


A ctiv itats  del mes
agen

CASA DE CULTURA "LES BERNARDES"
Cursos: Tast de vins, nivell mitjà. Cuina de Nadal. 
Jardineria. Art floral nadalenc. Aromateràpia.

Exposicions:
Josep Argües Navarro, de Barcelona, pintura i 
muntatge. Sales central, Aguilera i Roca Delpech. 
Lisa Mademon, C. Costa, M. Rico, M-ARiolobos i R. 
López, de Banyoles, pintura, sala St. Jordi

LAMIRONA
12/11 Marta Roure
13/11 Nit digital/Vad festival 04
14/11 Progmetal festival: Sacred + Mindflow +
Adagio
20/11 Quimi Portet
26/11 Festival Salt a Folc: Xabi Sansebastian, Relk + 
Miquel Gil, Cris Juanico i Baeturia 
27/11 Festival Salt a Folc: Lídia Pujol, Tactequeté + 
Eliseo Parra i Les Violines + Kepa Kunquera

XIRUCAIRES
6-7 de novembre. Ascensió al Midi D'ousseau 
(2844m.). sortida de dos dies al Pirineu Francés. Alta 
muntanya
20-21 de novembre. Escalada a Vilanova de Maià 
28 de novembre. Anem a buscar bolets!
Per més in fo rm a c ió  v is ite u  la pàg ina  
www.xirucaires.ora.
A partir d'ara es poden fer consultes al local del 
Pavelló de Salt de 9 a 10:30 hores del vespre.

TEATRE DE SALT
5 de novembre. 22h.Mal Pelo & Cia. De Faustin

Linyekula. L'etoile des lézards.
11 de novembre. 22h. Jean-Louis Trintignant. 
Apollinaire.
19 de novembre. 22h. Àngels Margarit & Andrés 
Corchero. Como agua de mayo 
21 de novembre. 19h. Tamae (Madagascar) Cicle 
Músiques del món. Fundació "La Caixa"
26 de novembre. 22h. Dir. Peter Brook. Glückliche 
tage (diesfeliços) deS.Beckett

HOTEL D'ENTITATS
Concurs de fotografia digital i tradicional organitzat 
per l'Agrupació fotogràfica
Curs de català. Diferents nivells. Organitzat pel 
consorci de Normalització Lingüística 
Taller de puntes de coixí. Organitzat per l'Associació 
de Puntaires de Salt
Tallers de Balls de Saló. Organitzat per l'Associació 
"KimbedebaH".
Assossiació de Parkinson de les Comarques de 
Girona organitza diferents activitats adreçades a 
persones afectades i familiars.
Grup de Dol organitza tallers i activitats per a 
persones en procés de dol.
Associació "Salt Sardanista" organitza un taller per 
aprendre a ballar sardanes i balls tradicionals.
Pera més informaciótelefon: 972 241128.

CASAL DE JUBILATS
Dia 18 de Novembre.- Excursió a CAVA 
CODORNIU. Sortida a les 9 h, parada per esmorzar 
a compte de cadascú, dinar a Cambrils.- PREU 29€

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

GAMTGE IIVERNACtONAL
ROBERT NID AL, SK.

CONCESSIONARI

a a a a  LANCIA

http://www.xirucaires.ora
mailto:farga@viladesalt.org
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Editorial

Fa pocs dies que l'Hospital de Santa Caterina, aquesta vella institució 
sanitària present a la vida gironina durant segles, ha abandonat 
definitivament la capital pertraslladar-se a Salt.
Ha estat un trasllat esperat, fruit d'un llarg temps de gestions, projectes i 
obres. Un hospital nou no es fa d'avui per demà.
El 18 de setembre, enmig de festa, gralles i gegants, li tancàvem les 
portes per sempre com a hospital. Després de la reforma, quan allà 
quedi instal·lada la seu de la Generalitat a Girona, tornarà a acollir 
ciutadans i treballadors, però per qüestions més administratives.
Tancar la porta, si bé fou un acte simple i molt breu, fou també molt 
emotiu. Dins ens quedava tancada a gairebé tots i cadascú de nosaltres 
alguna història. Ens hi han nascut els nostres fills, ens hi han mort els 
nostres pares, els nostres veïns. Ens van salvar d'aquell moment crític 
quan tot semblava acabar-se. Els que hi hem treballat durant tants anys, 
hem deixat estones de riure, de patir, abraçades, plors i festes. Hem 
deixat companys pel camí quan pensàvem que arribaríem junts. Hem 
deixat les magnòlies i els coloms que pacients i constants ens rebien 
cada dia. Les pedres seran unes bones guardianes dels records.
Ara ja som a Salt. Segueix essent el Santa Caterina, com no podria ser 
d'altra manera. Amb uns equipaments d'última generació de gran ajuda 
a l'hora de donar una millor qualitat assistencial a l'usuari. La mateixa 
gent, el mateix esperit, però amb la il·lusió renovada que proporciona un 
canvi. El Parc Hospitalari Martí i Julià té un concepte de la sanitat ampli i 
integrador, on la salut mental és un aspecte més de la persona a tractar 
quan emmalalteix. Fuig de l'antiga praxis, afortunadament cada vegada 
més obsoleta, on els malalts mentals han d'estar tancats i apartats dels 
altres, ajudant a mantenir la falsa idea que no existeixen. Amb una 
distribució molt pensada i acurada dels espais, tothom pot tenir-hi 
cabuda, i socialment és un bon exercici de comprensió. Salt té una 
tradició en tractament de salut mental, que fa que sigui un tema i unes 
persones totalment incorporades a la seva vida i a la seva història.
És una ciutat amb uns bons accessos per als usuaris, i un enorme pla on 
ubicar espaiosament tots els serveis.
El nou Santa Caterina és un edifici modern, on el sol es cola per tots i 
cada un dels racons i l'impregna de llum. Els espais són oberts, clars, 
conviden a la relació.
En definitiva, són aspectes que concorden amb el nostre poble i amb la 
nostra gent, i que fan de Salt el destí perfecte del nou parc hospitalari
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entrevista
On sem pre hi caben les paraules. 
Guillem Terribas: entre lle tres i fotogram es

«Tem ps ha exactam ent 26 anys-, en 
'una c iu ta t que era encara grisa i 
negra', un grup de joves cavallers  
decid í endinsar-se als  te rren ys  
pantanosos de la cu ltu ra  amb  
l'arm adura de la curiositat i les 
llances de la lite ra tu ra . Vendrien  
llibres. Els astres repartiren  la sort
0 sim plem ent foren testim oni de 
m oltes hores de feina i ac tiv ita t- i 
a q u e lle s  e s ta n te r ie s  s 'a n a re n  
om plint de llibres, v is ites, bona 
co m p an y ia ...»
Dels m illors cavallers de les lletres  
han passat per La 22: Gil de Biedm a, 
Vàzquez M ontalbàn, Quim Monzó, 
M ontserrat Roig, Roberto Bolarïo, 
M aruja Torres, Terenci Moix, Tisner
1 una llis ta  que no s 'acabaria  m ai, 
perquè el seu m estre de cerim ònies, 
en Guillem  Terribas, és dels que en 
"balla més que no en toquen" i, 
segons diu la llegenda, és l'única  
l l i b e r i a  o n  s ' h i  f a n  m é s  
presentacions que dies té  l'any.

-Llibres, cinema, revistes... vell 
amic de La Farga, a més a 
més...
-Jo havia estat director de la 
Farga i compaginador. És més, la 
primera portada de la Farga la 
vaig fer jo. Ara que es van 
celebrar els 200 números encara 
vaig participar en l'elaboració 
d'aquest número especial. Jo sóc 
de Salt, és on em vaig formar i 
encara hi continuo tenint relació. 
Per tant, lo dels llibres és el que 
es veu més, bàsicament perquè 
fa 26 anys que estic entre llibres, 
però també...

-Sí, perquè fa ben poc que va 
ser l'aniversari de la Lliberia 
22, no?
-El 20 d'octubre del 2003 va fer 
25 anys, o sigui que aquest ja en 
són 26. És clar, aquesta és la 
vessant més popular, però he 
estat en moltes altres coses. A 
Salt, vaig ser creador de la 
Pastera, he participat amb 
l'agrupació ESTIL, l'Associació 
de Veïns, he estat a la formació 
de La Farga, a l'Escola d'Adults...
I aquí a Girona he estat amb 
grups de cinema, de pintors, en

grups de teatre... Però sí, lo dels 
llibres és ara mateix la meva 
professió i on més he projectat de 
cares a l'exterior.

-Per això potser aquesta 
llibreria fa la sensació de ser 
una mica un centre social, 
m'equivoco?
-No, no... En el moment de 
muntar La 22 sempre ho vam 
tenir clar: la llibreria havia de ser 
l'aparador per crear un espai 
cultural a Girona. També, però, 
cal que quedi clar que si no hi ha 
una professionalitat en la venda

Nom: Guillem Terrib 
Nascut a: Salt 
Residència actual: Giróna
Professió: -Llibreter, guia, company de tertúlia... a la 
Llibreria 22

-Director del Club de Crítics de Cinema de 
Girona i de la sala Truffaut

-President de "totselsllibres.com", empresa 
on 47 llibreries independents reuneixen esforços per 
mantenir-se vives i ferfronta l'agressivitat del mercat 

-Vocal de la Junta Executiva del Gremi de 
Llibreters de Catalunya

La 22: -Convoca i organitza el Premi de Novel·la Curta 
Just M. Casero des del 28 d'octubre de 1981

-Segon Premi Nacional a la millor labor de 
difusió de la cultura, realitzat per llibreries, concedit 
pel Ministeri de Cultura Espanyol, 1985.

-Premi a la Millor Llibreria de Catalunya, 
concedit pel Departament de Cultura de la Generalitat, 
1989/1997.
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entrevista Guillem Terribas

de llibres, el negoci farà aigües i 
tot aquest espai cultural també 
se'n pot anar a la merda. Per tant, 
no hem d'oblidar que la llibreria 
és un espai comercial, agressiu, 
c o m p e tit iu ,  on tre b a lle n  
actualment 10 persones. No n'hi 
ha prou de dir "ja ens hi trobem 
bé", però "no trobem mai els 
llibres", "ni saben de què va''... 
Cal combinar aquestes dues 
parts. Per sort, ara tinc un equip 
de gent que mantenen aquesta 
professionalització necessària i 
jo puc dedicar-me més a tasques 
de coordinació i promoció.

-A més a més ets el pregoner a 
les Fires de Girona d'aquest 
any. Ja tens el discurs a punt?
-No, no, encara no. Com que tinc 
tantes coses abans per fer, ja 
anirà sortint.

-I què pot fer la cultura per 
aquest món en què vivim?
-Això de "cultura" és molt ampli. 
Tot és relatiu. La cultura comença 
en l'entorn i les circumstàncies 
que neixes. Jo vaig néixer a Salt 
en un ambient força pobre, on la 
cultura hi era de manera molt 
elemental. Vaig tenir la sort 
d'entrar a l'escoltisme, que tot i 
que molta gent digui que és un 
ambient reaccionari i carca, a mi 
em va proporcionar contacte amb 
a ltra  g en t i e ls p rim e rs  
c o n e ix e m e n ts  t e a t r a ls ,  
pictòrics... Hi pot haver diferents 
mecanismes que et portin a la 
cultura, però el que hi ha d'haver 
sempre és una certa curiositat 
per part de la persona. Una 
persona que hagi viscut en un 
barri marginat tindrà molta més 
dificultat que una altra que hagi 
viscut al centre de Girona, és clar, 
però el fa c to r "c u rio s ita t 
p e rsona l" tam bé és m olt 
important. Charles Chaplin va 
néixer en un barri pobre i 
marginal i amb una família 
totalment desestructurada, i va 
arribar allà on va arribar... I potser 
un altre qua haurà anat a les 
millors escoles acabarà allà on 
Charlot va començar. La cultura 
l'has d'esgarrapar.

-Però llegir costa una mica, i 
sembla que cada vegada més...

Vull dir que les generacions 
cada vegada són més visuals.
-Nosaltres som d'una generació 
molt cinematogràfica, que no és 
el mateix que "visual". Vosaltres 
sou més visuals per la tecnologia 
amb què vivim: teles, videos, 
dvd's... Quan jo dic que la meva 
cultura és cinematogràfica vull dir 
que als anys 50 no hi havia res, 
és més, hi havia una repressió 
cultural i l'únic lloc que ens oferia 
una escapatò ria  eren les 
sessions dobles de cinema dels 
d ium enges, on cone ix iem  
països, històries, personatges... 
Això ens alliberava de tota una 
sèrie de mancances de la vida 
quotidiana.
-I aquestes noves generacions 
més "visual", llegiran menys?
-Llegir és una forma cultural, com 
el teatre o la música. Però llegir té 
l'avantatge de ser una cosa 
so lità ria  que no necessita 
endolls, que pots fer a qualsevol 
lloc i hora i que, a més a més, hi 
participes de manera activa. Una

novel·la l'escriu una determinada 
persona, però qui li dóna el ritme i 
la interpretació, que pot ser 
completament diferent a la del 
creador, ets tu. En canvi, el 
cinem a és la v is ió  d'una 
determinada persona o equip de 
persones. Per això novel·les molt 
conegudes no han funcionat en 
cinema, no perquè estiguin 
malament sinó perquè són la 
visió particular del seu director. 
Hem de ser, però , m o lt 
respectuosos amb la gent, no 
podem dir "aquell és tonto perquè 
no llegeix", perquè potser sabrà 
molt de mecànica, que jo no hi 
entenc res, i això també és 
cultura. Tot el coneixement, tot el 
desenvolupament personal que 
ens anem creant és cultura.

-I com valores l'estat de la 
qüestió, fa el que ha de fer 
l'administració per fomentar 
tots aquests mecanismes que 
ens poden d esp ertar la 
curiositat per la cultura?



Guillem Terribas entrevista
-No hem d'esperar que se'ns 
donin les coses, les hem de 
buscar. Tal i com nosaltres hem 
v iscu t el procés cu ltu ra l, 
actualment és la glòria. Ara, un 
cop dit això, també és cert que hi 
ha moltes mancances. És molt 
complex, però el que sí que et 
puc dir és que el país que 
inverteix en cultura inverteix en 
sensibilitat, civilització i fins i tot 
solidaritat. És difícil dir si fa prou 
l'administració... segurament mai 
no fa prou. Però és clar, si parles 
amb un militar et dirà que no fa 
prou per ells, en canvi per mi això 
és una despesa anticultural i 
ridícula. És molt relatiu.

-Els premis literaris ajuden a 
fomentar la cultura o només el 
negoci?
-Hi ha els premis dels que sentim 
més a parlar com ara el Planeta, 
el Ramon Llull... Hi ha una sèrie 
de premis que estan donats per 
edito ria ls  i que, per tant, 
constitueixen una manera de fer 
publicitat i de vendre més. De 
totes maneres, jo sempre dic que 
el premi Planeta està molt bé, 
perquè com a mínim s'està tres 
dies parlant de llibres a tots els 
telenotícies i a les portades dels 
diaris i el fet de parlar de llibres 
sempre és important. Després 
l'administració el que ha de 
fomentar són biblioteques, la 
lectura, donar suport a la creació i 
mimar també els punts de venda 
on es puguin adquirir aquestes

creacions. L'administració ha de 
tenir clars els aspectes de 
dinamització.

-Explica'm com neix el Premi 
de Novel·la Curta Just M. 
Casero
-Ara fa 24 anys que es va fer la 
primera edició amb el motiu 
principal de potenciar la creació. 
Aquí a Girona hi havia premis de 
poesia, d'assaig, de novel·la, 
però no n'hi havia cap dedicat a la 
novel·la curta. Es tractava de 
potenciar nous escritors, per això 
té una dotació petita, però hi ha 
una editorial que edita el llibre del 
guanyador. D'aquesta manera 
evitem  que s'hi presentin 
escriptors que ja publiquen o 
caçadors de prem is i es 
potencien nous creadors. I així 
ha estat, hem donat la possibilitat 
d'escriure a gent com la Dolors 
Garcia, la Maria Mercè Roca, en 
Josep Ma Fonalleres, en Josep 
Pujol, etc. Amés a més, des de fa
11 anys que ho acompanyem 
amb tota una sèrie d'actes de 
poesia, literatura... per crear un 
ambient dinamitzador que faci 
d'aquest premi un esdeveniment 
literari. La nostra idea era fer una 
aportació creativa no només al 
món de la literatura sinó a tot 
l'ambient cultural de Girona.

-Això et volia comentar, 
sembla que darrerament hi ha 
hagut com una mica de 
descentralització; vull dir que

no només hi ha vida a les grans 
capitals. Fes-me una valoració 
del panorama cultural a 
Girona...
-Girona es veia com una ciutat 
fosca, tancada. De fet, fa força 
temps que va començar a haver- 
hi coses, però la gent no s'ho 
acabava de creure. Deu fer uns
20 anys que la gent diu "sóc de 
Girona" sense recança, sense 
esperar que et tractin com si 
vinguessis d'un poble remot. 
Penso que, amb tots els defectes 
perquè no hi ha res perfecte i 
sort, perquè aleshores no ho 
podríem perfeccionar i seria 
avorridíssim!-, amb totes les 
mancances que hi puguis trobar, 
Girona és una de les ciutats més 
importants de Catalunya quant a 
dinamització cultural. Hi ha 4 
sales de teatre, la Casa de 
Cultura, l'Auditori de la Mercè, 
una escola de teatre, grups de 
dansa, 34 sales de cinema, un 
bon nombre de llibreries que 
estan molt bé... I quan parlo de 
Girona incloc també Salt, perquè 
la qüestió metropolitana és 
important, especialment a Salt on 
hi ha el teatre, la Mirona, etc. I 
pensa que Girona és una ciutat 
de 77.000 habitants, que no és 
pas tant. Tot això ha estat 
possible des del moment que ens 
hem cregut que Girona existia.

Agnès Cabezas Horno
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història Tot repassant la prem sa del passat

"A quarts d'onze de la nit del 
divendres proppassat se declarà 
un horrorós incendi en la fàbrica 
de teixits del Sr. Joseph Peypoch 
situada en lo VEHINAT DEL 
SACH, entre los pobles de Salt y 
Santa Eugènia. Lofoch consumí 
tot lo pis superior de l'edifici, y 
afortunadament al desplomar- 
se les parets y sostres de aquell 
no aterraren los sostres del pis 
inferior, a lo qual se degué la 
salvació d'una part de la 
desgraciada fàbrica.
Acudiren al lloch de l'incendi lo 
M.l. Sr. Governador civil de 
Girona, lo alcalde, lo Arquitecte 
Provincial, totas las bombas de 
la c iu ta t ab sos que fes 
respectius, aixís com també les 
Atoritats de Salt y de santa 
Eugènia; gracias als esforços de 
tothom y a la ben combinada 
direcció 's logrà dominar lo foch, 
a las primeras horas de la 
matinada".
(La Vetllada-20 d'agost de 1881)

"Morí en la seva casa de camp 
de Salt, després d'haver rebut 
els Sants Sacraments D. Pelayo 
de Camps, primera hisenda 
d'aquesta província".

(El integrista- 10 d'octubre de 
1889)

"Al tornar ahir a la tarda a les 
s e v e s  p o s s e s s i o n s  
l'Excelentíssim Sr. Marquès de 
Camps li fou llançada una pedra 
de regular mida des de la 
carretera, tocant-li desgraci
adament la cara. No s'ha pogut 
descobrir a l'autor. La ferida fou 
curada per un metge d'aquest 
Capital, per sort la ferida no és 
de gravetat".
(El Correo de Gerona- 4 
d'octubre de 1893)

EXPOSICIÓ INTERNACIONAL 
DE BARCELONA(1888)
"Dues fàbriques del poble de 
S a lt o c u p a re n  v is to s e s  
instal·lacions:
Jaime Farreras i Cabanes.
Una bonica instal·lació a la nau 
16, consistent en un armari de 
quatre grans vidrieres. Al fons 
molt ben compostes es troben 
les mostres de filats teixits.

Mulleras i Sobreques 
Ala nau 8 del Palau d'Indústria hi 
té la seva instal·lació que farà 
uns 15 metres de llarg amb una

alçada de 3. Els teixits, filats 
estam pats es troben en 
perfecte ordre i en el centre 
entre carrets de cotó de 
diferents colors hi ha també de 
cotó l'escut de Barcelona" (El 
Constitucional 25 de juliol de 
1888)

"Trobant-se vacant la plaça 
d'Administrador de Manicomi 
de Salt, que està dotada amb 
l'haver anual de 3500 ptes. Es 
proveirà per concurs"
(El Autonomista 8 de març de 
1919)

"El Governador Civil recomana 
als A lca ldes i au to rita ts  
sanitaries l'ús de caretes per 
cuidar els malalts de grip"
(El Autonomista 12 de març de 
1919)

"S'imposa una multa de 15 
pessetes al "Tablajero de Salt", 
Jaime Pratsevall, per faltar un 
dels cinc caps de bestiar, ja que 
es presuposa que s'ha degut 
sacrificar clandestinament, se li 
redueix la multa a 5 pessetes" 
(El autonomista 12 de juliol de 
1912)

El compromís de Casp
Martí l'Humà, rei de Catalunya- 
Aragó de 1396 a 1410, fou el 
germà i successor de Joan I. El 
seu curt regnat, caracteritzat per 
u na  c r is i  e c o n ò m ic a  i 
demogràfica, va ser el darrer d'un 
membre del casal de Bacelona, la 
dinastia nacional catalana. Per tal 
de pacificar els seus regnes el rei 
envià el seu fill Martí el Jove a 
Sardenya, on perdé la vida. Martí 
no va reaccionar a temps i morí 
sense designar successor. El fet 
generà una greu crisi política i un 
interregne que ens conduí al 
Compromís de Casp, on s'acordà 
l'entronització de la dinastia 
castellana dels Trastàmares. 
Inicialment el candidat més ben 
situat era Jaume d'U rgell, 
lloctinent del rei, descendent 
directe d'Alfons el Benigne i casat 
amb una filla  de Pere el 
Cerimoniós. Però les dificultats 
de Catalunya, Aragó i València

per posar-se d'acord evidencià la 
divisió del regne, i la riquesa i el 
ta c te  p o l í t ic  de F e rra n  
d'Antequera, nét de Pere el 
Cerimoniós, recolzat pel Papa 
(que volia el favor castellà) i 
sectors nobles valencians i 
a ra go n eso s , féu d e rro ta r 
políticament i militar els partidaris 
d'en Jaume.
Ferran I fou un rei acceptat pels 
estaments dirigents del país, que

ju rà  e ls  p r iv i le g is  i les 
c o n s t i t u c io n s .  P e r a ls  
historiadors romàntics, però, 
significà l'inici de la decadència i 
de la castellanització del regne. 
Per altres fou un canvi de dinastia 
més que no tenia perquè acabar, 
dècades després, amb una unió 
dinàstica amb Castella. La 
polèmica està servida.
«IhCmL»
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n u e v o  C IT R O E N  C 2
URBAN SP O R T S CAR

El nuevo Citroen C2 es un coche lleno de energia. Con auténtico 

espíritu deportivo. Motores diésel HDi o gasolina de última 

generación de hasta I IOcv  y, si lo deseas, caja de cambios 

SensoDrive con mandos en el volante, para estar siempre en buena 

forma. Un equipamiento* sorprendente: climatizador, llantas 

de aleación de 16", regulador de velocidad, radar de ayuda 

al aparcamiento, radio-teléfono con reconocimiento vocal,

navegador color y cargador de 5 CD's; 6 airbags, ABS y ESP, 

encendido automàtico de luces y sensor de lluvia; retrovisores 

eléctricos, térmicos y retràctiles, volante forrado en cuero, 

portón trasero con doble apertura y asientos traseros independientes 

deslizantes y abatibles.

Ven a conocer el nuevo Citroen C2 y comprobaràs que con un 

coche así està prohibido aburrirse.

www.citroen.es
Información Citroen: 902 44 55 66 
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Col·laboració
Esperam e en el cielo

En El nom de la rosa, Umberto 
Eco recrea fantàsticament els 
debats entre l'ordre franciscana i 
dominicana durant l'alta edat 
mitjana a l'entorn de l'essència i 
el significat de Crist. Per als 
franciscans era innegable la 
pobresa que exemplificava la 
seva doctrina. Per als dominics, 
la qüestió no era si Crist era o no 
era pobre, sinó si l'Església 
havia de ser pobre. I no ho havia 
de ser. Calia usar-la i considerar
ia com un instrument de poder. 
En ple segle XXI la humilitat de 
Jesús hauria de comportar, ara 
més que mai, la humilitat de la 
seva Església, no només en un 
sentit material sinó especialment 
en un sentit humà i espiritual. La 
cúria romana, finançada per 
l'Opus Dei, viu en un món que 
s'ha fet per a ella i la seva gent i 
que, com és habitual en la 
història d'aquesta institució, poc 
té a veure amb el món que es viu 
als extramurs del Vaticà.
La Conferència Episcopal no ha 
sigut menys en aquest retorn a 
l'e s p e r it  p re c o n c ilia r  del 
pontificat de Joan Pau II. Els 
bisbes espanyols, nostàlgics 
d'altres règims, no deixen 
d'intervenir públicament en la 
v ida  p o lít ic a  d 'un  e s ta t 
constitucionalment laic (amb

c o n s i g n e s  m é s  q u e  
conservadores) i són els 
propietaris dels mitjans de 
comunicació més reaccionaris. 
Al nostre país, el seguidisme de 
l'Arquebisbat de Barcelona ha 
dividit les diòcesis catalanes. No 
hi ha una clara voluntat d'una 
regió eclesiàstica pròpia i el 
fòrum Joan Alsina desvetlla, a la 
fi, el descontentament profund 
del baix clergat de les nostres 
comarques i de bona part dels 
parroquians, que per cert són 
cada dia menys. Els seminaris 
estan buits i la mitjana d'edat 
dels sacerdots i del nombre de 
parròquies que han d'assitir no 
deixen d'augmentar, i algun dia 
també es moriran.
El més nou de tot és que això no 
importa. I és que la doctrina 
oficial envers el paper de les 
d o n e s ,  e l  c e l i b a t ,  
l ' h o m o s e x u a l i t a t  o 
l'anticoncepció atempten contra 
e ls  d re ts  h u m a n s  m és 
elementals, per no esmentar 
qüestions com les de l'eutanàsia
o l'avortament, a les quals no fan 
front. Tanmateix, gosen donar 
lliço n s  d 'am or, respecte , 
generositat i no discriminació. 
Sembla que no siguin conscients 
que ja no són cap poder fàctic. Si 
no retornen als orígens, si no

s'adapten a la nostra societat, el 
t e m p s  e l s  v e n c e r à  
definitivament. Jesús no era un 
hipòcrita.
Més que creure en Déu, la 
religió o l'Església, catòlica 
s'entén, crec en un individu 
humil que fa dos mil anys 
predicà l'amor i la pau entre tots 
els homes (com abans i 
després han fet molts d'altres) i 
que va viure i morir per això. 
Crec en els homes bons que 
treballen per aquesta idea, crec 
en l'espiritualitat humana, crec 
en l'art dels temples, en la seva 
bellesa i el seu sentit, crec en la 
religió de les bones persones. 
Però no crec en jerarquies 
homòfogues i reaccionàries. 
Jesús, que no deixa de ser un 
personatge del seu temps, creia 
profundament en l'home essent 
un humà com tots els altres. 
Això és el que cal recuperar, 
perquè això és el que el fa 
veritablement gran. Ja no cal 
e m b o lca lla r- lo  de fa lses  
divinitats. Què diria aquell home 
del nostre món i dels que el 
prediquen avui? Jesús era un 
il.luminat que si tornés a existir 
tornaria, possiblement, a ser 
crucificat.

Joan Corominas
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Novetats al curs escolar
ensenyament

El dia 15 de setembre va 
començar un nou curs escolar, el 
2004/2005. Un curs que ha 
arrencat amb moltes novetats per 
aSalt.

En l'Educació Infantil i Primària
tenim un Parvulari nou: es tracta 
d'un edifici industrialitzat que s'ha 
situat al costat del col.legi El Pla. 
La Generalitat ha construït,en els 
terrenys cedits per l'Ajuntament, 
un edifici molt pensat per a la 
funció que ha de desenvolupar: 
colors vius, sistemes constructius 
de seguretat, espais amplis amb 
molta llum natural, zona de pati i 
esbarjo ben aprofitada... Aquest 
centre ha permès escolaritzar 
una aula d'alumnes de P-3, una 
altra aula mixta de P-4 i P-5 i 
s'han pogut destinar 4 aules al 
Cicle Inicial de Primària de 
l'esmentat Ceip El Pla.

La segona novetat afecta 
precisament aquesta escola, ja 
que a partir d'aquest curs passa a 
ser de 2 línies, això vol dir que 
amb un any podrà doblar la seva 
capacitat; també significa que 
d'aquí a poc el Departament 
d'Educació de la Generalitat 
presentarà a l'Ajuntament el 
Projecte d'ampliaicó de l'escola 
que afectarà als 2 edifics que el 
componen, és a dir, el parvulari 
(per a alumnes de 3 a 6 anys) i el 
de primària (pera nens i nenes de
6 a 12 anys), i que les obres 
començaran abans que acabi 
aquest curs, amb la finalitat que el 
setembre de l'any vinent estigui 
enllestit per acollir-hi tot el seu 
alumnat.

La tercera novetat té a veure amb 
el creixement del Ceip Mas Masó

del carrer Pep Ventura,! Aquest 
centre per aquest curs té 
matriculats alumnes fins a 3r de 
primària (els de parvulari de P-3, 
P-4 i P-5 de doble línia). En 
aquest cas, el Departament 
d'Educació de la Generalitat ja ha 
presentat el Projecte totalment 
acabat del col.legi a l'Ajuntament, 
de tal manera que des del 
municipi esperem que les obres 
comencin de forma immediata. 
Això faria que el proper curs els 
alumnes de parvulari ja podrien 
deixar els mòduls prefabricats 
per passar a l'edifici nou, i els de 
primària ho podran fer el curs 
següent.

Les dades actuals als centres 
d'Educació Infantil i Primària del 
municipi són les següents:

Centre P-3 P-4 P-5 1r. 2n. 3r. 4t. 5è. 6è.

Mas Masó 45 35 43 26 24 12
Veïnat 23 25 27 27 27 26 25 23 32
La Farga 46 48 54 51 49 45 47 73 65
S.Santaló 23 43 26 25 24 40 24 26 26
El Pla 46 23 25 48 41 33 41 42 27
Parvulari
Nou 9 3 5

Aquestes dades confirmen el que 
des de l'Ajuntament i el Consell 
Escolar Municipal venim dient 
des de fa anys: la població no 
para de créixer i això exigeix que 
els serveis educatius creixin en la 
mateixa proporció.

A l'E ducació  Secundària  
Obligatòria (12 a 16 anys) també

tenim novetats. Aquest curs 
l'A ju n ta m e n t ha posa t a 
disposició de la Generalitat els 
terrenys situats entre els carrers 
Miquel Martí Pol i Rocacorba per 
tal de facilitar la creació d'una 
SES: S e cc ió  d 'E d u c a c ió  
Secundària. En aquests terrenys 
s 'h i ha s itu a t 2 m òdu ls  
prefabricats on s'han matriculat

alumnes de 1 r, 2n, i 3r. d'ESO, 
que seran el primer embrió del 
futur "tercer institut" de Salt, 
després dels ja  ex is ten ts  
Salvador Espriu i Vallvera.

Les dades ac tua ls  de la 
Secundària Obligatòria pública 
del municipi són les següents:

Centre 1r. 2n. 3r. 4t.

IES Vallvera 63 62 91 55

IES Salvador Espriu 95 102 120 91

S.E.S. 26 17 12

<E>



Novetats al curs escolar
senyament

Amb aquestes dades crec que 
comença a ser hora que des de la 
G e n e ra lita t  es p la n te g in  
seriosament l'ampliació dels 
Cicles Formatius que els IES 
oferten en el nostre poble, ja que 
el potencial d'estudiants és 
elevadíssim. Aquesta és també 
una vella petició i reivindicació del 
nostre Consell Escolar Municipal.

Finalment, deixeu-me que us 
parli de l'Educacfió Preescolar
o, el que és el mateix, de 
l'Educació Infantil de Primer Cicle 
(0 a 3 anys) que correspon a 
l'Escola Bressol.

La primera Escola Bressol 
Municipal de Salt ha estat 
batejada amb el nom "El 
L ledoner” en homenatge i 
respecte a l'únic arbre d'aquesta 
espècie que s'ha pogut salvar en 
els terrenys on s'ha construït el 
centre, en el carrer Sant 
Dionís,25-27.

L'Escola Bressol El Lledoner va 
començar a caminar el 15 de 
setembre de l'any passat. 
Després d'un primer curs on s'ha 
deixat clara la seva vocació 
educativa, el dia 1 de setembre 
d'enguany hem iniciat el nostre 
segon any escolar amb la totalitat 
de les places cobertes (mantenim 
una llista d'espera a P-2 i a P-1). 
La composició de l'Escola 
Bressol, quant a places, està així:

P-2 (nens i nenes de 2/3 
anys)......................  40 alumnes
(2 aules de 20, cada una)
P-1 ( " " d'1 a 2
anys).................. 26 alumnes (2
aules de 13, cada una)
P-0 ( " " de 4 mesos a 1 any)
16 alumnes (2 aules de 8, cada 
una).

Els alumnes de P-0 són els únics 
que en aquests moments no 
omplen les 2 aules, ja que per raó 
de l'edat es van incorporant a 
mesura que compleixen els 4 
mesos reglamentaris. La previsió 
de la matrícula és que al mes de 
febrer estarem al complet.

L'Escola Bressol Municipal 
realitza les inscripcions per a 
cada curs, coincidint amb el 
calendari de preinscripció i 
matriculació del Departament 
d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya.

A més de tota aquesta part 
tècnica que fa referència a la 
p lan ificació , organ ització  i 
inversió en matèria educativa, no 
vull deixar de banda tota una altra 
part de la qual també convé 
parlar. És el fet de "viure i 
educar", i en aquest procés de 
viure i educar no hi intervé només 
l'Administració educativa, com 
tampoc només l'escola i els seus 
p ro fe s s io n a ls , m e s tre s  i

professorat, sinó que tots ells han 
de  fe r  un f r o n t  c o m ú  
conjuntament amb la família.

La família i l'escola són els espais 
bàsics on els infants creixen i es 
desenvolupen, com també ho és 
el carrer i el medi més proper que 
en aquest cas és el seu poble, i és 
per això que crec que són els 
llocs naturals de viure i educar.

Amb les petites accions de cada 
dia transmetem valors, és a dir, 
amb la nostra manera de ser, de 
fer, de pensar, d 'a c tu a r, 
im p regnades  d 'e m o c ion s , 
sensacions, tristesa, alegria, 
tolerància, amor, estimació... és 
amb to t que eduquem  i 
contribuïm a viure i a conviure.

Si volem form ar persones 
equilibrades, sanes, raonables i 
preparades per viure en societat, 
hem d'educar transmetent tots 
aquets valors que ens són 
inherents en tant que ciutadanes i 
ciutadans. Els valors són propis 
de les persones i de les seves 
accions i actuacions, si acceptem 
això, hem d'admetre que aquesta 
tasca educativa ens pertoca a 
tots i a totes: la família, l'escola i 
l'administració.

ROSA SALA CARRERAS 
Cap d 'E n sen yam en t de  
l'A juntam ent de Salt

A exposició públicaicies
El padró fiscal per al 2004 sobre 
l'IAE està exposat a efectes de 
notificació col·lectiva. El període 
de pagament finalitza el 15 de 
novembre.

La Junta de Govern Local va 
acordar en data de 10 de 
setembre habilitar un carril de

circulació de bus-taxis en el sentit 
sud-nord en el carrer Dr. Castany, 
entre l'entrada del centre 
hospitalari i el carrer Pep Ventura. 
Deixar en un sol sentit de 
circulació el carrer Dr. Castany, 
entre el carrer Pep Ventura i la 
rotonda del vial sud.
Prohibir l'estacionament de

vehicles al carrer Dr. Castany, 
entre el vial sud i el passeig dels 
Països Catalans.

<S>



La Fira del C istell

No hi ha cap dubte que la Fira del 
Cistell s'ha consolidat i que cada 
any agafa més empenta. Una 
modalitat que cada vegada 
s'escampa més per terres 
gironines i segurament que a tot 
Catalunya, éscelebraralgunafira 
monogràfica per donar a conèixer 
tradicions, que arran de la 
industrialització, ha arraconat els 
treballs manuals a l'artesania 
pura. Encara que alguns objectes 
són més propis de decoració que 
de feina, els cistells i algunes arts 
de pesca tenen la seva utilitat 
necessària. Ara el plàstic s'ha fet 
amo, transformant la qualitat del 
producte

gaire de la lloca; o sigui, eines i 
útils per a tot menester.
Que la Fira es consolida ho 
d e m o s tra  la p a r t ic ip a c ió  
d'artesans de Vigo, de les illes 
Balears, de França, d'Itàlia. Salt 
està agafant nom en el món de 
les fires. Com a complement de la 
Fira se celebra un concurs de 
p i n t u r a  r à p i d a  b a s t a n t  
concorregur. Hi quedes sorprès 
de la rapidesa amb què creix en la 
tela la imatge reflectida: deia de 
les manetes dels artesans 
cistellers de la Fira; aquí t'has de 
treure el barret.

Cam ina M ira i Observa

La matèria primera: el vímet, la 
canya, les vergues de castanyer i 
avellaner, els joncs, l'espart, el 
cànem, etc., a més de les bones 
manetes dels artesans, són (o 
eren) els bons ingredients per 
confeccionar tota classe d'atuells 
de protecció per al vidre o 
ceràmica, a més de tot un 
parament d'estris per al camp i la 
pesca. De capacitat, com coves i 
cistells per a diferents serveis, 
a lbardes per al transpo rt 
adaptades als animals de bast. 
De trampes, com les d'atrapar 
peixos i marisc, de gàbies per a 
recloure-hi ocells de reclam, o 
perquè els pollets no s'escampin

Les cuineres de Salt
El Consell de la Gent Gran de 
Salt, en l'apartat d'Activitats 
Diverses, ja fa temps que va 
com ençar a tre b a lla r per 
recuperar, conservar i donar a 
conèixer la cuina de les àvies de 
Salt. Per portar a terme aquesta 
tasca, les cuineres interessades 
ens reunim, cada quinze dies, 
concretament els dimecres a dos 
quarts de sis de la tarda, a l'antiga 
fàbrica ComaCros.
El grup de les cuineres de Salt 
hem realitzat, durant els més de 
dos anys d'existència del grup, 
un m u n t  d ' a c t i v i t a t s :  
c o n f e r è n c i e s ,  s o r t i d e s ,  
degustacions de plats... De 
cares al futur, tenim moltes idees i 
altres projectes que, poc a poc,

anem aconseguint. El primer, és 
publicar un llibre de cuina amb les 
receptes de totes les àvies que hi 
col·laboren. Ja en tenim moltes 
de recopilades i continuem 
treballant-hi per tal de fer un bon 
recull de les receptes de la nostra 
cuina.
En segon lloc, hem aconseguit 
posar les bases per tenir, en un 
futur immediat, una cuina ben 
equipada, un espai idoni per a les 
nostres reunions i activitats 
q u i n z e n a l s ,  e l e m e n t  
imprescindible per poder fer 
demostracions de la cuina 
tradicional catalana, de la nostra 
cuina de Salt, i potser fins i tot per 
organitzar cursos que ens 
permetin transmetre el nostre

coneixement i experiència en l'art 
de la cuina.
Per poder tirar endavant la nostra 
activitat, ens agradaria comptar 
amb totes les cuineres de la gent 
gran de Salt.
Per aquest motiu, volem aprofitar 
l'oportunitat que ens ofereix La 
Farga per fer una crida i convidar 
totes les àvies del poble a qui 
agrada la cuina perquè participin 
en aquestes reunions quinzenals 
i ens ajudin en la nostra tasca de 
conservar els plats que hem 
cuinat tota la vida, alguns dels 
quals hem heretat dels nostres 
pares, i transmetre'ls així a les 
noves generacions.

Joana Ferrer i Casacuberta
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Projecte Rius
natura

La secció de medi ambient del 
Consell Municipal de la Gent 
Gran, per segona vegada, hem 
participat en una inspecció al 
tram corresponent del riu Ter, que 
hem apad rina t segu in t el 
programa d'Hàbitats-Projecte 
Rius que es desenvolupa a tot 
Catalunya, amb la intenció de 
conèixer l'estat de salut de les 
nostres aigües continentals, 

t Tenim la intenció de fer una
i nspecc i ó  cada mes per  
confeccionar un historial de la 

, qualitat de l'aigua (fauna i flora)
del tram de riu al voltant del Pla 
del Socs, a més de trametre les 
dades recollides a la regidoria de 
Medi Ambient de l'Ajuntament, el 
regidor de la qual ens va 
acompanyar en aquest treball de 
camp i a la central de Barcelona, 
on con fecc ionen el mapa 
general.
L'equip està format per Joan 
Canals, Joaquim Cugat, Josep 
Sucarrat, Ramon Sanjuan, Paco 
Ferragut i Ramon Torramadé. Si 
algú més està interessat a 
participar-hi, es pot posar en 
contacte amb qualsevol dels 
component s  de l ' equip o 
informar-se a l'Ajuntament 
Aquesta vegada podem dir que el 
riu està en bon estat de salut a 
falta d'un examen exhaustiu dels 
fangs i llots. Tant els nitrats com 
els diferents components de 
l'aigua són força normals i l'aigua 
que hi passava aquell dia era de 
4'04 m3/seg.. Més de la normal 
en aquests temps de tardor. 
També les cuques trobades són 

i  d'aigües netes.

Ramon Torram adé

És un EFIM ERÒPTER. Ho poso en m ajúscules perquè ho entenguin

Buscant inverteb rats  a l'a igua

M esuran t l'am plada



Inspiració
opinió

La ment d'un artista està plena 
d 'idees, les quals in tenta 
expressar de forma externa 
mitjançant la seva obra, això fa 
que una obra d'art sigui més que 
una peça de decoració.
Ningú s'atura a pensar quantes 
hores ha passat l'artista en 
aquella obra i la dificultat que li ha 
suposat. La dificultat de fer 
aquella pinzellada en el lloc i amb 
el color adequats, amb l'estat

d 'ànim adient  i amb les 
condicions òptimes, no és tan 
fàcil reunir totes aquestes 
qualitats perfer una bona obra. 
L'artista veu un paisatge, una 
figura, una imatge per pintar i 
comença a pensar com ha 
d'enfocar aquella llum, aquells 
colors, aquelles formes... com 
pot donar a conèixer a tota la gent 
els sentiments que ell els ofereix 
a través del pinzell, els colors, la

tela... L'artista agafa una tela, la 
col·loca al cavallet, la centra, 
s'asseu. Aquí comença la part 
més difícil de la creació d'una 
obra: com comencem? L'artista 
agafa el llapis, nerviós, inquiet, 
concentrat intenta trobar el punt 
adient a la tela, on pot començar 
a pintar, mira de fer-se un croquis 
de la imatge. Després d'aquest 
croquis, l'artista agafa el pinzell, 
agafa un bocí de pintura i 
meditant el lloc més escaient 
finalm ent hi fa la primera 
pinzellada: ha començat l'obra. 
Després de fer les primeres 
pinzellades a la tela es comença 
a definir el paisatge. S'escullen 
els colors i les tonalitats; 
barregem blaus, blancs, grocs, 
vermells... al cel, un blau 
maragda, amb un toc de lila amb 
algunes pinzellades blanques 
insinuant una tempesta propera. 
A l'horitzó un mas, rústic, amb el 
seu hort al costat del riu, tot tenyit 
d'un to groguenc, de tardor. En 
primer pla hi ha un pastor, que 
descansa al costat del gos, que, 
atent, vigila les ovelles.
Els colors taronges de les 
muntanyes anuncien l'arribada 
de la tardor i els arbres despullats 
sentencien la seva imminent 
presència.
Amb aquests paisatge l'artista 
anuncia la tardorada i l'ultima 
pinzellada de la tela es fa amb la 
màxima precisió. L'artista ha 
firmat, l'obra s'ha acabat.

Anna Clarà Roura

La invasió del blau

No és cap novetat que els 
ajuntaments de les nostres terres 
tinguin dèficits notables en els 
comptes municipals, ni tampoc 
que tot el que sigui fer diners és 
bo per als seus governants. No 
obstant això, la notícia que el 
consistori de Barcelona vol 
convertir la ciutat comtal en una 
zona blava d'aparcament ha 
tornat a la primera plana la 
discussió d'utilitzar aquest recurs

com a font municipal d'ingressos.

A la nostra província , és 
pràcticament impossible trobar 
algun poble de més de 5.000 
habitants on els aparcaments 
blaus no hi hagin existit mai. Tot i 
això, hi ha diferents graus d'ús 
d'aquest mètode de recaptació 
municipal. Així, ens trobem 
localitats on el blau en l'asfalt ha 
estat aplicat amb mesura, on

preocupa ben poc perquè aquest 
color encara no s'ha convertit en 
una plaga difícil d'evitar, sobretot 
pels vinguts de fora que vénen a 
visitaria població.

A l'altra banda, hi tenim els 
municipis on els conductors de 
fora i, a vegades els mateixos 
veïns, no tenen cap més opció 
que rascar-se la butxaca i pagar 
uns preus que, en molts casos,



Opinió
La invasió del blau

són abusius. I, si algu decideix 
enfrontar-se a aquest excés i no 
pagar, el corresponent vigilant de 
la zona blava ja s'encarrega de 
deixar-te, entre el vidre i 
l'escombreta per netejar-lo, el 
paperet on t'informen de les dues 
opcions que el conductor té. Per 
les bones, hi ha la d'abonar el 
mateix dia tres o quatre euros a la 
font-caixa-de-pagament-de-la- 
zona-blava i tot queda oblidat. 
Per les dolentes, l'opció és com 
una ganivetada molt dolorosa a la 
cartera de qualsevol: pagar entre
50 o 60 euros el dia que vulguem.

I quan una persona qualsevol, 
que paga els corresponents 
impostos municipals (entre els 
quals n'hi ha un només destinat a 
o f e r i r  a p a r c a m e n t ) ,  que 
necessita el vehicle per anar a 
treballar, es troba la casa 
envoltada d'aquestes linies 
blaves matí rere matí, què ha de 
fer?  Deixar  el cotxe dos 
quilòmetres més avall, que allà 
no s'ha de pagar, construir-se un 
garatge o llogar-ne un.

Si els veïns de Barcelona afectats 
per la macrozona blava no fan res 
al respecte, el seu alcalde, i molts

d'altres, es creuran plenament 
legitimats per pintar de blau tots 
els carrers dels nostres municipis
i després sí que pagarem per 
doble el mateix servei.

Tot i axò, en molts indrets, el 
cobrament d'aquest impost per la 
pintura blava no es fa realitat mai, 
cosa que ens deixa una altra 
qüestió a l'aire: per què hem 
d'aguantar les fonts-caixa que fan 
mal a la vista i, a més a més, són 
iguals tant a la platja com a 
davant d'una catedral?

Carles Torramadé Burgués

Preguntes amb resposta?

Vaig a la feina, cap a l'escola, pel 
camí em trobo un nen que em 
crida i ens saludem, l'acompanya 
la mare que fa com si no em 
conegués. Aprendrà aquest nen 
a ser amable i correcte si només li 
ho ensenya l'escola?

Dos nens es barallen al pati, el 
mestre intervé quan li demanen, 
el problema queda resolt i al cap 
de poc juguen com si res hagués 
passat. A les tres arriba una mare 
enfurismada preguntant si el nen 
que s'ha barallat amb el seu fill és 
àrab o espanyol. Aprendran a

respectar-se aquests infants si 
només els ho ensenyen a 
l'escola?

Una nena no fa els deures, la 
mestra parla amb la familia, 
aquesta manifesta que no poden 
controlar ni dedicar temps als 
seus fills perquè el seu horari no 
els ho permet, demanen a la 
mestra que en tot cas la castiguin 
a fer els deures a l'hora del pati. 
Podrà aquesta nena aprendre a 
estudiar i esforçar-se si només li 
ho ensenya l'escola?

Ens calen noves lleis d'educació
o ens calen pares que vulguin 
exercir de pares?
^Tan difícil és disfrutar amb els 
fills, jugar-hi, aprendre amb ells 
per tal que esdevinguin persones 
educades i respectuoses, si això 
és el que diem que volem? 
Podem no tenir diners, ni prous 
coneixements, però si estimem 
els fills i,no els podem regalar 
una mica del nostre apreciat 
temps?

Carme T.



Carta oberta a La Farga

(Febrer 2004) Recordat 
PITU GELI (fins 1936)

La darrera vegada que la meva 
neboda em va venir a veure em va 
portar la revista de Salt "LA 
FARGA" editada a l'ocasió de la 
Festa Major de Salt de 2003. Entre 
altres coses vaig trobar-hi Noms i 
Motius d'aquell temps recollits per 
en Pitu Geli i jo, que fa més de 
seixanta anys que visc fora de 
Salt, penso molt i sovint en el Salt 
d'aquell temps, 1920-1936. He 
escrit unes llibretes a fi que la 
meva neboda pugui conèixer el 
Salt d'aquell temps.
Reconec que tu, Pitu, també 
recordes aquell Salt, també 
penso, a veure si jo parlo amb 
aquell Pitu que crec haver 
reconegut. Aquest vivia al "carrer 
que no es Passa", tenia tres 
g e r m a n s ,  en Pere  i en 
Dalmau,que havien nascut abans 
que jo, mentre que en Manel era 
més jove que jo. En Manel i jo vam 
estar junts al front d'Aragó, junts 
amb altres de Salt. En Pitu, que 
era el més gran, es va casar. De

totes maneres, cal reconèixer, 
Pitu, que has fet un recull 
excel·lent de noms i motius 
d'aquell temps.(...)
Pitu, jo vaig anar a "estudi" del 
1924 al 1930, el mestre era el Sr. 
Lluís Moreno Torres; en aquella 
temporada estava prohibi t  
d'ensenyar el català, a més no 
sento parlar el català des de fa 
molts anys, per aqueixa raó hauràs 
de perdonar-me les fal tes 
d'ortografia i acabaré d'empipar-te 
donant-te una forta abraçada.

En Lluís de can Cuní

Lluís, com a responsable de la 
Revista la Farga, en Pitu em 
recomana de fer - te  unes 
reflexions. Primer de tot, agrair-te 
la delicadesa que has tingut de 
saludar-lo i després que no calia 
imprimir les teves observacions 
sobre noves aportacions al seu 
treball, ja que diu que alguna com 
"can Pixera" no és real; el nom de 
Pixera prové de la paret on..., que 
el nom de la casa era can Calçó,

que en d'altres, ell hi posa el nom 
més antic d'alguns com "can Toni 
Hostaler" que dius, segons ell 
aquest és més nou, i en altres que 
sí que hi eren i tens raó de 
recordar-los, però que les cases 
són a terra on s'hi ha fet blocs de 
pisos i per això no els va posar. 
Ara, fins i tot, altres cases de la 
llista de motius ja són blocs de 
pisos.
El que sí em recomana en Pitu és 
que si poguessis fer arribar a la 
Farga uns escrits teus (que ell ha 
llegit), molt interessants, sobre les 
teves vivències i històries de Salt 
del temps que hi vares viure per 
publicar-les, amb el teu permís. I 
quan en Pitu diu que són molt 
importants, és que ho són.
Si per qualsevol motiu de temes de 
la Revista, em vols fer alguna 
suggerència, benvinguda serà. 
També dir-te que la Revista està 
oberta a totes les aportacions 
Una cordial salutació d'en Pitu i 
meva

Ramon Torram adé

Què és la Grip? perquè cal vacunar-se?
La grip és una infecció vírica de les 
vies respiratòries molt contagiosa. 
A Catalunya arriba a l'hivern, la 
majoria de les vegades a partir de la 
segona quinzena de desembre.
Cal diferenciar la grip d'altres 
infeccions víriques més benignes 
que donen símptomes semblants. 
La grip té un començament brusc, 
amb febre alta, dolor muscular, tos 
seca, mal de cap i de coll, sensació 
de fred, malestar general i 
cruiximent (el conegut "trancazo"). 
La gravetat de la grip varia d'un any 
per l'altre i d'una persona a l’altre. 
Els v i rus gr ipal s  canvien 
contínuament i per aquesta raó cal 
vacunar-se cada any, ja que la 
vacuna es prepara per protegir-nos 
contra els virus que arribaran aquell 
hivern.
La vacuna està elaborada a partir 
de virus gripals morts, per la qual 
cosa mai no pot produir la malaltia.
El període ideal per vacunar-se són 
els mesos d'octubre - novembre i un 
cop administrada la protecció 
s'obté en 2-3 setmanes.
La vacuna pot produir molèsties 
locals lleus com: vermellor, picor... 
que cedeixen amb l'aplicació de

fred local i rarament febre, en 
aquest cas prendre un antitèrmic 
t i p u s  p a r a c e t a m o l .  Està 
contraindicada en cas de malaltia 
aguda, si hi ha hagut al·lèrgia a una 
dosi anterior o a algun component 
de la vacuna.
Aquesta vacuna protegeix contra 
la grip, però no del refredat 
comú.
Qui s'ha de vacunar? Encara que 
la vacuna pot prevenir la grip a 
tothom, és important evitar-la en les 
persones a les que pot produir 
complicacions i descompensacions 
de malalties cròniques que les 
poden obligar a ingressar a 
l'hospital.
Entre les persones que es troben en 
un grup de risc que cal que es 
vacunin, hi destaquen: les de 60 
anys o més, les internades en 
institucions, les que pateixen 
malalties pulmonars i cardíaques 
cròniques (bronquitis, asma, 
hipertensió...) les diabètiques, les 
que tenen malalties renals, les
i m m u n o d e p r i m i d e s , le s  
embarassades durant el 2n. i 3r. 
trimestre. També es recomana la 
vacunació a les que poden

transmetre la grip perquè conviuen 
o tenen cura de persones dels 
grups de risc i a les que 
ofereixen/treballen en serveis 
essencials a la comunitat (policies, 
mestres, bombers, sanitaris...)
On vacunar-se? Les persones a 

les quals els està indicada la 
v a c u n a  p o d e n  r e b r e - l a  
gratuïtament als centres d'atenció 
primària de salut. Concretament el 
CAP de Salt ha previst un dispositiu 
amb motiu d'agilitar i facilitar-vos 
l'accessibilitat a la vacunació. 
Durant els mesos d'octubre i 
novembre d'enguany, de 10 a 19 
hores i de dilluns a divendres, per 
vacunar-vos NO cal demanar cita 
prèvia, entreu directament per la 
porta d'urgències. També podeu 
aprofitar si teniu hora programada 
d'infermeria per altres motius. 
Recordeu que la utilització racional 
dels serveis d'urgència evitarà el 
col·lapse i permetrà l'adequada 
atenció als casos greus.

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA SALT 
* Recomanacions Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya
M. Nuriez (Inferm era)



Qent gran Trentena jornada del casal 
Dinar de germ anor

Hi haurà lectors d'aquesta revista 
que llegiran aquest escrit i 
recordaran senzillament, i amb 
una mica de nostàlgia, el que van 
viure durant unes hores, en 
solidaritat i harmonia, en una 
setmana i més tard amb un dinar 
de germanor, en aquest cas 
portat a terme pel nostre Casal 
de Jubilats de Salt. M'agradaria 
ferfloritures literàries en aquesta 
narració, però he de confessar- 
vos que el meu estil d'escriptor no 
arriba al cim desitjat, i per tant us 
demano disculpes si trobeu 
monòton aquest meu comentari, 
ja que la meva intenció és la 
d'arribar a trobar la vostra 
comprensió i lectura.
Durant la setmana dedicada a 
tots els socis en general, jubilats i 
no jubilats, i simplement en el joc 
delapetanca,quedade manifest 
a q u e l l  a c o s t a m e n t  
intergeneracional, que fa honor a 
aquesta nostra entitat, i que de 
moment no es veu en altres 
casals de la província. Deixant 
enrera les assolellades hores de 
la tarda de dilluns a divendres, 
ens contagiem amb les boles de 
la petanca fent-les rodar per les 
pistes, amb més o menys encert, 
com voldríem, però amb la 
f i nal i tat  d ' aconsegu i r  una 
puntuació final per obtenir unes 
classificacions que ens permetin 
optar a un merescut premi, que 
es lliurarà a la mitja part del ball 
del dissabte. Com a cloenda 
d ' a q u e s t e s  j o r n a d e s  
petanqueres, el divendres a la 
tarda es va oferir a tots els 
participants un petit piscolabis i

refrigeri, molt ben acceptat pels 
convidats.
Durant unes hores del matí del 
diumenge no va faltar el Concurs 
de Petanca per a jubilats de la 
província, amb la participació de 
vuit tripletes, i un cop finalitzades 
totes les partides, atorgament de 
premis per als guanyadors, cedits 
per Manufactures Antoni Gassol, 
S.A.( tant de bo que no sigui per 
última vegada). Ens congratulem 
pel que vam escoltar en l'homilia 
de mossèn Enric envers el nostre 
Casal de Jubilats i les paraules de 
record per als nostres estimats 
difunts.
A les hores previstes i amb 
puntualitat, sortida dels autocars, 
que ens deixaran a l'hotel "La 
Terrassa" de Platja d'Aro. 
Col·locats els assistents en les 
taules que els hi pertany, 
comencen les salutacions de 
benvinguda. En primer lloc, el 
secretari del Casal llegeix la 
presentació anomenant a les 
autoritats invitades a aquesta 
T R E N T E N A  D I A D A  DEL  
CASAL, i cedint la paraula al 
president Sr. Enric Serra, que fa 
un breu repàs de les activitats 
portades a terme pel Casal, dona 
l'enhorabona als homenatjats 
amb el desig de trobar-nos tots de 
nou el proper any. A continuació, 
escoltem  les paraules del 
l'Alcalde de Salt, Sr. Jaume 
Torramadé, que ens encoratja a 
adornar el barri vell amb cistellets 
a m b  m o t i u  de la F i r a  
Internacional del Cistell, durant 
els dies 2 i 3 d'octubre, visitar la 
piscina coberta de Salt, i que se

sent satisfet de compartir amb 
tots nosaltres aquest dinar de 
Germanor.
Fets aquests breus parlaments, 
s'homenatja la parella de casats 
fa 50 anys, formada, i per molts 
anys, per la Sra. Francisca 
Batlle Escarrà i el Sr. Isaias 
Martín Sanchez. Amics lectors, 
va ser una sorpresa, perquè 
aquesta volguda parella no s'ho 
esperaven.
Demanem a continuació la 
presència dels avis homenatjats 
del Casal  2004,  la Sra.  
Francisca Casas Vila, de 89 
anys ( nascuda el 20 de gener 
del 1915 ), i el Sr. Enric Fita 
Turon, de 86 anys ( nascut el 7 
d'abril del 1918 ). Atots dos, els 
desitgem que comparteixin entre 
nosaltres moltes diades. Els 
acompanyen de bracet a rebre 
els regals, plaques i rams de flors 
corresponents, la Sra Magda 
Batallé i el Sr. Josep Palmerola. 
Finalitzat el bon dinar, ball per a 
cremar calories i baixar el 
colesterol. Cal dir que la jornada 
balladora va estar molt animada, 
primerament amb l'inici del ball 
per als avis homenatjats, l'Enric i 
Francisca, i més tard pel "show" 
que van muntar uns socis 
assistents, que saben bellugar 
les cames molt bé, i donar un to 
d'alegria ala festa.
El que vulgui, que s'hi entengui, i 
re s  m é s .  A l es  h o r e s  
programades retorn cap a Salt, i 
si Déu vol fins l'any que ve.
Salt, 26 de setembre de 2004

Ferran Màrquez i Morgade



Excursió a Camprodon i Setcases

Permeteu-me, amics lectors 
excursionistes, de recordar-vos 
en aquesta senzilla crònica les 
vivències de la sortida del dijous 
16 de setembre, els llocs més 
adients que visitàrem en el 
recorregut per aquesta nostra 
estimada terra catalana.
Els excursionistes fidels de fa 
m o l t s  a ny s  ens  s e n t i m  
encoratjats i al mateix temps 
animats per la companyia de 
socis nous, que s'atreveixen, per 
dir-ho així, a compartir aquestes 
sortides amb tots nosaltres, 
passant de cinquanta, a setanta- 
sis turistes companys en ruta. Em 
c o n g r a t u l a  f e r  a q u e s t e s  
observacions, per informar als 
nostres lectors d'aquesta revista 
que aquest Casal és viu i 
acollidor.
Sortida puntual com sempre de 
dos autocars amb setanta-sis 
e x c u r s i o n i s t e s .  Degu t  a 
l'inesperat canvi de temps, 
informació de la " caixa tonta ", a 
la qual sempre creiem i com que 
no és papista té les seves 
errades, ens trobem que la 
majoria porten paraigua, jerseis, 
anoracs i fins i tot un soci lleidatà 
porta un cistellet per passejar 
bolets, si té la sort de trobar-ne. 
No en va trobar cap per aquells 
cims de muntanya de Setcases, 
però no el desanimem, ja en 
trobarà algun dia.
Ruta per l'eix, contemplant un 
paisatge meravellós , que ens 
ofereix la mare natura a les 
portes de la tardor. Trobem un 
dia de poca boira i un sol 
acariciat per núvols febles, 
agraint-li la seva benefactora

escal fo r  quan bai xem de 
l'autocar, ja que no ens deixarà en 
tot el nostre recorregut. També 
vull fer menció de l'aire fresquet 
típic de l'entorn pirinenc que 
visitàrem, i que a la majoria 
d'excursionistes ens va semblar 
molt suau i suportable.
Vam anar a esmorzar al lloc 
convingut de la població de Roda 
de Ter, i a continuació ruta cap a 
Camprodon. Baixem de l'autocar i 
marxem directament per aquells 
ca r re r s  a deg u s t a r  els 
carquinyolis d'una pastisseria, i 
deixem la part artística i cultural 
de Camprodon fora de lloc i això 
no pot ser, per tant, demanant- 
vos disculpes i sense que feu cap 
esforç en la lectura d'aquest 
escrit, us parlaré d'aquest bonic 
poble de la vall dels Pirineus, 
ubicat en el curs alt del riu Ter, 
amb una altitud per sobre el nivell 
del mar de 980 metres. Al seu 
entorn creix una variada i rica 
flora (pi negre, pi alber, rubles, 
faigs, etc) i fauna de muntanya 
(perdius, oronells, àguiles reials, 
rebecs), ecològicament protegits 
com a reserva de caça.
A aquesta riquesa paisatgística 
hem d'afegir-hi el seu important 
patrimoni artístic, exemplificat en 
la seva església gòtica de Santa 
Maria (segle XIV ), el monestir 
romànic de Sant Pere i diverses 
construccions civils, algunes 
d'estil gòtic( ajuntament, casa 
Ribes, Pont Nou ) i altres de 
modernistes ( casa Cabot, mas 
de Xeixes, Hotel Rigat). Menció 
especial a la processó dels Sants 
Misteris, portada a terme el 
Dijous Sant, i els concerts durant

excursiof|§

el mes d'agost dels "músics 
sense solfa", formades per grups 
de bandes musicals sense 
formació. A Camprodon, amics 
lectors, hi va néixer el cèlebre 
músic IsaacAlbéniz.
Donada en aquest escrit aquesta 
petita informació, em relaxo, ja 
més tranquil, perquè tot no 
consisteix a anar a fer un bon 
dinar en aquestes sortides, 
també hem d'alimentar la ment 
culturalment. Veritat que és així, 
estimats lectors. I parlant de 
dinar, es el que vam fer a 
Setcases, molt bé, i fins esperar 
l'hora de tornada cap al nostre 
punt d'origen, uns a passejar, 
altres a ballar i els més atrevits, 
pujar per la muntanya, a la cacera 
de bolets.
Com a petita orientació, el dijous
21 d'octubre anirem a donar un 
vol cap a les terres de França, 
concretament a Cotlliure, i de 
moment res més, benvolguts 
excursionistes, fins a tornar-nos 
a veure en la propera sortida.

Ferran Màrquez



Gastronomia
Peus de porc amb am etlles  
a l'estil de Corçà (Lleida)

Ingredients
peus de porc (1 per persona)
100g d'ametlles torrades
2 ametlles garapinyades
1 cabeça d'alls
1 manat de julivert
conyac
aigua
oli
sal
pebre

Elaboració
Partir els peus en 4 talls. 
Posar-los en una olla a 
pressió amb oli calent i una 
mica de sal i pebre i deixar-los 
coure fins que comencin a 
rossejar. Llavors posar-hi la 
cabeça d'alls i el julivert i 
deixar-ho coure a poc a poc. 
Quan ja estiguin ben rossos, 
posar-hi un raig de conyac i 
continuar la cocció, a poc a 
poc, fins que aquest es 
redueixi.
A continuació, afegir-hi una

picada feta amb les ametlles 
tor rades i les amet l les 
garapinyades. Remenar-ho 
una mica i posar-hi aigua 
bullint, just que cobreixi els 
peus. Llavors, tapar l'olla i 
deixar-ho coure entre 20 i 30 
minuts. Si no es fa amb l'olla a 
pressió o aquesta no es tapa, 
cal coure-ho més estona fins 
que els peus estiguin ben 
tous. Ja estarà a punt per 
servir.

Recepta de la Sra. MARIA 
BORRÀS MAURI
Comissió Gastronòmica del 
Consell de la Gent Gran de 
Salt.

□PELO
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  C
Vine a la nostra exposició i veuràs els
avantatges de comprar un Opel a Salt. 1928-1998

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

©

mailto:gudayol@grn.es
http://www.grn.es/gudayol


Concert "La Pastora"

teatrs

L'actuació es va iniciar mitjançant 
una cançó per situar l'espectador 
en quin moment està actualment 
la CULTURA.

La "Pastora", protagonista de 
l'obra, ens ho va interpretar per 
mitjà d'un llargavistes i del so d'un 
bateria molt ben escollit i d'un

baix, juntament amb la resta 
del grup.
Uns 250 espectadors van 
s e g u i r  l ' a c t u a c i ó  
a c o m p a n y a t s  d ' u n s  
interessants audio-visuals. 
El públic, majoritàriament 
jove, s'hi va engrescar fent 
repetir algunes de les 
interpretacions.
Podríem avaluar l'actuació 
c o m  a p o s i t i v a  i 
engrescadora, tot i que, 
segons els intèrprets, no es 
va aconseguir un ambient 
massa càlid i els vàrem notar 
una mica distanciats. Ben 
segur que el nostre públic 
volia mantenir les bones 
maneres i jo els vaig 
disculpar fent esment del 
següent: a Salt hi tenim el riu 
molt a la vora i som freds, 
però ... seguim la cultura de 
ben a prop.

A les portes del Cel

dins un espai molt reduït i amb 
l'aigua fins al coll. L'esperança 
de vida d'aquest ésser és 
mínima i la mort cada hora 
més a prop.
D ' u n a  b a n d a ,  m e n t r e  
l'espectador està totalment a 
les fosques del contenidor, 
percep el gemegar de l'actor, 
fent sentir de molt a prop els 
moments més angoixants d'un 
ésser humà abans de morir. 
D'altra banda ens trobem 
d a v a n t  d ' u n  p r o c é s  
" d ' i m m o l a c i ó "  q u e  
malauradament és un sistema 
de mori r  totalment  "no” 
justificable.

J. Pla

L'obra transcorre i s'interpreta en 
l'interior d'un enorme contenidor 
amb una vintena d'espectadors 
que hi varen quedar molt

compactats.
Transmetre impotència i angoixa és 
l'objectiu principal de l'obra, per mitjà 
del seu protagonista que està situat



Novetats recom anades
noúsica

NITO FIGUERAS: "Viviendo Ahora" 

Música Global

Nou disc del prolífic compositor saltenc Joan Figueras de cal Fideuer.
Després del seu últim treball amb la Impuls Big Band, en Nito Figueras treu un 
nou disc en solitari: "Viviendo Ahora", on el piano, instrument que ell domina a 
la perfecció, és el protagonista.
14 temes formen un disc on destaca la seva gran capacitat expressiva, on els 
diferents estils musicals que l'han format com a músic ara es veuen reflectits en 
aquest treball íntegrament saltenc, gravat a l'Studi d'en Lluís Costa.
Disc recomanable per regalar en les properes festes nadalenques.

CRIS JUANICO: "Memòria"
I

Música Global

Cantant del grup menorquí Ja T'ho Dirè, emprèn una nova 
carrera en solitari, amb un recull de cançons de la mediterrània, 
adaptades al pop i amb segell propi. Un total de 14 temes 
formen aquest càlid però alhora intens treball.
Els interessats podreu veure actuar, dintre el Festival-Salt, a 
Folc, el 26 de novembre a La Mirona acompanyat per Xavi 
Sansebastian, Relk + Miquel Gil, i Baeturia, i pel que fa al dia 
27, Lídia Pujol, Tactaqueté + Eliseo Parra i Les Violines +
Kepa Junkera.

QUIMI PORTET: "La Terra és Plana"

Música Global

Quimi Portet, a qui la majoria de pubilles i alguns altres 
entusiastes i cronistes de la "jet-set" intercomarcal solen 
anomenar el guapo de "El último de la fila" (per bé que la gran 
majoria de la ciutadania el coneix pel simpàtic sobrenom de 
l'altre), treu al, diguem-ne, mercat el seu nou disc "La Terra és 
plana".
Quimi presenta aquest nou treball el dia 20 de novembre a La Mirona. 

Per a més informació sobre els concerts de La Mirona:

www.lamirona.net
Oriol Pallàs i Moré

1
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esport
Esport i rendibilitat social

A les passades Olimpíades 
d'Atenes, Salt va poder gaudir 
ve ient com un conciutadà 
guanyava una medal l a a 
l'especialitat de ciclisme en pista. 
José Antonio Escuredo va pujar 
al pòdium en una modalitat de la 
qual fins aquell moment molts no 
en sabíem res, ni tan sols que 
existís: el keirin. El premi li va 
arribar en un moment en què 
havia minvat l'expectació amb 
què s'havia seguit la seva 
pa r t i c i pac i ó  en an te r i o r s  
olimpíades, o almenys aquesta 
és la meva sensació. Va ser un 
altre premi en una llarga carrera 
d'èxits, el de més ressonància en 
un historial dels més brillants de 
l'esport saltenc, possiblement el 
que més. Aprofito per felicitar-lo. 
Però la intenció pr incipal  
d'aquest escrit és una altra. El 
magnífic èxit d'Escuredo ha fet 
que es tornés a parlar de la 
possibilitat de construir un 
velòdrom a Salt. La conveniència 
d'això és el que vull discutir.

És sabut que la presència que té 
l'esport a la nostra societat està 
més relacionada amb la seva 
vessant d'espectacle que amb la 
seva pràctica. Ja sigui seguint-lo 
de manera directa o, amb més 
freqüència, a través dels mitjans 
de comunicació, l'esport té més 
seguidors que practicants; en 
canvi, els seus beneficis deriven 
molt més de la pràctica que de 
l'espectacle, que si té una utilitat 
social clara, més enllà de les que 
li puguin ser inherents com a tal 
espectacle, és la de ser un 
al·licient per iniciar a l'esport els 
j oves .  Són conegut s  els 
avantatges per a la salut física i 
psíquica de l'exercici esportiu, als 
quals encara cal afegir els 
relacionats amb les esferes 
cultural i social, de similar o igual 
importància. Per veure un 
exemple que integra tots aquests 
aspectes, només cal pensar en el 
valuós paper que juga la pràctica 
de l'esport per reduir el consum 
de drogues legals i il·legals en la 
població juvenil. A més d'això, en 
els joves l'esport millora des dels

hàbits higiènics a la convivència 
dins la família i també a l'escola. I 
el que és més interessant és que 
els col·lectius que n'obtenen uns 
beneficis més destacats són 
aquells amb un elevat risc de 
marginació social. La pràctica 
esportiva té suficient importància, 
com perquè la seva planificació 
pública s'hagi de considerar 
socialment estratègica.

Per altra banda, l'exercici de 
l 'esport  compor ta un cost  
econòmic  elevat ,  tant  en 
i n s t a l · l a c i o n s  c o m  en 
l'equipam ent que necessita 
l'esportista. En el cas de les 
instal·lacions, a més de la 
construcció i manteniment, s'ha 
de tenir en compte la disponibilitat 
de terrenys. Pel que fa a 
l'equipament de l'esportista, el 
cost varia molt entre les diferents 
disciplines, de tal manera que si 
es vol obten i r  una bona 
rendib i l i t at  social  s ' haurà 
d'escollir bé quines modalitats es 
vol promocionar; és obvi que un 
esport que necessiti alhora 
d ' i n s t a l · l a c i o n s  c a r e s  i 
d'equipaments personals cars, 
tindrà una molt baixa rendibilitat 
social. A Salt, s'ha de considerar

la poca disponibilitat de terrenys, 
el baix nivell adquisitiu de la 
majoria de la població amb un alt 
risc de caure en la marginació 
s o c i a l .  A m b  a q u e s t s  
condicionants, seria molt més 
profitós construir, per exemple, 
una pista d'atletisme destinada a 
l'esport de base que no pas un 
velòdrom. Segurament seria 
interessant que a les comarques 
de Girona se'n construís un, però 
és dubtós que el lloc més adient 
sigui a Salt.

Jordi Matas Roca.
Metge



^gsport
Delfí Geli

La constància i la regularitat 
segurament hauran servit a Delfí 
Geli (22/4/1969) per tenir una 
trajectòria impecable al màxim 
nivell del futbol estatal. Dos 
termes molt importants per 
arribar lluny i que al saltenc li han 
sobrat. Geli va començar jugant 
al seu poble fins arribar a jugar 
cinc temporades a l'equip del 
Manzanares del desaparegut 
Jesús Gil i Gil. Entremig, el pas a 
l'equip de la ciutat on es 
converteix en màxim golejador, i 
que li val el pas al Barça de 
Johan Cruyff. Les poques

oportunitats sorgides a Can 
Barça li obren el pas a l'Albacete, 
un equip modest, on Geli troba 
un perfecte trampolí per fer el 
salt a un de més gran. Benito 
Floro a "l'Alba" el reconverteix 
sorprenentment en lateral... i 
d'això se n'aprofita Radomir 
Antic, entrenador de l'Atlético, 
que queda sorprès pel seu 
rendiment. A partir d'aquí 
comença una etapa de cinc 
t e m p o r a d e s  o n  G e l i  
pràcticament mai abandona el 
lateral dret, tret d'alguna vegada 
que l'utilitzen per l'esquerra amb

el mateix bon resultat. En aquest 
període, els blanc-i-verm ells 
guanyen en una temporada la lliga i 
la copa davant el Barça, en 
l ' anomenada temporada del 
doblet. Geli era titular indiscutible. 
Qui ho havia de dir d'un noi de tot 
menys espectacular. Però efectiu. 
No feia ni rabones, bicicletes, cops 
de taló, etc.. .Però sí centrades que 
valien gols importantíssims com 
els de la Copa a la Romareda. 
Torno a des tacar  la seva 
constància, i la importància que 
tenia dins d'aquell equip, bé ho 
sabia el Sr. Antic. També li podeu 
preguntar, tant a ell com a 
qualsevol que el conegui, el seu 
valor com a persona. Geli és un 
bon jugador i millor persona...i no 
m'agraden els tòpics. Pensareu 
que ho és, però en el cas del 
jugador del Girona no. Ell ha estat 
moltes vegades a l'ombra dels 
Pantic, Simeone, etc. Però la unió 
fa la força, per això guanyava 
aquell equip, que tenia en Geli un 
gran jugador d'equip. Ara, en la 
seva segona temporada a l'equip 
de la seva ciutat (i segona etapa), 
on vol ajudar a fer el salt definitiu 
cap al professionalisme, Geli 
esgota els seus últims minuts de 
joc. Acaba contracte, i Narcís Julià 
director tècnic del Girona ha 
marxat a l'Oporto. Segur que als 
despatxos podria ser igual de 
constant i professional. Perquè no 
hauria de funcionar? Per què els 
directius del Girona no haurien de 
confiar en ell? Hi ha una persona 
més adequada que ell? Crec que 
no. No en tinc cap dubte.

Aniol Besalú Barrera

<MARGENAT>
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Passeig Marquès de Camps, 1-3 - Tel. 972 23 78 83 - 17190 SALT---- i—-----------------------------------------------------------

0



Club petanca Salt
espcrL

La lliga provincial Interclubs no 
podia començar millor per al C.P. 
Salt, ja que fins al moment els 
partits es compten per victòries i 
alguna amb molta comoditat al 
marcador.
Els resultats fins ara són els
següents

PORT BOU 3
SALT 6

SALT 8
VILARTAGUES 1

CAN GIBERT 3 
SALT 6

SALT 7
CASTELLFOLLIT 2

El proper compromís al camp 
més dificil de la lliga serà 
diumenge 10 d'octubre, que ens 
enfrontarem al C.P. Pont Major, 
també imbatut com nosaltres 
Aquesta lliga consta de 10 
equips, que ens enfrontarem tots 
contra tots i a doble volta. Al 
tauler d'anuncis del Club hi 
trobareu el calendari per poder-la 
seguir.

Al Ca mp i o n a t  P r ov i nc i a l  
Individual celebrat a Vilartagues, 
els jugadors del Sal t van 
aconseguir molts bons resultats 
en fèmines: Yolanda Jorquera va 
quedar 1a i Dolors Gamundi va 
assolir el 3r lloc; en sèniors de 2a 
categoria, el 2n lloc va ser per 
Antoni Ortiz i a la categoria 
juvenil, 1 r Jordi Pujol, 2n Xavier 
Mir i el 3r lloc per Oscar Lara, tots 
tres del Salt.

El dia 2 d'octubre va començar la 
lliga d'hivern dels dissabtes a la 
tarda, amb melée per sorteig i 
premi individual a final de mes 
per als tres primers. De moment 
la participació no ha estat gaire 
nombrosa, però a mesura que 
passin els dies esperem que 
augmenti.

També el 17 va començar la 
clàssica lliga d 'h ivern dels 
diumenges al matí, on la

inscripció val 1,50 euros per 
persona, diners que són destinats 
a fer un sopar tots els participants, 
a comprar els premis per als 5 
primers i també per poder donar 
un record a tots els presents al 
sopar de cloenda. Com sempre, 
intentarem fer algun esmorzar 
sorpresa en el decurs de la lliga

En el Campionat de Catalunya 
celebrat el passat 1 d'octubre a 
Salou, també els jugadors de Salt 
van tenir un lloc destacat, ja que a 
la categoria fèmines Dolors 
Gamundi, Fina Espinosa i Dolors 
Espinosa van quedar en 3r lloc 
entre els 16 millors equips de 
Catalunya. També podem estar

contents amb els juvenils, perquè 
Oscar Lara, Xevi Mir i Jordi Pujol 
van fer una important 4a posició en 
la seva categoria.
Enhorabona a tots.

Josep Boó i Alech

SÀ. Impremto JOAN
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

1 a  i 3a  c lassificades del C am pionat 
ind ividual. Foto Josep M acias



guia de serveis
EMERGÈNCIES
Bombers
Mossos d'Esquadra 
Polici a Local 
Emergències sanitàries

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament
Biblioteca Jaume Ministral 
Biblioteca Massagran 
Cementiri Municipal 
Centre Obert Infantil 
Centre Social Mas Mota 
Coma Cros 
Deixalleria 
Escola Bressol 
Escola de Belles Arts 
Estació Jove 
Mercat Municipal 
Museu de l'Aigua 
Oficina Ambiental 
Pavelló d'Esports Municipal 
Piscina Municipal 
Policia Municipal 
Ràdio Salt

Teatre de Salt

CENTRES D'ENSENYAMENT
CEIPEI Pla
CEIP La Farga
CEIP Silvestre Santaló
CEIP Veïnat Gertrudis Moret
CIFO
Escola d'Adults
E. d'Educació Especial La Maçana 
IES Salvador Espriu 
IES Vallvera
UOC (U. Oberta de Catalunya) 
Ntra.Sra. Del Roser (Dominiques) 
Pompeu Fabra 
Vilagran

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià 
Bombers
Casa de Cultura "Les Bernardes" 
Casal de Jubilats de Salt 
Centre d'Atenció Primària 
Correus
Hospital Psiquiàtric 
Hotel d'Entitats

Jutjat de Pau
Llar de Jubilats "Les Bernardes"

Mossos d'Esquadra 
Notaria de Salt 
Parròquia de Sant Cugat 
Parròquia de Sant Jaume 
Tenatori del Gironès 
Residència assistida "Les Vetes" 
Institut geriàtric Torras 
Residència Geriàtrica Oliva Blanch

ESCOLES DE MÚSICA IDANCA
Nou Espiral 
[Interval]

TRANSPORT
Asoc. Empresarial del Taxi 
Taxi Girona 
Taxi Cèsar

085
088
092
061

Gironabus 
Autocars Roca 
Autocars Toni 
Emilio Espigarés Ortega

972233243
972233572
650382778
659434833

972249191 
972240322 
972405062 
972240506 
972402373 
972235105 
972231681 
972238811 
972238388 
972244235 
972405007 
972231911 
972402148 
972235128 
972240012 
972236306
972249192
972249151
972249152 
972402004

972406106
972235637
972238619
972400092
972405570
972241410
972235930
972240246
972231919
972405067
972233681
972234972
972241757

972201737
085
972234695
972230498
972243737
972237081
972182500
972242088
972241128
972234012
972232663
972239061
972245446
972230100
972234686
972236190
972249050
972401014
972400563
972400589

ADVOCATS
Bufet J. Garrigolas 
JoanNono Rius 
Miquel Ricard Palau

CONSULTORIS PRIVATS 
DENTISTES
Jaume Rodríguez i Sanahuja 
Dalmau Amorós 
Serveis Dentals Salt S.L. 
GINECÒLEGS 
Santiago Bosch Arbusé 
MEDICINA INTERNA 
Turó Roca
MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals 
Riera Serra

LLAR D'INFANTS
Petit Jardí 
El Barrufet 
Petit Príncep 
Escola Bressol

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Catalunya

PSICÒLEGS
Centre Psicològic 
Psicologia i pedagogia salt 
Iglesias Martí, F.

FARMÀCIES de Guàrdia

972242387
972241544
972405646

972241007
972242990
972232420

972239231

972239063

972241007
972244192

972237927
972231299
972236559
972238388

972235878

972401619
972243033
972400160

Farmàcia: DAVESA, Major de Salt, 20, 972230568 
Dies 4, 12, 20, 21 i 29 de novembre

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23 972230103 
Dies 9, 17 i 25 de novembre

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157 972233518
Dies 5, 13, 14, 22 i 30

Farmàcia: MUNOZ, Ps.P.Catalans, 145972243412 
Dies 2, 10. 18 i 26 de novembre

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies 1, 6, 7, 15 i 23 de novembre

Farmàcia: ORDIS, Ps. P. Catalans, 71 972237704 
Dies 8, 16, i 24 de novembre

Farmàcia: PIFERRER, Major, 269 
Dies 3, 11, 19, 27 i 28 de novembre

972231249

972242999
972440483

972221020
972203377
608433010

Per inserir publicitat en aquesta secció, modificar, ampliar o incloure alguna dada, cal que us poseu en 
contacte amb el Consell de Redacció al tel. 972 23 04 98 o mitjançant el correu electrònic farga@viladesalt.org

mailto:farga@viladesalt.org


Naixem ents, casam ents i defuncions 
del de 16 de setem bre al 15 d'octubre I

emografía

Naixements
Roman-EI Khamiss Zerouali Carrascol 1/09/2004
Coumba Diallo 12/09/2004
Hulematu Fissiru 15/09/2004
Ainoa Gómez Garcia 15/09/2004
Aarón Macias Morseun 16/09/2004
Ivàn Goy Liebana 19/09/2004
Seggi Krubally 20/09/2004
Walia Boumediane 20/09/2004
Bailo Balae 20/09/2004
Mohamed Aali 21/09/2004
Julia Campo Romero 22/09/2004
Ansumana Jawla 24/09/2004
Jordi-Souleymane Sangare 26/09/2004
Fatoumata Baragi 26/09/2004
Aichatou Diombera 26/09/2004
Caria Gonzàlez Lobato 27/09/2004
Salma Akhayad 28/09/2004
Daniel Munoz Benavente 28/09/2004
Musa Ceesay 29/09/2004
Mustapha Nasar-Cheikh 29/09/2004
Ridha Feraaoun 30/09/2004
Ayoub Hambi 30/09/2004
Paula Savigny Castro 01/10/2004
Hugo-Javier Rueda Sancan 02/10/2004
Natalia Varghas Pascual 03/10/2004
Souhaila Batchaoui 03/10/2004
Saibo Magiraga 03/10/2004
Daniel Buiza López 05/10/2004
Ainhoa Rodríguez i Pàez 05/10/2004
Albert Artacho Fernàndez 07/10/2004
Aniol Roca Masó 07/10/2004
Alae Aras 07/10/2004
Oriol García del Prado Haba 08/10/2004
Samira Aissaoui 09/10/2004

Iker Coron Benítez 09/10/2004

Casaments
Ricardo Malagon Tinena i Olga Corominas López 
Jose Luís Jiménez Moreno i Maria Asunción 
Castillo Rubio
Rafael Romero Pablo i Vanesa Alcocer Salas 
Gregorio Cristóbal García Jiménez i Rosa Maria 
Aroca López
Marcos Hernàndez Duran i Maria Angeles Bosch 
Hidalgo
Francisco Javier Dalmau Illa i Maria Inés 
Rodríguez Vielma
Narcís Agustí Casals i Maria Dolores Corona 
Heredia
Leanid Khzyrytski i Maria Isabel Narvàez Mora 

Defuncions
Carmen Bel Roca 16/09/2004
Jose Gascon Gascon 16/09/2004
Maria Juvé Dalmau 17/09/2004
Emilio Torras Puig 17/09/2004
Jose Jiménez Ruiz 18/09/2004
Rosario Rodríguez Cortes 24/09/2004
Caridad Ruiz Morales 26/09/2004
Juan Antonio Mateo Maudos 02/10/2004 
Narciso Agust Domenech 03/10/2004
Juan Rey Roca 03/10/2004
Maria Liberal Valle 05/10/2004
Maria Ventura Vilarrassa 07/10/2004
Gaspar Ensesa Bonmatí 10/10/2004
Gabriel García Padilla 10/10/2004
Carmen Auguet Garriga 11/10/2004
Enric Mademont Fina 11/10/2004
Carmen Berlanga Martin 13/10/2004
Maria Sureda Roca 15/10/2004

Darrer Ple municipal
Resum del Ple del 19 d'octubre 
de 2004
El ple del passat 19 d'octubre va 
acordar per assentiment ratificar 
els acords de la Junta de 
Govern de dates 24 de 
setembre i 1 d'octubre, de 
presentar al·legacions al pla 
urbanístic "El Perelló" i "Can 
Pere Martir" de Vilablareix i al 
conveni signat per Llet de 
Catalunya SL i l'Ajuntament de 
Bescanó, per tal d'evitar la 
saturació de la xarxa de 
sanejament saltenca.
El Ple va acordar ratificar per 
assentiment el decret d'alcaldia 
pel qual es disposa l'adhesió al 
Dia Sense Cotxe i la participació 
a la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura.
També es va aprovar adjudicar

les obres d'urbanització del 
sector Mas Masó a l'empresa 
Rubau Tarrés per un import de 
4.560.995,60 euros.
El Ple va aprovar també per 
unanimitat el projecte d'actuació 
municipal Salt Setanta, que si 
és aprovat per la Generalitat 
suposarà unes inversions de 
prop de 20 milions d'euros a la 
nostra vila.
Amb l'abstenció de socialistes, 
Partit Popular i EuiA es va 
aprovar una modificació de 
crèdits entre partides.
Per assentiment es va aprovar 
assignar al Consell Comarcal 
del Gironès els fons de 
cooperació local de catalunya 
2004.
També per assentiment es va 
acordar presentar escrit

d'oposició a la petició d'execució 
d'una sentència de TSJC contra 
l'aprovació definitiva del Pla 
parcial de Torre Mirona.
El ple va aprovar sol·licitar a la 
Diputació de Girona suport 
jurídic per la pèrdua d'ingressos 
per la desaparició de l'IAE. 
IC-V-IPS va presentar una 
moció demanant garantir la 
presència de porters 
mantenidors als centres públics 
d'atenció infantil, primària i 
secundària. Aquesta moció va 
ser derrotada amb els vots de 
CiU, ERC i PP



poti poti L'acudit foll

Encreuats
« 7 3 « s e 7 · » t e

Horitzontals: 1. Acció de fregar amb 
les ungles (plur.). 2. Femella de l'ase. 
3. Acabament d'infinitiu. Pintura. 
Ordre de comandament. 4. Tret. 
Consonants. Al revés, nom de lletra. 5. 
Al revés, recipient. Gas noble. 6. Part 
sortint de forma arrodonida. Simi petit 
de l'Amèrica del Sud. 7. Allà. Úrsid. 
Dilatat. 8. Al revés, pronom enclític. 
Ferro al tremp. Símbol del radi. 9. Que 
no és gaire o gens rost. 10. Que tenen 
lloc al mateix temps que una altra 
cosa.

Verticals: 1. Vila del Priorat. 2. Riu del 
Vallés, afluent del Besós. 3. Símbol de 
l'arsènic. Qualsevol drap o tela que 
serveixi per a vestir. Símbol del 
prometi. 4. Enter. Nom de lletra. Al 
revés, soldat de cavalleria lleugera en 
l'antic exèrcit alemany. 5. Vila del 
Gironès. Que pertany a un lloc 
determinat (fem.). 8. Déu egipci. Que 
es mou amb facilitat. Consonants. 9. 
Posar notes. 10. Títol honorífic donat a 
certs prínceps (pur.)
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El tem ps

Temperatures del 10 de setem bre al 13 d'octubre
Temperatura Màxima:31,5° els dies 11 de setembre i el dia 9 
d'octubre
Temperatura Mínima:8,5° els dies 26 i 27 de setembre

Dies de pluja:6 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia:5,6 litres el dia 15 de setembre 
Pluja acumulada:17,1 litres

Pluviometria. Del 10 de setembre al 13 d'octubre
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Visiteu-nos a:

www.eugesa.es
per veure to t el nostre estoc

Carrer Major /  carrer Garbí

•  4 dormitoris
•  2 banys
•  Cuina equipada
•  Acabats de qualitat
•  Paviment de parquet
•  Pàrquing opcional
•  Només 5 habitatges

INFORMACIÓ I VENDA:

E U G E S A
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