al castellà a la primera de canvi, queixant-se que 
fa  tants anys que viu a Salt i no parla el català. Segur que sí, que el català 
és cosa de tots, polítics inclosos, que en la seva dèria de recaptar vots 
incompleixen les seves mateixes promeses amb excuses de mal pagador, i 
això fa  que després el poble segueixi el seu exemple amb el consegüent 
deteriorament de la llengua catalana
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Entrevista
Jaume Peracaula

-I en un llogaret com el Salt de fa 30 anys com 
es pot c u lt iv a r  un in te r è s  com  el 
cinematogràfic?
És que la vocació d'una persona depèn sempre de 
moltes coses. El meu cas es deu, en part, al 
senyor Esteve Gubau que per casualitats de la 
vida, tenia davant de casa meva un taller on 
reparava les màquines de cine de tots els cines 
que tenia, perquè ell tenia una cadena de sales a 
Anglès, Bescanó... Agafava les màquines i per 
provar-les projectava a la façana de casa meva, i 
la meva mare sortia i li deia: "espera't que hi 
posarem un llençol" i els nanos al carrer 
quedàvem embadalits. Com que el senyor 
Esteve era una persona fantàstica, en lloc de 
posar 10 metres de pel·lícula, buscava un rollo 
d'El gordo y  el flaco , per exemple, i el posava 
sencer. A més a més, el senyor Gubau em 
regalava sovint fotogrames i jo  li deia, "això és 
tot igual!" i, fíxa't, que va ser la primera vegada 
que em van explicar la diferència entre 
fotograma i fotograma, em deia "fíxa't que aquí 
té el braç estirat i aquí el té a baix", i aleshores 
vaig començar a comprendre les coses... A més a 
més, Salt no ha sigut mai una ciutat morta, ha

Pis a Diagonal, a la zona de Gràcia a 
prop de la Plaça M ossèn Cinto 
Verdaguer, que no té res a veure amb la 
nostra Plaça dels Peixos... Alguns oficis,
0 feines o dedicacions exigeixen buscar 
un espai determinat on hi hagi un nucli 
favorable a l'activitat escollida i Salt no 
seria el millor lloc per exercir de 
director de fotografia. Així, Jaume 
Peracaula originari de Salt és ara una 
mica barceloní, madrileny i fins i tot 
c u b à .. .  c o se s  de la  p r o fe s s ió  
cinematogràfica, coses de la jungla del 
celulòide que no deixa de ser un ofici 
més, difícil i cansat, encara que molts en 
tinguin una imatge falsament luxosa i 
estilitzada.
En Jaume Peracaula és una de les 
tantes persones que treballen en el món 
del cel·luloide sense que això vulgui dir 
haver de defugir els paparazzi a cada 
cantonada. Ara es troba rodant El ano 
del dilubio, basada en la novel·la 
d'Eduardo Mendoza del mateix nom, al 
costat del director Jaime Chàvarri i de 
l'actriu Fanny Ardant i al llarg de la 
seva carrera són ja múltiples les nominacions
1 els premis obtinguts, entre els quals hi ha un 
G oya, i un m erescu t recon eixem en t  
internacional que ens fa preguntar-nos com 
van ser els orígens d'aquest talent universal 
en el nostre humil Salt.

-A part de la seva feina, que m'interessa molt, 
m'interessa saber coses de quan era petit, tota 
la infància la va passar a Salt?
Sí, a l'Àngel Guimerà. Tot i que també 
comparteixo molts records amb Girona perquè el 
meu pare hi tenia un taller i com que anava a 
l'escola dels Maristes, al migdia, per exemple, no 
anàvem a Salt a dinar sinó que ens quedàvem a 
Girona. Tampoc vaig fer massa vida a Salt, bé, de 
petit, petit sí, però ja un cop vas a un col·legi més 
gran, a fer el batxillerat, ja  vas compaginant 
altres amistats. On sí que anava sovint els 
diumenges era al hòquei quan estava allà a la 
Coma-Cros, a veure amics hi jugaven, perquè 
tenia alguns amics que estudiaven aquí a 
Barcelona però que seguien jugant al primer 
equip de hòquei i anava sovint a veure'ls.
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Entrevista
sigut una ciutat molt més activa del que la gent es 
pensa. Aleshores hi havia un grup de teatre que 
durant l'estiu actuava a la pista, allà on avui dia 
hi ha l'Ajuntament de Salt que abans era una 
pista d'Hoquei, on es feia la Festa Major. Jo vaig 
entrar en aquest grup primerament per actuar 
però de seguida em vaig apartar de l'actuació 
perquè tenia horror a sortir davant de la gent, i 
em vaig anar col·locant a darrera amb les coses 
de llum i tal, que és el que m'ha agradat sempre.

-Casualitats i interès, doncs.
Una cosa porta a l'altra i als 17-18 anys, em vaig 
trobar amb gent de Girona, vam formar un grup, 
vam començar a rodar una pel·lícula amb 16 mm 
i a partir d'aquí jo ja vaig enganxar a aquest món. 
Va ser una pel·lícula prou important perquè no 
era feta amb súper 8 sinó amb 16mm, lo qual ja 
era semi professional, amb un guió del 
Gironella, que per cert, ha mort fa poc... Aquest 
va ser el meu primer rodatge, i realment, jo 
encara sabia molt poques coses, i el rodatge va 
durar un any, perquè estudiàvem i només 
rodàvem dissabtes i diumenges.

-I encara vivia a Salt?
No, ja  no, ja  haviem començat a estudiar i 
vivíem aquí a Barcelona. Jo havia començat a 
estudiar ingenieria industrial, cosa que vaig 
deixar perquè al final m'horroritzava i em vaig 
dedicar directament al cinema, començant de 
cero, de meritori, i pujant a poc a poc. Per 
desgràcia jo  no vaig poder passar per cap escola 
d'aquestes meravelloses que hi ha ara.

-Com l'escola Internacional de Cine i 
Televisió San Antonio de los Banos a Cuba, 
on és el cap de càtedra de direcció de 
fotografia?
Exactament. L'escola Internacional de Cuba 
passa per ser una de les tres millors del món, i 
realment puc dir que tots els alumnes d'allà 
tenen  l 'av en ta tg e  de ten ir  p ro fesso rs  
meravellosos que vénen d'Estats Units, de 
França, d'Anglaterra, d'Alemania, d'Espanya, 
de tot arreu. Professors que no se'ls paga 
pràcticament, sinó que se'ls dóna una retribució 
simbòlica, per tant ho fan ben bé per amor a l'art. 
Hi ha gent molt important com l'Spielberg, el 
George Lucas, el Coppola, el Redfort... només 
per dir-te algun nom així més conegut, perquè 
mediàticament, lògicament, als americans se'ls 
coneix més.

-També has donat classes a d'altres 
universitats, l'ensenyament, per tant, és una 
cosa combinable amb la feina de director de 
fotografia?
Bé, l'ensenyament primer de tot t'ha d'agradar, 
però en la nostra feina tenim alguns temps morts 
entre pel·lícula i pel·lícula que és quan jo puc 
viatjar i anar a Cuba. La càtedra, però, no és tant 
impartir classes, és més de disseny del curs i 
planificació, tot i que sempre intento donar 
algun taller important. També, quan estan 
preparant les tesis intento estar amb ells perquè 
aquesta gent és molt jove i tenen força por de 
rodar el seu primer treball professional amb 35 
mm i has d'estar una mica al seu costat. Encara 
que no hi siguis ben bé en el rodatge, almenys 
ajudar-los emocionalment a superar una mica la 
barrera que tenen al principi per començar a 
agafar el fotòmetre i tot això.
Aquí, dóno un màster a la UPC (Universitat 
Politècnica de Catalunya), no estic tant integrat 
a l'Autònoma però algunes vegades dóno algun 
seminari o senzillament conferències, ara fa 
poc, en vaig fer una sobre pintura i cine. També
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Entrevista
m'han trucat de la Pompeu Fabra però, sentint-ho 
molt, no ho he pogut acceptar perquè ja estava 
atapeït de feina.

-I com veus el jovent, les generacions futures 
del cinema que ha de venir?
Hi ha una cosa important en el cinema d'aquí i és 
que sembla que s'està trencant una mica aquesta 
cosa endogàmica que tenia el cinema espanyol. 
Tot eren famílies, els crèdits eren plens de noms 
que després es repetien amb els fills, els 
germans, etc. I una mica aquesta tendència s'ha 
trencat i ha donat pas a què pugui entrar gent 
nova. Gent nova que molts d'ells vénen molt 
preparats, avui dia no hi ha cap universitat que no 
es precïi de tenir una activitat de tipus 
audiovisual, que per cert, a Girona em sembla 
que nohi és...

No, no... no hi és
I és una llàstima perquè Girona té unes 
possibilitats cinematogràfiques increibles...

A nivell de localització vol dir?
A nivell de tot! De localització, de clima, de 
proximitat amb la frontera, de proximitat amb 
Barcelona... Si s'ha muntat una escola a León, ja 
em diràs si no hi podria haver-hi una escola 
d'aquestes una mica important a Girona. La 
veritat és que jo hi tinc poc contacte i estic una 
mica ressentit en aquest aspecte perquè quan em 
van donar el Goya, per exemple, fora dels 
coneguts que em van trucar, els mitjans de 
Girona m'han silenciat sempre... i jo sóc un 
enamorat de Girona.

-Ignorància... Per la gent que no hi entén 
massa en cinema, com els explicaries què fa 
exactament un director de fotografia?
Bé, S'ha de distingir entre el que és director de 
fotografia fixa i la persona que té al seu càrrec la 
fotografia de la pel·lícula. Quina és la diferència? 
Que una fotografia és fixa i l'altra és en 
moviment, per tant, molt més complexa. 
Aleshores podríem dir que el director de 
fotografia és el que crea l'ambient adeqiiat per 
una pel·lícula mitjançant la llum. No és el mateix 
una pel·lícula de terror, que una d'amor, que una 
pel·lícula dramàtica, o que una tipus thriller o 
políciaca... cada pel·lícula té el seu look i el 
director de fotografia ha de saber trobar això.

-Però a banda d'això, has fet de tot! Televisió, 
series, fins i tot programes d'esports! I 
aquesta varietat...
Tot això forma part de l'aprenentatge i del 
bagatge final d'una persona. Quan jo vaig 
començar, a Televisió Espanyola, feia justament 
el que menys m'agradava que són els esports. Per 
sort, els esports d'aigua m'agradaven una mica i 
sovint m'enviaven a Banyoles on feia esquí 
aquàtic, rem, coses d'aquest tipus...

Quan jo vaig començar, a 
Televisió Espanyola, feia 
justament el que menys 
m’agradava que són els 
esports

però tot això forma part de l'aprenentatge; has de 
pensar que en aquell moment no hi havia 
càmeres de vídeo, s'havia de rodar tot amb 
cinema i això a mi em va donar una movilitat 
increïble, em va donar uns coneixements molt 
importants de rapidesa i de maneres de gravar 
amb llum natural. Però com que a la televisió no 
estava fix i només treballava els caps de setmana, 
entre setmana vaig començar a estudiar una altra 
carrera que era psicologia clínica i a més a més 
ho compaginava amb treballs de tot tipus: foto 
fixa per programes com Un millón para el mejor
o fins i tot rodar operacions quirúrgiques...

-Sí, això ho he llegit en el seu currículum i 
m'he quedat parada...
Sóc un expert en parts. He rodat un centenar de 
parts més o menys. Sigui per pel·lícules, sigui 
perquè els metges ho demanaven, i també havia 
fet operacions d'ulls, de cervell, o a cor obert. 
Però va coincidir que vaig rodar molts parts: en 
clíniques, en cases de pobles, a sota l'aigua, 
d'aquests que en diuen part natural, que a més a 
més em sembla meravellós perquè la dona pateix 
molt menys. Vaig començar fent coses de 
televisió però de seguida que vaig poder vaig fer 
el salt cap al cinema, vaig fer tres pel·lícules com 
a càmera i després ja vaig tenir la oportunitat de 
fer de director de fotografia en una pel·lícula 
documental que es diu El asesino de Pedralbes i 
a partir d'aquí ja, el que va anar sortint.

-I és veritat que el món del cine és un jungla?
-Una jungla  ho és tot. És una jungla des del punt
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Entrevista
de vista que és un treball sincopat. Llavors passa 
que tothom quan no té feina en busca, no? 1 
aleshores es poden crear tensions. Una altra 
qüestió és el que pot passar amb els actors, jo 
perteneixo a la part tècnica-artística; i els actors 
tenen un altre món, una altra vida i si entre ells es 
foten punyalades i tot això jo ja no ho sé però 
suposo que sí que hi ha els seus rollos d'enveges. 
Però jo crec que en totes les feines passa això. 
L'aventatge d'aquesta nostra feina és que sí estàs 
treballant amb un equip que és dolent i ho passes 
malament, saps que són dos mesos i adiós muy 
buenas . Aquesta és una gran aventatge, perquè 
ja  no diem la jungla que pot ser una oficina en 
què un li fot el peu al cap a un altre per intentar 
arribar a je fe  o qualsevol cosa així... i això és 
permanent!

-I la seva família com ho veia tot això?
La veritat és que la meva família no li agradava 
gens que jo hagués pres aquest camí. Clar, un 
món que no coneixen i lo poc que coneixen és 
gent més aviat bohèmia i tenen una idea molt 
equivocada de lo que és el cinema i fins i tot avui 
dia hi ha companys meus que tenen fills amb edat 
d'estar a la universitat que et diuen "escolta, que 
el meu fill vol fer audiovisuals i jo no ho veig 
clar"; i els hi has d'explicar una mica de què va 
perquè sempre es pensen que és la bohèmia i això 
de bohèmia no en té res, són horaris 
cansadíssims, de 10-12 hores, o a més a més fa 
vent o plou... tens les quatre estacions ben 
marcades, horaris estranys com gravar de 2 de la 
matinada a 2 de la tarda, i és dur, és molt dur.

-Veig que hi té molts quadres al menjador, li 
agrada molt la pintura?
Per un director de fotografia, la pintura és bàsica. 
I també és bàsic, tot i que potser no tant, tot el que 
són volums: arquitectura i escultura. I la música 
per mi també és molt important. El director de

fotografia moltes vegades se'l considera un 
tècnic i de tècnic en té poc. Sí que hi ha directors 
de fotografia que són vertaders tècnics, que fan 
un negatiu perfecte però que a nivell creatiu no 
són massa bons. Jo crec, però, que sempre ha 
sigut una feina creativa i que, per tant, necessites 
estar al dia de moltes coses i necessites tenir una 
formació humanística: conèixer música, estils de 
mobles, has de recollir una mica de tot... perquè 
si fas una pel·lícula d'època, encara que hi hagi 
un director d'art i sigui molt bo, a vegades hi ha 
un determinat moble que no et va bé i pots 
suggerir una altra cosa. Has de tenir una base 
cultural forta.

Al acabar m’ensenya la maqueta d’un 
llibre que sortirà en breu titulat Jaume 
Peracaula. La subjetividad de la luz, 
escrit per Patrícia Navarro. Fulleja el 
llibre i em va ensenyant les fotografies 
que hi apareixen amb els diferents 
directors, actors i equips que ha 
treballat. Una d'elles il·lustra el 
moment en què se li va concedir el 
premi Goya a la millor direcció de 
fotografia per El color de las nubes, de 
Mario Camus, i li pregunto si això dels 
premis fa il·lusió o no... "a mi em són 
ben bé igual, els premis” i em segueix 
ensenyant altres fotografies fent-me 
ob lid ar com pletam ent la meva 
p r e g u n t a  i d e m o s t r a n t - m e  
decididament que el que a en Jaume 
Peracaula li interessa és la seva feina 
amb la llum més que no pas l’esplendor 
de la feina.

a u t o  —  cr%r%rtv i  V *  1  Jpr ■ ■
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Cultura
Clar i Català

ELS DIFTONGS DEDECREIXENTS

La llista dels diftongs decreixents és com segueix:

GUA, GÜE. GUI, GUO 
QUA, QÜE, QÜ1, QUO

Exemples: pa-rai-GUA, llen-GÜE-ta, lin-GÜIS-ta
QUA-tre, QÜES-ti-ó, o-bli-QÜI-tat, QUO-ci-ent.

Fixeu-vos, però, que els quatre exemples del mig, els subratllats, només formen diftong si les 
vocals E, I són pronunciades. Recordeu que per formar diftong necessitem dues o més vocals 
pronunciades en un sol cop de veu, és a dir, que formin una sola síl·laba.
Per exemple, a: GUERRA, GUITARRA, BARQUES, QUINZE, etc. no hi ha diftong perquè 
la U d'aquests mots no es pronuncien.

Resultats de l'exercici anterior:
Ca-mí, des-mai, rei, re-mei, ve-í, re-noi, a-vui, be-du-í, es-clau, sa-üc, ca-lleu, pe-üc, es-criu, 
re-clou.
Repasseu-ho i compteu-ho bé: aquí hi ha d'haver nou diftongs decreixents (ai, ei, ei, oi, ui, 
au, eu, iu, ou)
Els heu trobat? L'enhorabona i fins al número que ve.

Salvador Sunyer

□ p e l o
Gudayol Auto-Taller, S.A.

Exposició i Venda: c/ Major, 156 
Telèfon 972 24 20 43 - 939 84 08 72
E-mail: gudayol@grn.es
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 5 a 8

Servei Oficial: c/ Mercè Rodoreda, 13
Telèfon 972 24 37 49
Grua 24 hores 907 20 62 30
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3 a 8 
Dissabte al matí obert de 10 a 1

GRAN PROMOCIÓ
Grans Ofertes en Venda de Cotxes i Serveis  ̂Q *•’
Vine a la nostra exposició i veuràs els Kl'l'iWJ'ltf'Bi
avantatges de comprar un Opel a Salt. 1928-1998

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

o
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Actualitat
In memoriam. Lluís Bonany Ruscalleda (1948 - 2003)

Ara fa unes setmanes que ens va deixar en Lluís. El 
buit que la seva absència deixa en la nostra 
quotidianitat personal i col·lectiva evidencia la 
immensitat d'aquesta pèrdua. Això, que de fet 
dóna sentit a la vida, mostra la fragilitat de 
l'existència amb una violència d'allò més absurda. 
En Lluís va néixer el 1948 a Sant Daniel (Girona), 
i era el petit de tres germans. De ben menut, per 
qüestions laborals, la família es trasllada a 
Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà) on passà 
part de la seva infantesa. Però la desaparició 
prematura dels pares farà que retorni a Girona a 
casa d'un familiar. Després de completar els 
estudis i intentar sense èxit ingressar a l'Escola 
d'Hostaleria, cosa que després farà el seu fill 
menor, exercirà d'aprenent de fuster. L'afecció per 
la cuina la conservarà fins al final, però el treball 
artesà de la fusta l'apassionarà de tal manera que 
decideix dedicar-hi la vida. L'aprendrà dels 
millors mestres gironins i després de passar per 
diversos tallers, s'instal.larà definitivament al 
carrer Llarg de Salt, acompanyat d'en Ramon 
Torramadé. Aquí desenvoluparà la seva professió 
fins fa pocs anys i serà molt conegut per la gent i 
les institucions de Salt. Ens aquells moments en 
Lluís col·laborava en el sistema de producció 
d'una coneguda empresa gironina. L'experiència 
acumulada i uns coneixements tècnics amplíssims 
seran motiu d'admiració per a molts. Trobarem a 
faltar una sabiduria que malauradament ha marxat 
per sempre amb ell.
Però el fet més important de la seva vida fou 
conèixer l'Amàlia als disset anys. D'aleshores 
ençà viuen una sòlida història d'amor que els anys 
ha fet més i més perpètua. Es casen el 1971 i 
d'aquesta unió neixen tres fills : l'Adam, l'Eva i en 
Pau, el seu principal motiu de lluita i satisfacció. 
Tot i això, en Lluís no ha pugut veure la Sara, que 
pròximament l'hauria convertit en avi. La 
col·laboració amb la parròquia de Sant Cugat

l'inicia de la mà de la seva esposa, sempre 
disposat a formar part de tots els seus projectes. 
Tanmateix, la seva vida associativa comença amb 
Salt Sardanista, participant en els seus actes amb 
vocació catalanista i dedicació. Més endavant va 
aplegar els afeccionats a la bicicleta presidint 
l'Esport Ciclista Salt, per tal de promocionar 
l'esport i la vila de Salt arreu del nostre país.
El seu desig incansable d'experimentar coses 
noves el portaren aquests darrers anys a la 
pràctica del Tai-txi, però la seva afecció més 
important fou la natura i el descobriment de les 
nostres contrades, i de retruc la fotografia. Això el 
conduí a instal.lar-se com a campista a principis 
dels noranta en el càmping Mas Patxet de Santa 
Pau (la Garrotxa), on construeix una segona llar 
de lleure i de descans. Aquí col·labora amb la 
parròquia de Santa Pau i amb l'Associació de 
Veïns en l'organització del Pessebre Vivent i la 
Nit Remença, on participa activament. Per 
unanim itat, els amics del càmping, que 
constitueixen per a ell una segona família, 
l'escullen president de la Colla Campistes del 
Mas Patxet pel seu esperit de col·laboració i 
mestratge en un munt d'activitats, com ara la 
confecció de carrosses per les festes del Tura 
d'Olot. Han estat aquests campistes, en un dels 
millors moments d'en Lluís, i en companyia dels 
seus familiars i amics de Salt i Santa Pau, els que 
dipositaren les seves cendres al cim de Santa 
Maria de Finestres, en el dia de la seva 
onomàstica, a l'entorn d'una immensa Senyera 
que presideix una vista magnífica de la Garrotxa. 
Algú va dir que els millors se'n van i que els 
mediocres es queden. La generositat d'en Lluís 
deixa una petjada profunda a tots els que el vam 
conèixer. L'optimisme i la força que mostrà 
durant la seva malaltia ha estat exemplificador 
per a tots. Ens va ensenyar un esperit lluitador i 
una alegria que ara més que mai els seus han de 
seguir. Ell no ho voldria de cap altra manera. 
Fem-ho tots en homenatge seu.

Joan Corominas



Gent Gran
Excursió als voltants de Madrid (7 dies)

E stim a ts  le c to rs , no v o ld ria  a lla rg a r  
excessivam ent els com entaris d 'aquesta 
inoblidable excursió, però sí donar coneixement 
dels set dies viscuts pel grup d'excursionistes del 
Casal, cinquanta-tres en total, en el nostre 
recorregut per les acollidores terres de la 
Comunitat de Castella i Lleó.
No dubtant que molts dels lectors d'aquesta 
crònica ja han visitat els indrets més adients que 
a continuació procuraré constatar, els hi demano 
que facin una mica de memòria del que recordin i 
varen observar en el seu viatge per aquestes 
terres castellanes i d'aquesta manera servirà per 
ajudar aquest cronista a no incórrer en una 
penosa informació de la història i cultura dels 
nostres avantpassats, al no barrejar tot el que ha 
vist i escoltat. I, modestament, crec que la 
millor opció és documentar-se amb els llibres 
que es venen en aquests llocs visitats, ja  que la 
majoria d'excursionistes els compra i llegeix. 
Primerament la capital de Segòvia va ser el punt 
de partida per realitzar les rutes i visites 
programades, pel fet d'haver de pernoctar en 
aquesta ciutat tots els dies. Cal dir que escriuríem 
pàgines i mes pàgines comentant els valors

artístics i culturals que es troben dintre d'aquesta 
població: la reial fortalesa de l'Alcàsser, 
construïda en el segles XII i XIII; la majestuosa 
Catedral del segle XVI I XVII; els seus 
Monestirs i Esglésies, i tota la seva història 
relatada per la guia que ens va acompanyar en la 
visita per la ciutat, per cert molt animada, carrers 
i cafeteries plens de gens, degut a la celebració de 
la seva festa major de Sant Joan i Sant Pere. No 
vull deixar de parlar del seu Aqüeducte, 
considerat Patrimoni de la Humanitat, que va ser 
la gran obra realitzada pels romans en temps de 
Cèsar August, amb els seus 166 arcs i 20.400 
blocs de pedra molt ben alineats i col·locats 
(segons informació de la guia).
El nostre grup d'excursionistes va realitzar 
visites guiades i ben comentades a la Granja de 
Sant Ildefons, Aranjuez i l'Escorial, on 
observaren palaus plens de poder i grandesa, 
també d'austeritat de les dinasties dels Àustria i 
Borbons , amb el seus retocs de parcs i jardins 
mot ben arreglats amb magnífiques i vistoses 
fonts.
Ciutats com Àvila, pàtria de Santa Teresa del 
Nen Jesús, envoltada per la gran muralla tota la 
vil·la antiga i per ressaltar la mes històrica i 
religiosa de les visitades. La part moderna de la 
ciutat queda ubicada fora dels seus murs.
Toledo, antiga capital del regnat gòtic i lloc de 
pelegrinatge artístic i monumental, ubicada en el 
cim d'un puig i envoltada en part pel riu Tajo, li 
cal destacar els ponts i portes d'entrada, el seu 
famós Alcàsser, la casa del Greco i la seva 
grandiosa i majestuosa catedral.
La visita a Madrid es va limitar a ser un 
recorregut panoràmic guiat, de tres hores 
llargues i parades per la capital d'Espanya, al 
matí. Després de dinar, tarda lliure per realitzar 
les compres oportunes, i tomada a l'hora prevista
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Gent Gran
a Segòvia.
Ens queda en el record, les catedrals 
visitades amb tots els seus arts i estils, 
quadres contemplats dels millors pintors, 
palaus mai imaginats amb tot el seu 
esplendor i conservació, amb el seus 
j a r d i n s ,  m u r a l le s  i f o r t a l e s e s  
inexpugnables per salvaguardar els 
pobles interiors dels atacs dels enemics, 
monuments dedicats als seus herois. En fi, 
molt per escriure i comentar.
Com a cloenda d'aquestes sortides va ser 
la visita al Vall dels Caiguts. Després de 
caminar per la seva basílica i contemplar 
la monumental creu amb els seus àngels, i 
escoltar les històries de la guia, un
se rv id o r , ho c o n fe sso , va s e n tir - s e  
desil·lusionat i trist pensant en tots els presos 
víctimes d'una guerra cruenta entre germans, 
que donaren la seva vida treballant per aixecar 
aquesta obra faraònica sota el llarg mandat del 
dictador Franco.

un servidor, ho confesso, va 
sentir-se desil·lusionat i trist 
pensant en tots els presos 
víctimes d’una guerra cruenta 
entre germans,

Per finalitzar aquesta crònica, recordaré als 
lectors vàries anècdotes, que durant els set dies 
ens va acompanyar un clima suau i poc calorós. 
En la nostra visita a la ciutat de Toledo vàrem 
conèixer i saludar personalment Frederic 
Martin Bahamontes, el gran ciclista molt 
recordat i estimat de la nostra època de joves. 
Que degut als focs d'artifici, tot un bonic 
espectacle l'últim dia de la festa a Segòvia, es 
varen cremar matolls, i corregudes amunt i

avall dels bombers i policies per extingir el foc. 
Que per la recent inaugurada autovia, una 
vegada passat el túnel del Guadarrama de tres 
quilòmetres de llarg, i en direcció a Segòvia, no 
vàrem trobar mai gaire trànsit. En aquesta part 
de Castella, una part del seu paisatge queda 
adornat per grans extensions de blat, hi ha 
pobles petits i distants, i pels seus camps, en 
part pedregosos, hi pasturen ovelles, toros i 
vaques. A Madrid, a l'hora del dinar hi va haver 
un apagada de llum, i vàrem haver de menjar 
durant un bon temps il·luminats per la claredat 
d'espelmes ( j a  estaven preparats, per aquests 
imprevistos).
Molt bon record envers el bon comportament i 
s o l id a r i ta t  d 'a q u e s t  e x c e l · le n t  g ru p  
d'excursionistes, amb tots els recorreguts i 
sortides, molt ben acompanyats per una guia 
molt responsable i un expert conductor, al llarg 
dels mes de tres mil quilòmetres.
Amics meus, us encoratjo a trobar-nos en les 
properes. Déu ho vulgui i a reveure.

Ferran Màrquez

#  i GRANJA ^
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Festa Major
Recull de fotografies de festa major. F64

Una petita constància visual d'alguns actes de la passada Festa Major de Salt feta per 
en Martí Artalejo
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Opinió
De la gent gran, l'experiència i els joves

Les societats progressen sobre la base del ■
coneixement de les generacions anteriors i R
de la memòria històrica que cada generació ■
és capaç de transmetre. Sempre ha estat així, ■
però ara... no estic segura que les ■
generacions més joves puguin fruir i ■
aprendre dels coneixements i habilitats de la 9
gent gran. ■
També em faig la proposició a la inversa, I
què ens passa que no som capaços de ■
canalitzar i transmetre la saviesa acumulada ■
amb tant d'esforç al llarg dels anys? I

Lines quantes dècades enllà, en arribar a la ■  
maduresa les persones acumulaven una 
experiència que es transmetia de manera 
natural, independentment de la posició social o 
del nivell d'estudis, ara sembla que la paraula 
experiència referida a la gent gran està 
desprestigiada.

Posaré un parell d'exemples que il·lustren el que 
vull dir:
1.- Al llarg de la meva vida acadèmica vaig 
memoritzar un munt de dades que no em deien 
gaire res, el que sí m'ha servit a la vida han estat 
les ensenyances del meu pare, orfe des dels 7 
anys i que no va anar a escola, però que la vida 
l'havia fet savi i mestre, em va fer trepitjar el país 
per conèixer cims, valls i planes, em va ensenyar 
els noms dels ocells, arbres i herbes remeieres i a 
respectar la natura. En els llibres que la meva 
mare va salvar de la República vaig conèixer la 
història de Catalunya i vaig aprendre a llegir en 
català.

2.- A Salt hi ha gent gran que són un pou de 
saviesa, i tenim l'obligació com a comunitat de 
recollir la seva experiència i apropar-la als 
joves. Com el Sr. Narcís Puntí, mecànic d'ofici i 
artista polifacètic: treballa el ferro, l'aram, el 
coure, és escultor, pintor i vitraller....Ja jubilat 
ha continuat treballant a casa seva amb la 
mecànica i l'art conjuntament i em consta que el 
seu desig és trobar joves que s'aficionin i 
vulguin aprendre les tècniques i coneixements 
apresos i perfeccionats amb tant d’esforç.
Qui no recorda el Sr. Font? Ell sempre disposat 
a compartir la seva experiència amb qui hi 
estigués interessat. Ell no hi és, però els seus
rellotges encara funcionen.....el que no
funciona és el relleu que reculli tanta 
experiència desaprofitada.

Qui ho ha de fer?
Sembla que les institucions locals hi 
tenen un paper, primer fent actes de 
reco n e ix em en t envers la tasca  
d'aquestes persones i, en segon lloc, 
facilitant que els joves hi tinguin accés, 
que aquestes persones estiguin a les 
escoles, en tita ts....ta lle rs, espais 
d'intercanvi, etc.
Però també ens cal una reflexió a nivell 
personal: en aquest món de les noves 
tecnologies, no fóra bo trobar un 
ESPAI DE COMUNICACIÓ AMB 
ÀNIMA entre gent gran i joves?

<D
CARME TORRENT



Opinió
Vacances

Quan en Toni Ronald amb seu Ford Mustang 
venia a Salt amb les seves Gogo-Girls a 
l'envelat i ens cantava la seva versió de 
"Melodia encadenada", que anys més tard es va 
popularitzar amb la pel·li "Gosh", vivíem 
intensament l'esperada Festa Major. Quan 
passaven aquestes coses i moltes altres, com els 
inicis del "tour" de França; el final de l'escola, 
que encara els primers quinze dies de juliol hi 
anàvem els matins o quan tomàvem de 
campaments amb els "boys scouts" d'en Baden 
Powell i les fabriques tancaven quinze dies de 
vacances i deixàvem per uns dies de sentir el 
famós "tut"..., per a molts era l'inici de les 
merescudes vacances. Unes vacances que en 
aquella època en Gregory Peck (que fa pocs dies 
ens va deixar físicament) es passejava per 
Roma en Vespa amb l'Audrey Herpbum de 
paquet (que ja  fa anys que ens va deixar). La 
Vespa era el mitjà de locomoció que molta gent 
utilitzava per desplaçar-se o per deixar-se caure 
a la platja, canviant l'Audrey per la promesa o 
algun amic com a acompanyant.

Eren unes vacances esperades, però sense 
programació. Ja sabíem el que faríem i el que 
esperàvem. Uns dies sense estudiar o treballar. 
Uns dies d'envelat i altres per anar a les riberes 
del Ter i en comptades vegades a la platja, que 
començaven a ser visitades per estrangers, que 
portaven poca roba, diners i aires de llibertat. 
Poca cosa més. Eren temps difícils per anar de 
vacances fora del nostre poble o per tenir un 
apartament a la platja o a la muntanya.
Ara, el progrés i el benestar per a molts (ja sé 
que encara hi ha gent que no pot gaudir del 
merescut benestar), això de les vacances ha 
millorat per una banda, però per l'altra s'ha 
complicat.

D'entrada les vacances, ara, es programen amb 
temps. Sobretot si has planificat un viatge llarg i 
vols esta lv iar-te  diners pels b itlle ts  i 
apartaments, aprofitant les ofertes que es fan 
amb molt temps d'anticipació, si és que tens la 
sort que quedi alguna plaça lliure. Llavors, un es 
prepara amb tota la documentació que pot 
recollir: llibres, guies, prospectes i algun sopar 
amb alguna amistat que hi va anar-hi fa uns 
anys. Cosa que quan s'arriba al lloc escollit saps

més coses del país o la ciutat que els mateixos 
nadius. No hi ha lloc per l'aventura o el 
descobriment, que és un dels al·licients de tot 
viatge.

També hi ha el que vol estirar més el braç que la 
màniga i programa unes vacances que no són 
adients al pressupost familiar i s'embarca en un 
crèdit que qualsevol banc o caixa està disposat a 
donar-te, sempre i quan tinguis una feina estable 
i prou sou per tomar els diners que t'han deixat a 
un interès ruïnós. Quinze dies a cos de ric, per 
llavors passar-te un any tomant el que t'ha costat 
la broma i la "fantasmada".

Un altra mania dels humans és fer les vacances 
el mes d'agost. L'agost és el mes més atapeït de 
personal fent vacances. Les carreteres estan 
plenes de cotxes, els hotels i pensions estan 
plens i problemes tens de trobar un lloc per 
deixar-te caure de l'esgotam ent de les 
merescudes vacances. Restaurants plens, 
piscines plenes, el mar que no hi cap ningú més i 
en els darrers temps els boscos i muntanyes són 
més plens d'humans que en l'època d'anar a collir 
bolets.

Per acabar, hi ha el fet de tota aquesta moguda 
militarista i terrorista i la seva lluita, molt 
particular, que porta a terme en Busch i els seus 
"muchachos". Cada vegada t'estan complicant 
més la vida a l'hora de triar el país que vols anar a 
visitar. D'entrada, qualsevol agència et posarà 
traves si vols anar en algun lloc amb tendència 
musulmana, que per altra part són els mes 
exòtics i econòmics. Per tant, ara toca Europa, 
el continent més segur.

Tot plegat, es hem complicat una vegada més la 
vida per poder tenir aquestes merescudes 
vacances i gaudir-les.

Que tingueu unes bones vacances.

Guillem Terribas

Aquest escrit hauria d'haver sortit al programa 
de Festa Major

I



Opinió
Compromís de poble

Quan anem d'excursió per les muntanyes del 
nostre país és un gran plaer poder contemplar tot 
l'entorn des de dalt del cim i reconèixer els pics 
més importants amb els companys. També són 
motiu de satisfacció tots els comentaris i 
observacions que es fan durant la caminada: la 
formació de les muntanyes, els pendents que 
formen els rius, els diferents canvis de vegetació, 
les masies, molins i fargues abandonades,... I si 
a més a més tenim la sort de trobar alguna 
persona que encara viu a la zona i poder-hi 
parlar, segur que ens quedaran ganes de tomar-hi 
i saber-ne alguna cosa més.
Aquest plaer que sentim quan anem d'excursió 
també el volem sentir quan estem a la nostra vila 
de Salt, amb els nostres veïns, amics o companys 
de feina. Però per aconseguir-ho creiem que és 
bàsic conèixer el nostre poble: els carrers, les 
places, el riu, les deveses, els monuments, els 
costum s, les llegendes, la h istòria, les 
institucions, les entitats culturals i d'esbarjo, els 
partits polítics, les revistes que s'hi editen, la gent 
que hi viu,... Així podrem: participar, compartir, 
ensenyar als nostres fills quina és la realitat del 
seu poble, celebrar junts les festes i en definitiva 
estimar-lo i respectar-lo.
Tot i això nosaltres creiem que no n'hi ha prou en 
només conèixer el nostre poble de Salt. Volem 
posar el llistó un xic més amunt fent que cada un 
de nosaltres es comprometi en alguna entitat o

associació del poble. Per sort en tenim un ventall 
molt ampli que permet que gent de totes les edats 
ens hi sentim bé. Pel fet de ser-ne membres ens 
dona la possibilitat de participar, donar la nostra 
opinió, ser escoltats, respectats i gaudir de les 
decisions preses entre tots.
El nostre esforç i participació ens fa sentir 
orgullosos de la nostra entitat, volem ser els 
m illors,... i segurament que ho aconseguirem si 
sabem jugar el joc que ara toca jugar... Sovint 
tots hem de compartir amb companys que han 
vingut de països diferents al nostre, que tenen 
uns altres costums, tradicions i que parlen un 
altre idioma. És possible que de moment no ens 
entenguem però si ens mostrem oberts, receptius 
i solidaris segur que podrem explicar com som 
els catalans que vivim a Salt; quina és la nostra 
manera de fer, les nostres tradicions, costums i 
que tenim una llengua pròpia.
Pensem, que el conjunt d'entitats i associacions 
reconegudes que hi ha a Salt estan constituïdes 
per persones diverses que dediquen el seu temps 
lliure i el seu esforç a treballar per la seva entitat i 
en definitiva pel poble. Cal doncs ara més que 
mai mantenir aquest caliu i saber-lo transmetre a 
les noves generacions i fer que Salt sigui un 
poble català, obert i plural on tothom hi visqui 
amb harmonia i compromís.

Ma Dolors Güell Alsina
Lluís Soler Bada

Casa de Cultura Les Bernardes, 20 anys
Aquest any, la Casa de Cultura les Bernardes 
compleix 20 anys.
La institució ha editat un magnífic quadern on es 
mostren les diferents activitats del curs 2003- 
2004, amb un ampli ventall de cursos temàtics, 
cursos per a escolars, cicles de conferències, etc., 
que donen una oferta molt variada a les 
necessitats de demanda cultural que se'ns 
presenten en aquest començament de segle.
La casa de cultura fa una gran funció perquè 
possibilita l'ensenyament a tothom que ho 
desitgi, dins d'una àmplia gamma d'activitats. 
N'hi ha per a tots els gustos. Es fa difícil no trobar 
quelcom que ens entusiasmi i alhora ens estimuli 
a matricular-nos-hi.
Amb la direcció/coordinació d'uns bons mestres, 
l'aprenentatge és profitós.
Dins l'agenda de La Farga presentem un recull de 
les múltiples activitats d'aquest curs. Per a estar

ben informats cal que us doneu una volta per les 
Bernardes i consulteu a les responsables de la 
secretaria del centre.
A més, aquest magnífic quadern, que ha estat 
editat pel Consell Comarcal del Gironès, acull, al 
llarg de les seves pàgines, diferents articles de 
personalitats que estan en actiu o han tingut a 
veure amb el desemvolupament d'aquests 20 
anys de la Casa de Cultura les Bernardes. 
Finalment, també cal dir que un dels seus 
comentaristes ens anuncia el canvi de fesonomia 
de la institució, amb les obres s'intenta respectar 
l'estil original de la façana i tomar-la al seu 
aspecte inicial, amb la gran balconada al primer 
pis i totes les cornises i motllures.
Avui per avui, la Casa de Cultura les Bernardes 
de Salt fa una tasca imprescindible dins la nostra 
comarca.

Agapit Alonso i Pont

<D



Esport
Club Petanca Salt

Tot i que amb aquesta calor fa mandra fins i 
tot d'escriure, explicaré una mica com va tot 
això de la Petanca.

El passat 21 i 22 de juny, 2 equips del Club 
vàrem anar a Granollers invitats a participar a 
les XII Hores

Fèmines. El resultat de les nostres jugadores va 
serm oltbo,jaque laquadreta

form ada per Yolanda Jorquera, Isabel 
Rodríguez, Montse Cabrellez i Dolors Espinosa 
van aconseguir el

2n lloc de la classificació. I l'altre equip format 
per Rosi Santos, Loli Vàzquez, Magda Vila i 
Angelina

Busquets van quedar en 6è lloc. Bon resultat 
per les nostres fèmines.

El 19 i 20 de juliol, a les pistes del Club Petanca 
S alt vam  o rg a n itz a r  les X IV  H ores 
Internacionals Fèmines, amb la participació de 
17 equips d'arreu de las comarques catalanes i 
també de la Catalunya Nord. El campionat va 
ser un èxit total tant a nivell esportiu com 
d'organització. A l'acte de presentació hi varen 
assistir l'alcalde, Sr. Jaume Torramadé, el 
delegat d'esports de la Generalitat, Sr. Joan 
Canals, el regidor d'esports de l'ajuntament, 
Sr.Robert Fàbregas, el president del Casal de 
Jubilats, Sr.Enric Serra, i un servidor.

Vàrem donar la benvinguda a tots els assistents i 
,després d'uns breus parlaments, es va servir un 
pica-pica de benviguda i a jugar! El Club 
Petanca Salt hi tenia 4 equips, i entre els 5 
primers classificats 3 eren de Salt. Les primeres 
classificades van ser les germanes Espinosa, 
l'Antònia , la Montse, la Dolors i la Fina; en 4t 
lloc la Rosi Santos, Loli Vàzquez, Magda Vila i 
Angelina Busquets, i al 5è lloc la Dolors 
Gamundi, Carmen Munoz, Juanita Carrillo i 
Ester Torras. Enhorabona a totes elles.
També amb motiu de les XIV Hores, el nostre 
amic i col·laborador Sr.Jordi Barris ens va 
pintar un mural amb motius petanquistes que va 
presidir les nostres pistes, moltes gràcies Jordi.

A més, la Junta vol agrair al bon amic Lluís 
Mateu la seva gentilesa amb el disseny de la 
portada dels programes, tant de les fèmines 
com dels sèniors. Gràcies, Lluís.

El 26 i 27 de juliol vam anar 3 equips de 
fèmines i un de sèniors a les XII Hores 
d'Avinyonet. Els resultats en femines van ser 
els següents: la Rose Santos, Loli Vàzquez, 
Magda Vila i Angelina Busquets van fer el 3r 
lloc, el 6è va ser per Yolanda Jorquera, Montse 
Cabrellez, Isabel Rodríguez i Mireia Freixas, i 
el 9è per Fina Espinosa, Dolors Espinosa, 
Montse Espinosa i Carmen Munoz. L'equip 
sèniors format per Tono Duran, Manolin 
Romero, Gregori Anton i Josep Boó van 
quedar sisens.

Estem celebrant les Nits de Club cada setmana 
i sembla que aquest any no hi ha gaires ganes 
de jugar, però tot i això els que vénen s'ho 
passen molt bé a la fresca al pati del Casal.

Josep Boó i Alech

Ires classificades de les XIV Hores Femenines. 
Foto Josep Macias.
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Col·laboracions
Majoria absoluta?

Un cop acabada la contesa electoral, els partits 
s'obstinen, com és costum, a servir-nos gat per 
llebre amb l'enganyifa obscena que tots havien 
guanyat, quan la veritat pelada, al meu entendre, és 
que tots havien perdut ja que cap no havia 
aconseguit tants vots com esperava. In mente, 
deixeu-m'ho dir, tots tenien la majoria absoluta 
com a gran somni. Qui ha governat, sol pensar que 
ho ha fet molt bé i el novell pensa que qui sap, de 
més verdes en maduren.
Les majories absolutes creen absolutisme. Ho dic 
per experiència. Els ciutadans me les van oferir les 
dues vegades que vaig ser alcalde, cosa que els 
agraeixo, però crec que si no es tenen pas els dos 
peus ben aferrats a terra, si un no és conscient de les 
seves limitacions, ens poden fer més mal que bé. 
Poden convertir-se i de fet es converteixen en 
dictadures temporals, en les quals l'únic infal·lible 
és el rei i degeneren, si es repeteixen gaire, en 
dogmatismes imperdonables i en abusos fora de 
lloc. Un remei saludable per aquests casos, al meu 
parer, és un govern d'unitat. L'alcalde amb 
l'absoluta ofereix una coalició a tots els regidors a 
fi que el diàleg i la negociació no li desfigurin ni li 
desmesurin les seves pròpies dimensions. Tots

governen, amb responsabilitats compartides. Prou 
sé que no és fàcil. Jo me'n vaig sortir la primera 
vegada; la segona, no.
El poder absolut, ni que sigui municipal, no hi està 
bé en una sola mà, ja que el poble som tots. Els 
grans guanyadors i els petits perdedors. Tots els 
partits representen alguns ciutadans que hi 
confien. El poder absolut et pot fer creure que ets 
un deuet, fer-te un pet bufat. El poder absolut pot 
corrompre a llarg termini i ens pot fer tolerants amb 
segons què o qui i tancats de banda en canvi per les 
opinions discrepants. En aquest món ningú no és 
amo de ningú ni de cap poble ni ciutat. El sobirà 
autèntic en tot cas és el poble, encara que solament 
exerceixi el dia d'anar a votar. I el poble, més 
madur i més reflexiu del que els partits es pensen, 
és qui en definitiva vota i decideix.
Sa majestat, la ciutadania, ja s'ha pronunciat, ha 
parlat clar: polítics, governeu sense arrogància, 
escolteu els ciutadans, penseu en les necessitats 
dels vells, dels desvalguts, dels infants ...Penseu- 
hi ara, no d'aquí a quatre anys. I jugueu net perquè 
en cas contrari, no us votarem!

Salvador Sunyer

20 anys després
L 'any 1983, després de recuperada la 
independència de Salt, Salvador Sunyer, alcalde 
del nou Consistori, fa el primer pregó de la Festa 
Major, que tindria una continuïtat fins avui. Som al 
2003 i amb molt d'encert, s'ofereix a Salvador 
Sunyer, en el 20è aniversari de tal efemèride, 
tomar a ser-ne el pregoner. No va ser un pregó 
nostàlgic, encara que va recordar temps passats, 
sinó actual i de futur. L'ètica i l'estètica, la unió 
enfront de l'individualisme, la participació perquè 
tots som necessaris, saltencs i nous saltencs, tots 
els colors a una, siguin del partit que siguin, varen 
ser les seves pricipals línies de pensament. Ara, la 
voluntat de cadascú segons la seva consciència.
La memòria em va retornar a aquell temps de 
reivindicacions i anhels i penso que el temps no 
passa en va. Deu ser per la monotomia de la rutina, 
de ser per l'acomodatícia del pas endavant, 
potser...; amb tot, penso que avui no hi hauria la 
mateixa empenta per reclamar el que ens havien 
pres. 25 anys de democràcia han estat suficients 
per tomar al poble indolent i conformista, i el poble 
que s'atura no camina, i mira què, com a poble 
sobirà, tenim alguns problemes que caldria posar- 
hi el coll per intentar propiciar una millor

convivència i qualitat de vida. Amb crítiques, 
fonamentades o no, no en farem prou, cal diàleg i 
participació. Des del govern i des dels governats. 
Tots: què puc fer per Salt i no, quin profit en puc 
treure de Salt!. A més, l'ajuntament com a guia que 
motivés la població.
Un agraïment a Quim Nadal, exalcalde de Girona, 
que estava entre el públic a l'hora del pregó; vaig 
recordar-li el dia que feia entrada a l'Ajuntament de 
Salt per fer el traspàs de poders. Encara que vàrem 
tenir trifulques per donar i per vendre, sempre 
vàrem poder parlar i fins i tot, potser principalment 
per aquest motiu, per treure-se'ns de sobre. Salt va 
recobrar l'Ajuntament. Tot això demostra que 
alguna rebequeria (per totes dues bandes) no ha de 
trencar la convivència i penso que si en Quim no 
hagués estat tan dialogant, diàleg amb punxes a 
vegades, avui seríem un barri més de Girona, com 
els altres pobles que s'han diluït en la xarxa 
capitalina. Una Girona presonera per a alguns, 
alliberadora per a d'altres. Alliberadora en el sentit 
dels esclaus que necessiten un amo.

Ramon Torramadé

©



Gastronomia
Verats al Forn

Ingredients (per a 4persones)

4 verats (un p er  persona)
1 ceba
1 tomata 
100 g  de pernil 
sal

Elaboració

Fer un sofregit de ceba i tomata. Quan el 
sofregit ja  sigui gairebé cuit, posar-hi el pernil, 
tallat petit, donar-li un tomb i treure-ho del foc. 
Per preparar els verats cal rentar-los i treure'n 
les espines. A continuació, posar-los sal i 
farcir-los amb el sofregit. Finalment, col·locar- 
los en una safata d'anar al forn, amarar-los d'oli
i posar-los al forn durant tres o quatre minuts i 
ja es podran servir.

Recepta de la Sra. EM ÍLIA HORS SALA 
Comissió Gastronòmica del Consell Municipal 
de la Gent Gran de Salt

GARAGE INIERNACIONAI.
ROBERT NID AL, Sk.

CONCESSIONARI

E a a n  LANCIA



Salut
Seguretat Social, fàrmacs i alternatives

Amb l'inici del segle XX, concretament el 1910, 
coincidint amb l'Espanya revolucionària, el 
proletariat, per afrontar els problemes de la 
malaltia, va autoorganitzar-se en els anomenats " 
Mutus Socorros" com una manera de donar 
respostes socioeconòmiques a les persones 
accidentades, malaltes i/o enllitades, que havien 
de comprar medicaments, que havien de visitar 
el metge o que havien d'ingressar a l'hospital, i a 
més a més contemplava una petita aportació 
econòmica com a compensació per la manca 
d'ingressos durant el temps de baixa.

Aquest sistema funcionava a base de les 
donacions permanents de la població que eren 
recollides en el mateix poble. Hi ha constància 
que tota la quantitat era invertida en l'objectiu de 
l'organització.

El 1942, en plena postguerra i expansió de la 
dictadura, es crea en el territori espanyol, 
r e p l i c a n t  i n i c i a t i v e s  d ' a l t r e s  p a ï s o s  
indust r i a l i t zat s ,  la Segure ta t  Social  i 
aparentment amb els mateixos objectius. Però la 
història ens ha despertat del somni i la realitat ha 
sigut una altra.

La Seguretat Social des 
d e l  s e u  i n i c i  v a  
funcionar com un gran 
banc.

La Seguretat Social des del seu inici va 
funcionar com un gran banc. Mitjançant 
l'aportació obligada mensual dels milions de 
treballadors, aquesta assegurança invertia 
contínuament en altres negocis, freqüentment de 
tipus immobiliari, i la resta en previsió i malaltia. 
Per com pensar l'obligació va donar la 
possibilitat de la recepta gratuïta i així va 
començar el gran consum de fàrmacs i 
d'hospital, a més a més es va anar creant la idea 
que qui no receptava medicaments no era bon 
metge. La indústria farmacèutica americana, 
alemanya i britànica que es refeia de la II Guerra 
Mundial i que començava a desenvolupar-se, va 
veure ràpidament que valia la pena associar-se 
amb l'assegurança i així s'ha passat tota la segona 
part del segle XX en estreta col·laboració entre

Seguretat i Farmàcia.

Ara bé, per consumir tots els medicaments i més, 
calia dir a la població que les cataplasmes, les 
plantes, les aigües, els curanderos, els remeis de 
les avies i l'atenció domiciliària no servien per 
res. I encara més, que l'autogestió en la malaltia 
era una mentida. Mentrestant, els efectes 
secundaris dels fàrmacs, de les vacunes, les 
complicacions de l'hospitalització i de la 
cirurgia indiscriminada eren sovint amagades o 
valorades com un mal menor. Alguns gosaven 
dir: és el risc del desenvolupament.

Actualment podem dir que la història ens ha 
explicat moltes mentides i que amb l'experiència 
personal i comunitària recuperada, la utilització 
de moltes de les receptes de les nostres àvies en 
forma de caldos, sucs, olis, ungüents, pomades, 
infusions i cataplasmes són de gran eficàcia.

És lògic que les herboristeries, dietètiques, 
farmàcies i parafàrmacies, centres d'assistència 
primària, hospitals, veterinària i personal 
sanitari no vegin amb bons ulls aquesta 
autogestió, però sí es cert que la Humanitat 
guanyaria molt si recuperéssim els nostres 
camps, les nostres aigües, el transport racional, 
la nostra alimentació vegetariana i la memòria 
històrica.

En una vida plena com és la vellesa, caldria ser 
crítics com a ciutadans que som.

"Qualsevol cosa fà c il i senzilla:
Passejar, p er  exemple, o bé llegir en veu alta. 
Qualsevol gest que no mogui discòrdia, 
Qualsevol color nou i tantes fu lles  desficioses de 
vent i de pluja".

(Miquel Martí i Pol. Estimada Marta. 1978) 

Xavier Uriarte(metge naturista)



PERQUE ELS QUE VENEN DE FORA CONEGUIN I PARLIN EL 
CATALÀ, TU ETS EL MILLOR MESTRE. PARLA'LS EN CATALÀ.

Més de 65.000 persones que vénen de fora aprenen el català, cada any,, amb els diversos programes 
d’ensenyament lingüístic. Ajuda’ls a practicar. Si els parles en català, els ajudaràs a integrar-se a 
la nostra cultura i, a més, contribuiràs al seu desenvolupament persoíial i professional.

el -Pu-tur creix 
a Ca-talu^ya .

EN CATALA, TU  HI G UANYES

||||] Generalitat 
i H i  de Catalunya

wwvy.gencat.net



Informació Municipal

Naixements, casaments i defuncions a Salt, des del juny a l’agost de 2003

Naixements

MohameaZeaje 08/06/2003
Hajar El Bekkaye 03/07/2003
AdamaTanjanc 30/07/2003
Faisal Belhassan 07/08/2003
Mafanta Dembaga 11 /05/2003
Nora Texidó i Díaz 14/05/2003
Sandra Rigau i Valverde 14/05/2003
Estefania Ramírez i Sardina 20/05/2003
Raquel Ramírez i Sardina 20/05/2003
Biel Martínez i Bota 20/05/2003
YamilaAriasi Guzmàn 20/05/2003
Joel Pararols i Expósito 21/05/2003
Cristina Balance i Hidalgo 21/05/2003
MamaHammada 21/05/2003
Ismael Munoz i Femàndez 23/05/2003
Bakari Ceesay 23/05/2003
Claudia Castillo I Femàndez 23/05/2003
Alba Teixidó i Femàndez 26/05/2003
Mahamadu Tangara 26/05/2003
Albert Marques i Roura 26/05/2003
AyisaTouray 27/05/2003
Andrea Ferrer i Torrent 28/05/2003
ChaimaArab 30/05/2003
Ian Femàndez i Càmara 31/05/2003
Sara-Isabel Ruiz i Membrive 01/06/2003
Fàtima-Zohra El-Younoussi 02/06/2003
David Navorlaz i Bueno 02/06/2003
Cristian Gutiérrez i García 04/06/2003
Kevin J. Contreres i Valle 05/06/2003
Marua El-Khteb 07/06/2003
Adam Bahri 08/06/2003
Adrià Benjumea i Fontane 08/06/2003
BaarEl-Baid 09/06/2003
Aicha Loukaini 10/06/2003
Antoni Moreno i Robledillo 10/06/2003
Meritxell Cortés i Bollo 10/06/2003
Alba Romero i Galindo 11/06/2003
Calep Pubill i Silva 13/06/2003
Maria Caballero i Ventura 15/06/2003
Nizar Khayat 16/06/2003
HamzaYahiaoui 17/06/2003
Sanae El Khtb 20/06/2003
AnaM. Rodríguez i Amador 21/06/2003
Raül Benjumea i Pérez 24/06/2003
Sergi Martínez i Almansa 25/06/2003
Jakanke Ceesay 25/06/2003
JudithHemàndeziFeliu 27/06/2003
Ali Dahour 27/06/2003
SalmaBoujlam 27/06/2003
Rayane Belhachmi 02/07/2003
Satou Magiraga 03/07/2003
Bragner Velasco i Alarcón 03/07/2003
Ibrahime Nakhcha 07/07/2003
Pol Andreu i Sicilià 07/07/2003
AdriàCastilloAngarill 09/07/2003
Nil Faixó i Vallejo 11/07/2003
Juliana Ainhoa Cruz i Castro 13/07/2003
Pau Llahí i Catalan 14/07/2003
Raül García i Rodríguez 17/07/2003
Idoia García i Pavón 17/07/2003
Amanda Gonzàlez i Postigo 17/07/2003
Gerard Coll i Arquedas 17/07/2003
Judith Arias i Smymova 18/07/2003
Tabitha Inkum 21/07/2003
Pau Jiménez i Ros 21/07/2003

Hafsa Mokhtari 21/07/2003
AinoaConejeroiPérez 22/07/2003
IesatuTouray 26/07/2003
Telm Freixas i Valentí 28/07/2003
Aniol Martínez i Cabezas 28/07/2003
Laura Valerós i Munoz 29/07/2003
Walid Dahnani 30/07/2003
Alex Gonzàlez i Alejo 30/07/2003
HawaTanjanc 30/07/2003
YousraSoussi 31/07/2003
Berta Ballesteros i Munoz 31/07/2003
NorRifi 02/08/2003
Amadou Balde Balde 03/08/2003
Alex Jiménez i Conejo 03/08/2003
Samira Belaidi 04/08/2003
Quim Concepción i Morilla 04/08/2003
Andrea Santacruz i Ortega 11/08/2003

Casaments

Jesús Moreno Sevillano 
Femàndez Llop 
Femando Pavón Alba i 
Sabio
David Puig Casas i

Marco Arévalo Suàrez 
Parra
Eduardo Gonzàlez 
Carrillo Retamal 
Pablo Maria Estéllez

i Mónica 
19/05/2003 

i Ma Montserrat 
19/05/2003 

Ma Àngels Ribot 
21/05/2003 

i Beatriz Castro 
29/05/2003

Marcos Ponce Salgado 
Martínez
Andrés Gómez Arcas 
Kazannikova 
Emilio Bello Figueroa i 
Pérez
Abderazzak Chihab i

Rojas i Tatiana 
31/05/2003 

i Alexia Sara Prats 
04/06/2003 

i Ana Medina 
04/06/2003 

i Tatiana 
05/06/2003 

Jéssica Cabrera 
25/06/2003 

Rachida Saber 
30/06/2003 
i Jéssica 

07/07/2003 
Alexandra 

10/07/2003 
i Mónica 
12/07/2003 
i Carme 
17/07/2003 
i Carmen 
17/07/2003

Antonio Femàndez Rivas 
Picazo Gómez 
Santiago Botero Gómez 
Giraldo Villegas 
Miquel García Femàndez 
Càceres del Rosal 

Ferran Jiménez Simón 
Gutierrez Villarejo 
Gabriel Guerrero Esteva 
Hespinosa 
Sergi Martínez Rubio i EstherdelaCosta 
Pardillo 17/07/2003
Francisco Montero Porcel i Jéssica 
Benjumea Vàzquez 01/08/2003
José Plata Martínez i Antònia Ortega 
López 04/08/2003
Francisco Ortega Lijarcio i Núria Carrera 
de Espona 05/08/2003
Sergio Garcia de la Cruz i Ma Teresa 
Ortiz Gonzàlez 07/08/2003
Patricio Arriagada Valdés i Eva Pedro 
Hidalgo 08/08/2003
José Ma Torrent Bascla i Ma Assumpció 
Parés Pararols 14/08/2003
Manuel Colomer Puigabras i Irma 
Martín Batlle 18/08/2003

Defuncions

Joquim Figuerola Canals 15/05/2003 
Consuelo Colom Badosa 17/05/2003 
Narciso Fumarola Baule 24/05/2003 
Ma de los Dolores Villoch López 
29/05/2003
Jaume Blanc Espunya 30/05/2003 
Jordi Auguet Juan 30/05/2003
Maria Oliveras Puig 31/05/2003
Narciso Rosell Comellas 31/05/2003 
Juana Cano Ridau 04/06/2003
José Tuscas Basieras 09/06/2003
Antonio Boo Barreiro 09/06/2003 
Leonor Oliva Choy 09/06/2003
Isidra Munoz Moreno 13/06/2003
Lluis Bonany Ruscalleda 14/06/2003 
Filomena Medina Femàndez 16/06/2003 
Antonio Roca Gascón 16/06/2003
Enriqueta Romero Verdaguer 16/06/2003 
Carmen García Franco 21/06/2003 
Felicidad Pararols Olivet 21/06/2003 
Manuel Rodríguez Enríquez 21/06/2003 
Àngela Rodríguez Mompean 22/06/2003 

01/07/2003 
10/07/2003 
11/07/2003 
11/07/2003 
16/07/2003 
16/07/2003 
17/07/2003

Isabel Coll Salses 
Victoria Pedra Badia 
José Antonio Martín Pérez 
Lourdes Prat Rucarols 
Josefa Corominas Fajula 
Pilar Coll Domenech 
Elia Gómez Ballejo 
Ma Asunción Godoy Campsolinas 
18/07/2003
Antònia Pou Puig 18/07/2003
Rafael Sànchez Ramo 19/07/2003
José Sitja Rigau 20/07/2003
Ramon Padilla Mancebo 19/07/2003
Manuel Palomanes Cuquejo 21/07/2003 
Dolores Vila Pujol 27/07/2003
Eduardo Calvo Pérez 28/07/2003
Juan Núnez Gómez 31/07/2003
Dionisio Soler Torres 01/08/2003
Salvador Palou Sayols 07/07/2003
José Antonietti Vila 08/08/2003
Maria Duran Villa 11/08/2003
José Sànchez Cruz 11/08/2003
Jorge Tarrés Pomar 11/08/2003

EN CATALA
t o t s  m g u a n y e m

CURSOS DE CATALA
INSCRIPCIONS 

Antics alumnes: del 15 al 19 de setembre 
Nous alumnes: del 22 al 26 de setembre

Al Servei de Català de l'Ajuntament de Salt, 
cada dia de 10 a 14 h 

i dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 19 h

Tel. 972 249191



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

A la plaça Mn. Cinto 
Verdaguer ,  on se 
celebren anualment els 
actes de la festa del 
carrer Processó, estava 
retolada amb una placa 
que si no pujaves amb 
una escala, ningú 
sabia a qui estava 
dedicada. Un gravat al 
ma r b r e  i n s i n u a v a  
alguna cosa. Ara està 
molt clar, Mn. Cinto va 
p o d e r  s e n t i r  les  
sardanes de la festa i 
veure- les  amb els 
propis ulls.

El temps

Degut a les fortes calorades, se'ns han fos els ploms i ens 
hem quedat sense el programa de les temperatures. 
Esperem recuperar-les.

i



E d i f i c i

GIRONA a 5 minuts del centre

Carrers Illa, 5  
Bernat Boades, 84

•  Pisos de 91 a 104 m2 útils •  Fusteria exterior de PVC amb

•  Acabats de qualitat interior acabat en cirerer

•  Façana d'obra vista •  Paviment de parquet

#  Pàrquing opcional

Visiteu-nos a:

www.eugesa.es
per veure tot el nostre estoc

PROM OU:, Residencial
Maçana *»OC 11 T * * i ■H V

INI PROCAM
Grup Immobiliari CAIXA CATALUNYA

INFORMACIÓ I VENDA:

E U G E S A
C / Major, 182 - SALT

© 972 40 60 93

http://www.eugesa.es

