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SALUTACIÓ

Aquest programa que tenim a les mans, ha estat possible gràcies a la generosa col·laboració de 
totes les indústries, comerciants o particulars que hi participen amb el seu ajut; també hem de donar les 
gràcies als col·laboradors literaris que venen a donar un caire més interessant i eleva la categoria del 
nostre programa de Festes a la d'un llibre, que es llegeix i es guarda.

La Comissió de Festes, després de l'obligat agraïment als col·laboradors volem desitjar-vos a tots 
que passeu una bona Festa Major i que pogueu gaudir de les diversions que vulgueu escollir de I extens 
programa d'actes que trobareu a les planes centrals, hem procurat que tothom .tingui aquell espectacle, 
aquella orquestra, aquell concert, que l'hi agradaria poder disfrutar, si ho hem aconseguit ens donarem 
per satisfets, però si trobeu que hi manca o sobra quelcom necessitem que ens ho feu saber, la nostra 
Festa l'hem de fer entre tots.

Passem tots, doncs, una bona Festa, que aquest dies ens ajudin a fer passar les cabòries dels 
problemes quotidians i ens retornin a l'encís de les nostres Festes, a l'envelat trobarem aquella familia 
coneguda que fa temps que no saludem, tot i que viu a Salt mateix, o bé hi trobarem els antics 
companys o ferem noves amistats, els costums van canviant però la Festa resta viva, més que mai, 
disfrutem-la.

LA COMISSIÓ DE FESTES
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Benvolguts amics:

En tots els àmbits de la vida del país estem vivint 
uns moments de transició i Salt no és una excepció. 
Estem a mig camí de l'intent seriós de retornar a Salt 
una personalitat pròpia. És verita t que aquesta 
situació d'incertesa no és pas la més favorable per a 
una gestió eficaç dels vostres problemes. Però la 
solució política definitiva no ens ha fer perdre de 
vista els vostres drets de ciutadans.

Aquest és el motiu pel qual hem fet en el darrer 
any per a intensificar la millora i la renovació de la 
prestació dels serveis de tota mena a Salt. Hem 
cregut que fos com fos calia començar a fer sentir 
que teniu l'Ajuntament al costat, tant en sentit figurat 
com en sentit real.

Per altra part el reequipament de Salt és encara 
una tasca urgent i prioritària que hauria d'anar 
acompanyada d'alguna modificació de les Normes 
Subsidiàries que garanteixin i assegurin la continuïtat 
d'unes característiques constructives pròpies que no 
permetin de desvirtuar el sentit de poble d'una certa 
arquitectura. Per aquesta raó és per a mi una 
satisfacció veure com n'és d'imminent la inauguració 
de la plaça del Mercat de Salt i tota la urbanització 
del volant. Hem salvat un espai públic i hem guanyat 
un equipament. I en el mateix sector hem comprat un 
solar per a la construcció d'una nova escola. A Salt, 
aconseguir que no hi hagi ni un sol nen sense escola 
requeria aquest esforç. El terreny ja és vostre. Ara 
hem de mirar que l'escola s'aixequi el més 
ràpidament possible.

Mentre el temps passa i la Festa avança deixeu 
que us desitgi de tot cor una festa i una felicitat cada 
cop més intensa.

JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Batlle de Girona
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SALT, NOU MUNICIPI DE CATALUNYA

El 28 d 'A bril passat, l'A jun tam ent de Girona 
aprovavr, per unanim itat, trametre l'expedient de 
segregació de Salt i Sarrià, a la Generalitat de 
Catalunya.

Amb aquest acord es comença a cloure un llarg 
procés de recuperació municipal del nostre poble. 
Aquest procés acabarà un cop el Consell d'Estat 
hagi emès el seL informe, i el consell executiu de la 
Generalitat dictamini la segregació de Salt...

Aquest dictamen, ben segur que serà favorable i 
aleshores... Salt serà un nou municipi de Catalunya.

ELS ANTECEDENTS

Pel Març de 1974 ens arribava la dissortada 
notícia. Per acoiu del Consell de M inistres, el 
municipi de SaK quedava anexionat a Girona.

La notícia va caure com un gerro d'aigua freda 
damunt del poble...Un poble, una història, en virtut 
d 'un cop de ploma m inisterial deixava de ser 
independent i es convertia en un barri... Girona, 
aleshores aspirava als 180.000 habitants...

L'endemà de conèixer-se el fe t, grups de 
persones, especialment joves, portant braçals negres, 
es plantaven al començament de Salt, i pintaven 
davant de Can Tona, una línea al terra, linia que 
simbolitzava un signe de resistència...

I la resistència a convertir-se en un abandonat 
barri, va començar ben bé al demà mateix., i va anar 
continuant mesos i mesos, i fins i tot anys...fins a fer, 
ja, més de 8 anys... I en mig de tot això tota mena de 
vicissituds...

L'anexió es produí en plena dictadura, mesos 
abans de morir el general Franco. El context en què 
es va donar, era tot un mal presagi, un trencament 
d'esperança...

En aquells moments l'oposició popular només 
podia fer-se de forma subterrània i mig amagada, 
però en cap cas a plena llum...

L'anexió, de fet, ja s'havia explic ita t temps 
enrera, però l'an tic  A juntam ent de Salt s 'h i va

oposar fermament, i va fer-ne recurs al Tribunal 
Suprem...Quan vingué la sentència i l'acord del 
Consell de Ministres, un sentiment de frustració, de 
desànim i lamentació va caure damunt la gent... però, 
ben poca cosa s'hi podia fer..; l'època no donava per 
gaire més...

I els anys han anat passant.. Durant tot aquest 
temps, trascendents i importants esdeveniments han 
succeit a nivell de l'Estat i a nivell de Catalunya: La 
mort de Franco, la Monarquia, les eleccions a Corts 
Constituents, la Constitució, Eleccions Generals, 
l'Estatut (votació-referèndum), el Parlament de Cata
lunya i la Generalitat (primer de Tarradellas i després 
de Pujol..)

Enmig de to t això referèndums, votacions, 
diputats, Ajuntaments... Semblava que no s'havia 
d'acabar mai, tant de votar i tanta propaganda 
electoral...; tota una important renovació, i canvi, es 
feia avinent en les diferents conteses electorals...

Discursos, mítings, cartells a les parets., però per 
al nostre poble de Salt, no es produla cap canvi, 
quedava encara fixat al lloc que un simple decret 
administratiu li havia asignat...

Ningú enmig de tota aquesta dinàmica resolia la 
seva situació de poble trepitjat, confinat a esdevenir 
un simple suburbi dels extrems d'una ciutat....

I als llibres que sortien, ja nous, hi llegíem: 
"SALT, barrio de Gerona, situado a tres kilómetros 
del rentro urbano, y que antaño llegó a ser municipio 
independiente...".

Salt, geogràficament, era al mateix lloc que 
abans, però ara ens el pintaven en un lloc diferent, i 
amb una situació administrativa subordinada jurídi
cament.

Però si el canvi de les estructures de l'Estat, poc 
havien afectat la situació legal del poble, el bullici de 
renovació i la transició democràtica, van anar creant 
una consciència recuperadora... "S a lt, municipi 
independent".
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ELS SENTIMENTS I LA MEMORIA DE POBLE
Arran del greuge de l'anexió, Salt va anar 

recuperant la seva memòria històrica... Aquesta 
memòria la guarden tots els pobles en el racó més 
íntim de la seva personalitat, i aflora quan els seus 
sentiments són somoguts per un trasbals desgavella- 
dor...

I Salt ha anat lentament reconstru int la seva 
memòria de poble, fidel al seu passat municipal...

La dictadura i les greus situacions socio-econò- 
miques de la postguerra, van fer que durant molts 
anys Salt patís un llarg desert cultural... La cultura a 
la postguerra, i als anys 50-60, s'arredossà al voltant 
de la Parròquia...; la gent, en sortir del treball, es 
refugiava a casa seva motivada per les circumstàncies 
... la cultura gairebé no hi entrava a la vida pública 
del moment.

Va ser amb la creació de l'ampli moviment de 
“ La Pastera", quan es va començar a tenir un sentit 
cultural-popular... Fins aleshores només aïllades, però 
valuoses, acciones cíviques s'havien fet: L'inaugura
ció de la plaça Verdaguer, la plaça del carrer Prudenci 
Bertrana, la Biblioteca, i les Escoles... havien 
escampat un sentiment d'arrelament i resistència 
cultural enmig del caire oficialista del moment...

A partir de l'anexió, Salt es mirà a si mateix, i 
començà a retrobar el seu passat històric de poble 
treballador i popular...

S'encetà a partir dels anys 76/78 un ampli debat 
sobre Salt, i el tema "SALT" adquireix una notable 
ressonància als mitjans de comunicació: SALT, com 
a problema i com a poble en lluita per la seva 
personalitat...esdevé quasi una obsessió col·lectiva... I 
els diaris reflexen el moviment ciutadà de Salt: 
escrits, pintades, pancartes... debats i assemblees, 
campanyes... tot un ressó col·lectiu que es va fent 
cada vegada més gran, fent una causa comuna per a 
trobar una sortida a l'identitat política de Salt.

El poble mentrestant es va organitzant, i forja un 
te ix it associatiu que serà fonamental per a la 
recuperació municipal...

La creació de l'Associació de Veïns, Les 
Jornades d'Estudis Saltencs, les Campanyes cíviques

vers el poble, les reivindicacions i el moviment 
assambleari... per una banda... i la impulsió d'entitats 
(Casal, Salt Sardanista, la Farga, Escola d'Adults...) 
per l'a ltra , van anar fent possible la creació 
d'iniciatives, de vida ciutadana, d'idees, de que a 
Salt encara era possible construir-hi una comunitat 
que no renunciava al seu passat, i que lluitava contra 
una anexió imposada, i al mateix temps contra el 
ciment, l'especulació i l'abandó administratiu en què 
Salt va viure en incorporar-se a Girona.

Quan per mitjà de l’Assemblea d'entitats, neix a 
les Bernardes "La Comissió per la Independència", es 
donarà un pas decisiu per engegar el procés de 
recuperació municipal.

La Comissió per la Independència aglutinarà les 
associacions del poble, i mancarà les línies de 
sensibilització popular, divulgació i debat del tema de 
la independència... La seva tasca serà cabdal, en fer 
arribar la problemàtica de Salt a les institucions més 
representatives: Generalitat de Catalunya, Parlament 
català, Diputació, Ajuntament de Girona...

Tota aquesta feina, constant i tenaç, juntament 
amb la renovació democràtica de l'Ajuntament de 
Girona -i les institucions catalanes, faran possible que 
la segregació de Salt sigui un fet a no trigar....

I EL NOU MUNICIPI
Salt dintre de poc tornarà a ser municipi. Un 

municipi amb plena capacitat jurídica, amb un nou 
Ajuntament triat directament per tots els saltencs... La 
capacitat de participació i de gestió estaran més 
a prop de la gent...

La independència de Salt és un pas, un gran 
pas.. Salt recuperarà el seu Ajuntament gràcies a la 
tenacitat dels saltencs... Això, però, no ens pot fer 
oblidar els importants problemes d'infraestructura i 
serveis que encara té Salt...Uns problemes que haurà 
de resoldre el nou Ajuntament i que només ho podrà 
fer si el poble es fa seu el nou Ajuntament com s'ha 
fet seva la Independència Municipal.

MARTI FITA i CASALS
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Els hi o fe re ix  e!s seus 
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• P ro jec tes
• C o rtin a tg e s
• T ap isse ries
• M o q u e te s
• Papers

I to t  lo re fe re n t a la 
d e co ra c ió

Transportes Eléctricos Interurbanos, s. a.

U N IE S  REGULARS DE TRANSPORTS DE VIATGERS 
I AUTOCARS DE SERVEIS DISCRECIONALS

GIRONA Illa Formentera, s/n. (Pont Major) 972/20.48.68
Despatx de bitllets (Estació Renfe) 972/20.02.75

BANYOLES Àlvarez de Castro, 8 972/57.00.53
OLOT Bisbe Lorenzana, 20 972/26.01.96
FIGUERES C/. Empordà, 1 4 972/50.31 75



PLAÇA DE JACINT VERDAGUER

"Que n'hi ha de gent que no coneixen ni han 
llegit l'obra de Mn. Cinto!"
(Jaume Ministral i Massià)

El passat mes de juny el programa en català "Tot i més" de T.V.E., va dedicar un càlid record, un 
sentit homenatge a Mn. Cinto Verdaguer en escàure's el 80 aniversari de la seva mort. Seqüències de la 
seva vida i dels llocs on transcorregué, amb el fons musical d'obres seves, la veu del tenor Emili Vendrell 
en L'Emigrant i un bon resum de la ingent personalitat del poeta i del sacerdot, tan incomprès en aquell 
temps i sobretot el seu enterrament, amb una multitud impressionant, com poques vegades s'havia vist 
a Barcelona. L'adeu de totes les classes populars que potser llavors eren les que més l'estimaven.

Tot plegat m'ha fet reviure les jornades verdaguerianes que ara farà trenta anys vàrem celebrí r a 
Salt amb motiu d'escàure's el cinquanta aniversari de la seva mort i que culminaren amb la col·locació 
d una placa commemorativa a la plaça que porta el seu nom. I aixó fou una de tantes mostres d'estima 
a Mn. Cinto, celebrades arreu de la catalana terra.

Els actes foren organitzats pel Patronat Artístic Recreatiu, fundat l'any 1948 i que tenia bona cura 
de moltes iniciatives culturals i esportives de la nostra Vila en una època no pas massa afavorida per 
determinades manifestacions. Els actes patrocinats per l'Ajuntament de la Vila tingueren lloc els dies 8 i 
9 d'octubre de l'any 1953. El primer dia a dos quarts de deu del vespre i a la sala del Cine Núria, Mossèn 
Pere Ribot, Rector de Riells del Montseny, prou conegut per la seva triple activitat, sacerdotal, poètica i 
d enamorat de la nostra terra i el seu patrimoni cultural, pronuncià una conferència sobre Verdaguèr, 
poeta, el guió de la qual fou: Personalitat de Mn. Cinto. Els poemes ’epics de Verdaguer. La seva poesia 
popular, mística i patriòtica. Verdaguer aimant de Girona.

En la seva conferència es recitàren fragments de "La Balada de Mallorca", "Ram santjoanenc", 
"Noguera i Garona" i "El pas d'Aníbal". L'Escolania Parroquial dirigida per Lluís Julià, interpretà les 
cançons verdagueriànes: "El noi de la mare", "Nadalenca" i "Canço de la Moreneta". I amb disc 
provéit d'un excel·lent servei acústic s'escoltà la veu d'Emili Vendrelfen l'Emigrant i La mort de l'Escola. 
Presidia l'escenari un dibuix molt gros de Mn. Cinto, realitzat per Margarita Siqués. A l'acabament de 
l'acte tot el públic d'empeus canta el "Virolai". La sala era plena de gom a gom.

El dia 9 i també a dos quarts de deu de la nit, amb assistència de prop d'un miler de persones, 
segons els diaris de l'epoca, a la Placa de Mn. Cinto Verdaguer, amb vibrants i emotives paraules 
presentà l'acte Mossen Pere Ribot, i en Ramon bover, home d'empenta, iniciativa i organització, que 
corraborà la dita popular de que els testos retiren a les olles, pronuncià unes emotives paraules glosant 
el sentit de l'homenatge i el batlle Sr. Joaquim Muñoz descobrí la làpida enmig de sorollosos i allargats 
aplaudiments. Col·laboraren a l'acte el llorejat Orfeó Cants de Patria, de Girona, dirigit pel Mestre Josep 
Baró i Güell. La senyera d'aquest Orfeó presidia la tribuna i es multiplicaren les ovacions quan la senyera 
de l'Orfeó Rossinyolenc, de Salt, que fundà i dirigí el malaguanyat mestre Dídac Bover, portada a mans
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La gloriosa  ensenya del ve ll O rfeo  Rossinyolenc de Salt, a la tribuna presidencial, novament en olor de multitud.

pels vells cantaires ocupà un lloc a la tribuna, junt amb la seva companya de l'Orfeó Cants de Patria.
Cantàires del vell Orfeó saltenc s'uniren fraternalment a la massa coral gironina.

El concert de l'Orfeó Cants de Patria amb les peces "L'Aplec de l'Ermita", "El Cacador i la 
Pastoreta',' "Jovenívola", "Virolai", "Goig de lloanca a la Divina Pastora", "Dansa de Castellterçol" i "La 
Sardana de les Monges" i l'actuació dels solistes Anna Busquets, soprano, i Josep Casademont, baríton, 
fou excel·lent com ja es habitual.

Tots els actes trancorregueren en olor de multitud, per això dol tant a tothom que coneix el poeta,
que en alguna avinentesa s'hagi intentat canviar un nom ilustre, ànima de la nostra terra.

Jo penso que la millor cloenda de la meva admiració pel nostre poeta serà transcriure les paraules 
escrites pel filòleg Pere Bohigas al diari "Avui", el dia 13 del passat mes de juny.

En Pere Bohigas escriu:

"Jacint Verdaguer.- Té un mèrit que només poden tenir els grans poetes, el d'haver recreat la 
llengua literària, en aquest cas la catalana, a part del seu valor poètic. S'havia format al poble. Els 
pagesos de la plana de Vic fòren els seus mestres. I ell va elevar aquella llengua parlada a un nivell 
literari. No és com la d'altres contemporanis seus que abusen d'arcaísmes i de popularismes i no 
trobaven el punt. La seva és una llengua literària, amb una forta arrel popular. M'admira també les 
paraules que incorpora d'autors antics. L'Atlàntida és el primer gran poema de la Renaixença que es fa 
al segle XIX. Alguns elements que composen el "Canigó" són formalment perfectes. Aquell final que va 
incorporar "Els dos campanars", per exemple... Molts dels poemes d'ldil.lis i "Cants Místics" són obres 
antològiques. Crec que valdria la pena que a Verdaguer el llegissim més: Els autors joves, em fa la 
impressió, no l'han llegit prou. Avui ja se sap que els conflictes actuals del món i els problemes 
personals són els més corrents, pero cantar el país i la història és un acosa que sempre s'aguanta i 
Verdaguer ho va fer d'una manera moit reeixida".

PAU MASÓ I FÀBREGA
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EL DEBAT SOBRE LA LLENGUA A LES ESCOLES DE SALT
(Apunts per la continiiitat d'un debat necessari)

Un dels darrers actes públics que s'han 
organitzat des del Consell Municipal i dins la 
Campanya per a la Normalització de la llengua 
catalana, fou un debat obert sobre el tema; “ la 
llengua Castellana i la llengua Catalana a les escoles 
de SALT".

El debat responia a una voluntat de tractar la 
qüestió de la llengua, essencial per la nostra identitat 
com a poble i com a nació, en un àmbit clau pel seu 
futur: les escoles. I ben concretament les escoles de 
Salt. Hi participaren la inspectora ponent de català, 
un representant de la política lingüística de la 
Generalitat, el diputat al Parlament Salvador Sunyer, 
els directors de les escoles "M enéndez Pidal” , 
Dominiques, "Pompeu Fabra", i de l'escola d'adults. 
Excusà l'assistència el director del Silvestre Santaló"; 
també hi participà un representant de l'Ins titu t 
"Salvador Espriu".

Entre el públic cal, tanmateix, lamentar l'absència 
d'un bon nombre de mestres que treballen al nostre 
poble, i la dels consellers de Convergència i Unió que 
pertanyen al Consell Municipal.

Amb tot fou un debat animat, potser en alguns 
moments tens, però resultà una experiència estimu
lant que ha de constituir un punt de referència pel 
tractament futur de la qüestió. Era la primera vegada

que es reunien en un acte públic d'aquesta mena 
mestres de l'ensenyament públic i privat, de BUP, 
d'EGB i d'adults, diputats, inspectors i representants 
de la política oficia l al més alt nivell amb els 
funcionaris que l'han de portar a terme. Junts per 
debatre públicament quina és la situació, quin ha de 
ser el futur immediat del català a les escoles.

Quina resposta han de donar les nostres escoles 
a una situació de dues llengües en contacte i 
presents a la comunitat saltenca?

A partir de quins principis, de quins criteris 
pedagògics cal educar als nostres escolars en l'amor 
a la llengua pròpia del país?, i en el bon coneixement 
de l'altra llengua oficial a l'Estat?

Com ha de respondre l'escola, en la seva 
voluntat de servei a la comunitat, a les peticions dels 
pares? Aquests i molts altres interrogants es 
plantejaren durant el debat. Si bé va quedar clar que 
l'escola ha de resoldre moltes d'aquestes qüestions i 
ha de fer-ho amb una perspectiva que combini els 
criteris pedagògics amb la consciència de servir a un 
país, l'Estatut del qual declara la llengua catalana 
com a llengua pròpia, va quedar igualment clar que a 
dins de les escoles no es produiexen conflictes 
lingüístics. Aquests, en tot cas, es produeixen fora de 
l'a c tiv ita t acadèmica. De manera que no cal
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dramatitzar. I cal partir d'uns escolars que no teneíí 
prejudicis lingüístics i que volen integrar-se, no cal 
dir, al poble on viuen.

El que sí cal evitar són les anàlisi simplistes o 
innecessàriament radicalitzades que solen sustentar
se en anècdotes, tan simptomàtiques com volgueu, 
però anècdotes al capdevall. Cal evitar, tambè en una
qüestió com aquesta, diferències de tractament a 
l'ensenyament públic i al privat. Cal entendre, 
simplement, que formar ciutadans de Catalunya ara i 
a Salt vol dir tenir escoles catalanes. Escoles 
catalanes on s'ensenyi molt bé el castella però que 
tenen el català com a llengua de cultura natural.

Cal, en fi, que en la lluita permanent per 
aconseguir una millor qualitat de l'ensenyament els 
pares sàpiguen reclamar la catalanització de l'escola, 
perquè aixó només pot suposar beneficis pels seus 
fills.

Des del Consell i en l'espera d'obtenir el govern 
municipal que el poble ha sabut exigir, es procurarà 
formar una comissió d'estudi i seguiment d'aquesta 
qüestió que permeti el diàleg serè i responsable entre 
els qui formen la com unitat educativa del nostre 
poble: pares, mestres i institucions. Les institucions 
nacionals i municipals ho han manifestat ben 
clarament: volen que la llengua catalana tingui un 
status “ normal" en tots els àmbits i estan disposades 
a oferir els recursos necessaris. No hi ha altre camí 
per assegurar el futur de la nostra llengua mil·lenària.

Els mestres i els pares dels nois i noies de Salt 
han de fer l'esforç de reflexionar sobre la qüestió i 
respondre amb eficàcia a un repte que la voluntat 
democràtica del país ha plantejat i que, per tant, ens 
compromet a tots.

MIQUEL BERGA i BAGUÉ 
Delegat de Cultura/Consell Municipal de Salt
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FESTA MAJOR

¡Ja ha passat un any! Altre volta tot l'enrenou 
d'organitzar la festa d'enguany!... Nervis, preocupa
cions, joies. Tots es repeteix!

Al mig de tot això em ve el record dels anys de 
la meva infantesa, quan eren d 'a ltres els que 
organitzaven la festa, alguns dels quals ja no hi són. 
Nosaltres erem petits i la Festa Major ho significava 
tot per la gent menuda del poble. Un món de colors, 
llum, alegria, esperances, desil·lusions...

L'esperàvem amb impaciència, to t, somniant 
amb la magia d'un envelat ple de coloraines, on, qui 
sap?, potser algú hi viuria el seu primer amor. I si no, 
erem junts tots els marrecs i els no tan petits, 
jugant, ballant, empenyent parelles, i no sé quantes 
altres petites ximpleries que protagonitzàvem cada 
any. També somniàvem amb els populars, "Cavalli- 
tos", parades de joguines, de tir o de moltes altres 
coses que per nosaltres significaven tota una 
aventura.

Aquesta gran aventura, es repeteix any rera any i 
sempre és esperada amb gran joia, ja que és tot un 
canvi que significa durant uns dies viure lluny de la 
monotonia i entrar en un món, a vegades irreal, 
almenys pels mes petits. Uns quants dies de correr,

escoltant la música de moda i la de tota la vida; jugar, 
riure i a vegades plorar, sortir de casa de dia i de nit i 
aguantar-ho tot fins al darrer dia. Després, tornar a la 
vida diària; retornar a la monotonia dels dies d'estiu i 
a esperar un altre any.

I les festes, si més no iguals, semblants cada 
any, anaven canviant per nosaltres, i de la festa major 
de la infantesa, on era un món ple d'aventures, 
vàrem arribar a la festa de la il.lusió en entrar a 
l'adolescència, a les esperances, al primer amor 
i també al primer desengany, que sens dubte pren 
dins el marc de la festa major.

Llavors, a mesura que van passant els anys, tot 
això ha anat quedant en el record. Alguns amics han 
marxat; d'altres, malhauradament ja no tornaran i els 
que restem ara, hem pres el relleu dels qui 
l'organitzaren en els temps de la nostra infantesa i 
joventu t, i la festa major s'ha convertit en un 
desencís de preocupacions, lluites, improvisacions, 
per fer realitat als altres, no el somni d'una festa 
major que no tornarà, però sí uns dies d'esbarjo i de 
trobament i, perquè no, per alguns d'il.lusió de tot 
un poble.

C. GRAU i OLIVERES
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UN IMMENS TAPIS

PRIMER DIA: | va fer sorgir milers de fils de tots colors.
I durant hores i hores: sí, no, sí, no, sí, no, sí....
I durant hores i hores: no, sí, no, sí, no, sí, no.... 
Les agulles tramàven uns colors de noves llums 
a través d'uns fils fets de tenebres.

SEGON DIA: | un blau de cel apareixia ja dalt dels fils,
fonent les ombres.
I unes aigües mortes, creades amb fils blancs?, blaus?, verds?, 
tacaven l'incipient teixit.
I durant hores i hores: sí, no, sí, no, sí, no, sí....
I durant hores i hores: no, sí, no, sí, no, sí, no...

TERCER DIA: | la trama mostrava formes de terra enmig de colors d'aigua.
I durant hores i hores: sí, no, sí, no, sí, no, sí....
I durant hores i hores: no, sí, no, sí, no, sí, no...
I les agulles tramàven colors verds sobre la terra.

QUART DIA: | les agulles passaven per l'ordit amb un silenci nou
amb fils amb grocs de Sol i amb blancs de Lluna.
I durant hores i hores: sí, no, sí, no, sí, no, sí...
I durant hores i hores: no, sí, no, sí, no, sí, no...

CINQUE DIA: I havia peixos al mar i ocells al cel. I el mar somreia.
I l'aire es bellugava
impulsat per a les blanques, per ales negres, per ales grises.
I durant hores i hores: sí, no, sí, no, sí, no, sí...
I durant hores: no, sí, no, sí, no, sí, no....

I les agulles recorrien l'ordit d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra
I nous ésser naixien d'una simfonia de fils i de silencis.
I durant hores i hores: sí, no, sí, no, sí, no, sí...
I durant hores i hores: no, sí, no, sí, no, sí, no....

I les agulles restaren quietes en les mans del teixidor.
Però va seguir.
I durant hores i hores: sí, no, sí, no, sí, no, sí...
I durant hores i hores: no, sí, no, sí, no, sí, no....
I va sorgir un home i una dona.
I el tapisser, feliç,es va fondre amb els colors.

JOSEP FERRER i COSTA

SETÈ DIA:
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XAVIER MONSALVATGE, 
UN CENTENARI OBLIDAT
El centenari de Xavier Monsalvatge i Iglésias ha 

passat pràcticament per alt a les nostres institucions 
culturals, atrafegades amb tantes coses que fan i no 
fan, I això que Monsalvatge fou un dels escriptors 
que m illor animaren la vida cultura l gironina dels 
primers vint anys del Nou-cents.

Xavier Monsalvatge (Olot, 1881-1921) va ser un 
literat selecte i un artista exquisit que col·laborà a 
nombroses publicacions del seu temps, des de "La 
Veu de Catalunya" a "La Publicitat", passant per 
"L'Enderroc" i altres revistes gironines. Conreà també 
la pintura paisatgística i executà diversos treballs amb 
fusta que foren exposats pòstumament a l'Ateneu.

Dintre la producció literària de l'autor trobem 
aquells volums tan acurats que duen per títo l 
"Ombres", "Terra de gestes i de beutat: Girona", 

'L'anell triangular de la deessa" i "Proses del viure a 
Solius", que fou editada el 1922.

Podem afirmar que la figura de Monsalvatge és 
capdavantera en el moviment literari i il-lustrat de la 
Girona que s'obria al segle XX. Gràcies a ell, Rahola 
pogué llegir Anatole France, i mercès a les seves 
aportacions monetàries —recordem que estava vincu
lat a la casa de banca del mateix-nom— es pogueren 
editar revistes que necessitaven un mecenas per a 
poder ser publicades.

Tanmateix Girona encara no ha retut l'homenat
ge que l'escriptor olotí mereix. És cert que avui té un 
carrer dedicat a Salt, però això és ben poc. Caldria, si 
més no, reeditar les seves obres completes i 
reconèixer-li positivament la tasca realitzada. Mentre 
esperem que aquesta proposta podrà ser realitat 
algun dia, recordem ara el gironí insigne a través de 
la seva pròpia prosa. Per això reproduïm l'evocació 
que Monsslvatge escriví del paisatge dels encontorns 
de la ciutat, especialment de la meravellosa vall de 
Sant Daniel.

JOSEP CLARA

EL PAISATGE DE GIRONA

El més essencial del paisatge gironí no cal 
buscar-ho en les arbredes i places que acompanyen 
l'esbojarrat córrer del Ter, ni en els camps fruitosos i 
els boscos d'alzines negrenques que de la Selva 
baixen a petonejar les riberes festoses de l'Onyar.

El ver paisatge gironí, platejat i humil/femení i 
temorenc, meravellat com les arquitectures de la 
ciutat que resten aquietades per un somni medieval, 
sense aromes de renaixement ni vibracions de 
modernitat, rau en les incomparables valls de Sant 
Daniel. Hom diria que aquí els arbres i els xaragalls.



els camps, foren nascuts al mateix instant que els 
monuments que enronden i emmirallen. Apar que 
sofrien en temps pretèrits les mateixes influències 
foren alenats pel mateix esperit creador.

Vall Ombrosa! Pendiços de la Seu! Costers de 
Montjuïc! Camps de Sant Daniel!... Veus aquí que 
em passejo aquesta tardor pels vostres corriols i em 
sento envoltat d'una bellesa que es diria encantada. 
Les rampes obagues, d'una melangia enervant, 
baixen agemolides fins als roquissers sagnants del 
soiei, els conreus humits dormen arrecerats sota les 
costes cremants, on les oliveres borden garlandes 
d'argent tremolós.

No és el paisatge teatral, fàcil al turista i al bon 
burgés. Cal entrar-hi, sentint l'encantament de la 
ciutat vella meravellada d'un somni. Un esperit pur, 
simple, veurà to t el que és essencial del paisatge 
gironí en aqueixos turons i fondalades corprenedores.

Ara cau la tarda. Les capelletes franciscanes del 
Calvari blanquegen pàl.lidament en l'obscur dels 
marges; el cel, emporprat, encen una teiera al cim 
dels xiprers del convent; els corriols de la costa i els 
camins del pla s'enrosquen, ruixats de polsim d'or, 
amb les arbredes. Innombrables campanes sonen 
dolçament, cridant al bon sojorn de la guarda de llur 
clos.

Hom sent en aquest instant inefable, com enlloc 
més del món, la melancònica dolcesa del repds de les
coses finides.

I el cor tremola, en pensar que un dia, amb la 
claror del nou jorn, poden la ciutat, el paisatge, 
despertar de llur somni i perdre l'encís que els 
magnifica.

XAVIER MONSALVATGE 
("La veu de Catalunya", 1919)



CANTO AL ARTE

Arte, hermosa vivencia, 
en ella el hombre buscando va, 
la lucha por una creencia 
que dura hasta el más allá.

En ti la gente se siente 
prisionera sin guardianes, 
con alegria sonriente 
das templanza sin demanes.

Sosiego y otras cosas mil, 
prodigas con generosidad, 
te apartas de lo más vil 
y amas la soledad.

Con el arte y toda su verdad 
después de una vida vivir, 
te volvería nar con sinceridad 
si pudiera otra vez existir.

L. MOLINS MATEU



LA COOPERATIVA ÉS DE TOTS

Al Veïnat de Salt, en el 1928, el dia 22 d'Abril, a 
les tres de la tarda, es reunien vint-i-tres persones per 
constitu ir la Societat Cooperativa "L 'Econòm ica 
Saltenca" entre els quals hi havia Josep Trióla 
Melció, Joan Huix Masset, Pere Bosch Palahí, Jaume 
Berga Casanovas, Eloi Torres Riera, Benito Duarte 
Guillen, Miquel Nouquet Perres, Joan Solé Freixas, 
Matias Baja, etc.

Aquella Cooperativa va anar prosperant, fins que 
varen arribar a poder comprar dues cases del carrer 
Major, amb la qual cosa els serveis que va poder 
prestar als seus associats es varen anar incrementant 
de forma important, no solament en el subministre 
de tota classe de queviures, sinó que també en la 
venda de carn i la elaboració del pa.

El dia 16 de setembre de 1936, L'Econòmica 
Saltenca," i "La Constància Saltenca" varen decidir 
fusionar-se per tal de teñir més empenta sota la nova 
raó social de "Unió de Cooperadors de Salt" i tenint 
les dues botigues igual àmbit d 'actuació o siguí 
la primera al Veinat i la segona a Salt.

El dia 7 de febrer de 1937, a les 10 del matí, en el 
Centre Floreal, s'hi reunien 280 cooperadors de la 
nova cooperativa "Unió de Cooperadors de Salt", per 
tal de nomenar-ne la junta rectora que va ser la 
següent: President, Josep Huix,- Sots-president, Josep

Arbussé; Secretari, Silvi Rodríguez; Sots-secretari 1.er, 
Dionís Garriga; Sots-secretari 2.on, Josep Ribas; 
Tresorer, Salvador Vi la; Comptador. Joan Puntí; 
Vocals, Josep Llobet, Joaquim Nadal, Pere Bou, Pere 
A labert, Ramon Amat, Vicens Angelats, Josep 
Peracaula, Francisco Sánchez.

Es notòria la diferència entre el cooperativisme 
actual i el d'abans de la guerra. Abans la participació 
dels socis en els esdeveniments de la Cooperativa era 
massiva. Només pensem que en una Junta General hi 
assistiren 280 socis, amb un ordre del dia ben 
reglamentari com és el d 'e legir els membres dels 
organs directius. Ens confirma aquest argument, 
l'acord que l'esmentada Junta va adoptar, i que 
transcrit directament del llibre d'actes diu així: "La 
presidència indica que en el successiu es celebraran 
reunions a cada sucursal, i que en aquestes s'aplicarà 
una pesseta de multa al que hi fa lti sense 
justificar-ho'.'

El cooperativisme complia una de les seves fites, 
com és el principi democràtic "d'un home, un vot", i 
el de que l'obrer participés en la gestió econòmica de 
les empreses autogestionàries. Perquè ha de quedar 
ben clar, que la finalitat del cooperativisme, no és 
només el de subministrar articles i gèneres més 
econòmics i de qualitat pels seus associats, sinó que 
vol que el treballador a través de la seva dedicació en



la gestió directiva de l'en tita t, conegui el món 
econòmic i tingui formació adequada per poder en el 
futur responsabilitzar-se de tot tipus d'empreses.

Una idea clara d'aquest dinamisme, i d'aquesta 
participació directa dels associats en el desenvolupa
ment del cooperativisme a Salt, la tenim en qué els 
socis de la "Cooperativa Obrera de Consum 
l'Econòmica Saltenca", no tenint-ne prou amb els 
serveis que prestaven en la branca de queviures 
varen fundar una Secció Mutualista.

El dia 30 d'abril de 1935, es va aprovar el 
Reglament de la Mutualitat, i varen ser-ne de Junta: 
Joan Romaguera, Narcís Noguer, Pere Bau, Pere 
Martí, Eduard Franquesa, Josep Barrera, Joan 
Timonet i Manel Pallàs.

A la Mutualitat els socis pagaven una quota i a 
canvi podien rebre subsidis en cas de malaltia, 
invalidesa, vellesa, defuncions i m aternitat. Els 
subsidis diaris en les malalties depenien del consum

que es feia a la Cooperativa.

Si no hagués vingut la guerra, i no s'hagués 
trencat violentament el desenvolupament social, i 
econòmic de les cooperatives, actualment el movi
ment cooperatiu català estaria a la mateixa alçada del 
que existeix als palsos europeus.

Però, no podem defallir. La Cooperativa de Salt 
encara viu, i encara porta activ itats. No podem 
permetre que una entita t amb tanta història, per 
manca de participació dels saltencs, pugui quedar 
eixorca.

Depén de tots nosaltres que torni a tenir una 
gran volada. Socis aneu-hi a comprar, saltencs 
feu-vos-en socis, adults aneu a les classes nocturnes. 
La Cooperativa és de tots.

FRANCESC FERRER I GIRONÈS, 
SENADOR PER GIRONA
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ELS CONVITS DE LES FESTES

És ben tradicional i senyal de bon enteniment, 
aprofitant els dies de la Festa Major del poble, sentar 
al costat nostre a algun parent o amic a qui volem fer 
participar de les alegries de la festa i de les bones 
menges i begudes que aquests dies adornen les 
taules i ens omplen de bon gust els estómacs.

Emperò si les festes són tan antigues com la 
mateixa existència de l'home, quan es va inventar la 
primera taula, o la primera cadira? Com es celebraven 
els banquets i com menjaven els nostres avantpas
sats?

De ben segur, que en les èpoques prehistòriques, 
hem de suposar que l'home no coneixia les taules 
com a moble on poder-hi fer els banquets. Devien 
depositar les menges crues o condimentades i cuites, 
en unes conques de terrissa i amb la grapa de la mà 
a tall de forquilla o cullera, s'ho duien a la boca. 
Probablement es devien reunir al voltant d'una pedra 
més o menys plana, i al seu redós s'hi aposentaven 
amb les cames encreuades tal com fan els “ indios" 
de les pel·lícules d'avui dia. Si el plat fo rt era un 
cabrit cuit al caliu de la brasa, quan estaria en 
condicions d'ésser menjat, l'aixecarien entre tots els 
assistents al banquet, i l'un començaria a queixalar-lo 
per una espatlla i l'altre per una cuixa, fins a deixar-lo 
en els ossos, com vulgarment es diu.

Per els llibres d'història, les primeres dades i fets 
que ens permeten imaginar-nos als nostres avantpas
sats fent un bon àpat al vo ltant d'unes taules, es 
remunten als temps dels grecs i els romans. També 
pertanyen a aquests temps les maneres sobre certs 
refinaments culinaris que eren portats a les taules per 
ésser crúspits en obsequi d'algun hoste de categoria

que havien convidat. He llegit que un plat molt 
suculent i apreciat, eren crestes de gall crues, i 
llengües de paó real i d'ocells, sobretot de rossinyols, 
també per menjar-les crues. Personalment no les he 
probat mai; per això no puc opinar sobre la qualitat i 
gust. També he llegit, fa uns anys, que en temps dels 
romans, un plat refinat dels emperadors per 
obsequiar, eren "morenes" (aquella espàcie d'angui
les que tenen una mala mossegada) i que les 
guardaven en uns estanys-vivers, on eren ¡riades pels 
convidats, tal com fem avui dia al triar una llagosta o 
una truita en un restaurant de certa categoria, amb la 
diferència emperò, que els emperadors romans, per 
engreixar a les "morenes", feien llançar esclaus en 
els vivers com a esquer. Pobrets!.

També en els temps dels emperadors romans, 
Cèsar-August i d'altres que el succelren, abans de 
posar-se a taula, tothom era descalçat pels esclaus i 
l'amfitrio donava a cada convidat una túnica blanca, 
que devia ser la precursora dels tovallons actuals, i 
protegir-los de les taques que les grasses de les 
menges i els gotims de les begudes els devien ofrenar 
ofrenar.

Els refinaments arribaren a una exageració en els 
temps d'en Neró, qui arribà a fer canviar el decorat 
del saló on es celebrava el banquet a mesura dels 
diferents plats que es devien servir, mitjançant una 
màquina com la tramoia dels nostres teatres.

Tothom menjava amb els dits i per les salses 
utilitzaven una espècie de culleres fetes de pa cuit.

En temps dels gals vinguts desprès, la sumptuosi- 
tat dels banquets radicava sobretot en l'ornamenta-
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ció de la taula i dels plats i copes en els que es 
servien els menjars ¡ les begudes, fins a fer que fossin 
d 'o r o d'argent. Només era el pobre que tenia de 
menjar en plats de fusta o de térra cuita.

Els decorats de la taula arribaren al seu màxim 
refinament artístic uns segles més tard, que fins es 
feren modelar grups escultòrics exprofessor per a 
presidir les taules.

També en els banquets "d'aquells anys", a més 
de les qualitats i refinaments n'hi hagué alguns on 
imperà la quantitat de plats diferents a engolir. Així 
un bon dia vaig llegir en un llibre sobre plats i art 
culinari, que en un banquet ofert pel Duc de 
Borgonya per homenatjar a algun hoste il.lustre a 
l'any 1453 es varen servir quaranta plats diferents a 
quin més bo.

Actualment, sense necessitat de recórrer a les 
extravagàncies dels romans i de l'edat mitja, sobretot 
quan arriba la festa major, no quedem pas enrera en 
la confecció de plats suculents i alimentosos, i les 
nostres esposes es llueixen amb uns platillos, uns 
rostits i uns arrossos a la cassola o un, plat d'oca

amb peres, que segons em varen explicar és oriünd 
de la nostra vila de Salt, tot i que és considerat com 
un plat típic ampurdanès. I fora de les diades de les 
festes, tenim un reguitzell de menges casolanes, 
dignes de la taula d'un rei o d'un emperador d'aquells 
temps i que no manquen en les llars de l'obrer, per 
senzill que sigui i amb mitjans ben justos per a ben 
alimentar a la seva família. I un plat de cols 
acompanyades d'una costella i una cullerada d'all i 
oli, o un de cigrons amb un tall de bacallà fregit i una 
ceba amanida, o unes mongetes amb botifarra i 
pebrot confita t, o el bròquil que demana una 
arengada ben rossa amb un all tendra al costat, o 
fesolets acompanyats d'una botifarra de perol i més 
senzill i barat, unes bledes passades per la paella amb 
una bona xuia de cansalada i quatre olives negres 
deixen a tothom  més que satisfet i fan créixer la 
panxa, que com diu un refrany "per jutjar a un home, 
no li miris la cara, sinó la panxa".

El meu Intent al escriure aquesta crònica de 
festa major, ha estat procurar obrir-vos la gana. Bon 
profit a tots, i bona Festa Majorl!

VENTURA PAU i SOLER



Vivim-la
amb il.lusió i goig.

BANC DE 
SABADELL
i la Festa Major



FESTA MAJOR
del 22 al 27 de juliol

Programa 
Oficial d'Actes



Tarda, a les 7 -  Cercavilla, obertura de la Festa Major, a càrrec del Grup Tripijoc i desfilada dels reis i 
els cap-grossos. Patrocinat per la Diputació de Girona i el Consell Municipal de Salt

Nrt, a les 1 0 .-  A Can Panxut, "BLODY MARY SHOW", Espectacle de Varietés patrocinat pel 
Consell Municipal i la Comissió de Festes, entrada gratuita.

Nit a 2/4 d' 11.— A l'envelat, extraordinària DESFILADA DE MODELS, presentada per en Quique 
Guasch i actuació del genial Humorista ARÉVALO.

DIVENDRES, 23 DE JULIOL

Matí a 2/4 d' 1.— Al Casal de Jubilats de Salt. Tres Sardanes a càrrec de l'Orquestra MARINA.
Tarda a 2/4 de 6.— A la Plaça del Velnat, Teatre Infantil "EL DRAC ANDREU" a càrrec del Grup La 

Tramoia. Patrocinat per la Diputació i el Consell Municipal de Salt.
Tarda a les 6 . -  A la Plaça de l'Església; Audició completa de Sardanes per l'Orquestra MARINA.
Tarda a les 8 . -  A l'envelat, animat BALL, amb presentació per primera vegada a Salt del CONJUNT

SLALOM.
Nit a les 1 0 .-  A Can Panxut, "BLODY MARY SHOW", Espectacle de Varietés patrocinat pel

Consell Municipal i la Comissió de Festes, entrada gratuita.
Nrt a les 1 0 .-  A la Plaça Onze de Setembre, cantada d'Havaneres pel Grup OREIG DE MAR.
Nit a ies 10.— A la Plaça Sant Cugat, dues Sardanes per l'Orquestra MARINA i 6 Sardanes per la

CIUTAT DE GIRONA.
Nit a les 11.— A l'envelat, magnífic BALL, animat pel Conjunt SLALOM i l'Orquestra MARINA.

DISSABTE, 24 DE JULIOL

Matí a les 1 2 .-  A la Plaça de Salt, Titelles pel Grup de Titellaires de Can Panxut amb el muntatge 
"EN PATUFET".

Tarda a les 6 . -  A l'envelat MAGNE CONCERT DE MÚSICA CATALANA a càrrec de l'Orquestra
Internacional MARAVELLA, amb el següent programa:

PRIMERA PART SEGONA PART

MÚSICA MODERNA MÚSICA CATALANA
MÚSICA DE SARSUELES 
MÚSICA FOLKLÒRICA

A l'entrada s'oferirà un programa del Concert.
Nota: No es permetrà l'entrada <e mainada si no van acompanyats.



Tarda a les 6.— 

Tarda a les 8.—
N'rt a les 9 .—

Nit a 2/4 de 10.—

Nit a les 11.—

DIUMENGE, 25 DE 

Matí a les 8 .—

Mati a 2/4 de 9 .— 
Matí a les 9 .—

Matí a les 12.—

Matí a la 1. — 
Tarda a 2/4 de 5.-

Tarda a les 5.—

Tarda a les 6.— 
Tarda a la 7 .—

Tarda a les 8.— 

Nit a les 11.—

A la Pista Municipal, Final III Trofeu Vila de Salt de Futbol Pista.
A l'envelat, BALL de tarda pel Conjunt NOVAE.

A la Pista Municipal, Zona Esportiva, Exhibició Provincial de Patinatge Artístic, 
organitzat per l'Agrupació Esportiva Salt i patrocinat pel Consell Municipal.
A la Plaça 11 de Setembre, Extraordinària Ballada de Sardanes, amb 2 sardanes a 
cura de l'Orquestra MARAVELLA i 6 Sardanes per l'Orquestra CIUTAT DE GIRONA.

A l'enve la t, extraord ina ri BALL de REVETLLA, an im at pel C onjunt NOVAE i 
l'Orquestra Internacional MARAVELLA.

JULIOL

IV Marxa Popular Salt-1982, sortida de la Zona Esportiva, O rganitzada per 
l'Agrupació Esportiva Salt, i la Penya Barcelonista de Salt, col·labora Consell 
Municipal.
A les pistes del Club Petanca Salt X Concurs Provincial de Petanca "Vila de Salt".
A l.'enveiat. HALTEROFILIA, IV Jornada Campionat Provincial Juvenil. Trofeu Festa 
Major de Salt per a Sèniors i Júniors. 4
A l'envelat, Lluita Lliure Olímpica, Greco-romana i Sambo organitzat per Halteras i 

L.E.M.
A L'envelat, Exhibició de TAE KWON DO, a càrrec del Gimnàs Choi's Lee.

-  A la plaça de la Llibertat, i amb la col·laboració de les Orquestres MARINA i BAIX 
EMPORDÀ.

XIX CONCURS DE COLLES SARDANISTES"
BÀSIC D'HONOR I COLLES LLIURES

Per 1.a VEGADA A LES COMARQUES DE GIRONA 
CONCURSARAN AMB LA CAMPIONA DE CATALUNYA 

LES 14 MILLORS COLLES CLASSIFICADES D'ARREU 
DE CATALUNYA.

LES COLLES LLIURES, DISPUTARAN EL "TROFEU JOAN PI".
— Organitzat per la Comissió de Festes i Salt Sardanista, sota la Direcció Tècnica 

d'Emili Crous i Font.
Al Camp Municipal de Futbol, interessant partit entre GIRONA C.F. i C.F. SALT, 

disputant el trofeu "II Memorial Joan Pi".
Prova Hípica al Club Hípic Centauro.
Grandiós Espectacle Infantil, amb presentació a Salt del Pallasos de la "Tele", GABI, 
MILIKI, FOFITO y ROBI, que faran les delícies del petits, animarà el Conjunt LOS 
HIDALGOS.
Al "Centro de Andalucía"-Angel Guimerà, 112-actuació del conjunt "4 de Mollet del 
Vallés, actuaran també grups de nenes ballant "por sevillanas".

Fenomenal Ball de nit, a cura. del Conjunt LOS HIDALGOS i LA SALSETA DEL. 
POBLE SEC.



Matí a la 1.— A l'envelat, extraordinari Concert de JAZZ, a càrrec de la BIG BAND WALKING.
Matí a les 12.— A les Bernardes, Concert de Sardanes per l'Orquestra MONTGRINS.
Tarda a les 6.— A la Plaça del Veïnat, doble audició de Sardanes per l'Orquestra MONTGRINS i

BAIX EMPORDÀ.
Tarda a 2/4 de 8 .— Selecte Ball a cura de l'Orquestra de JANIO MARTI.
Nit a les 10.— A la Plaça del Veïnat, Cantada d'Havaneres amb participació del renomenat grup

"ELS PESCADORS DE L'ESCALA"
Nit a les 10.— A la Plaça Llibertat, 2 Sardanes per l'Orquestra MONTGRINS i 6 Sardanes per la

COBLA FOMENT DE LA SARDANA
Nit a les 10.— A Can Panxut i a càrrec del arup Matabales de l'Institut Salvador Espriu. Teatre,

amb l'obra d'Eugène IONESCO:
LA CANTANT CALBA.

Nit a les 11.— Gran Ball de FI DE FESTA, amb l'Orquestra MONTGRINS i l'Orquestra de JANIO
MARTÍ.

DIMARTS, 27 DE JULIOL

A partir del matí, a les Deveses del Ter, FEIXINA, organitzada pel CLUB 
PETANCA SALT, i patrocinada pel Consell Municipal i la Comissió de Festes.

Tarda a partir de les 5. —Actuació de l'animador XESCO BOIX i audició de Sardanes a cura de la Cobla 
FOMENT DE LA SARDANA.

Nit a les 1 1 . -  GRAN ESPECTACLE DE FI DE FESTA, "D IV E R T ID ÍS S IM !!” , p resenta t per 
RICARD ARDÈVOL i amb actuació de:

JOAN CAPRI 
HERMANOS CALATRAVA i el seu SHOW  

BALLET DE PIERRE FRANK 
JOSEP CASAS, Cantant Català 
POLA CUNARD, Supervedette 

CONJUNT BRINDIS



REPÀS A UNA GRAN TEMPORADA DEL C.F. SALT

Dir que la temporada 81/82 ha estat excel.lent per al Salt no és pas dir res de nou i, encara 
menys, res de fals. Deixant de banda els bons partits i bons resultats de la pretemporada, eren ben pocs 
els qui degueren pronosticar el subcampionat. I molt menys quan es portaven jugats tres partits de lliga, 
en els quals s'havia encaixat tres derrotes i no s'havia marcat cap gol. Algún sector del públic, que en 
poc temps passa de l'optimisme al pessimisme, ja va posar el crit al cel, tot profetitzant que es baixaria a
tercera regional. Exactament igual que el que en Xano escrivia a la crónica del Pontenc 3 - Salt 0........un
Salt que, si no s'espavila, ho té molt negre per poder aguantar la categoria" (Punt Diari, 29-IX-1981).No 
obstant això, la reacció forçosament havia d'arribar, i vet aquí que la primera víctima fou el Darnius: 4 a 
1. Aquest va ser el primer de set resultats positius seguits, dels quals només un va ésser empat (a Sant 
Pere) i es va golejar sovint: a part del Darnius, 1-4 a Llançà i 3-0 al Borrassà i al Calella. La visita del 
Sàbat suposà un entrebanc (a causa de l'àrbitre, la violència i el mal joc), però tot seguit la ratxa fou 
represa amb veritable empenta. De tal manera que en els onze partits següents hi va haver dos empats i 
nou victòries seguides. Nou (9) victòries consecutives! Aviat és dit. Les més significatives foren la de 
Roses, la de Port-Bou (1-4). el 5-1 al Besalú i els dos preciosos positius de Vila-roja. Amb la derrota a 
Verges sí que es trunca la incredible marxa i s'entrà en una fase irregular: al costat de remarcables 
triomfs (6-3 al Sant Pere, 1-3 a Palafrugell contra el Calella) es recullen derrotes clares a força (2-0 a 
Verges, 4-2 a Borrassà, 4-1 a Torroella).

És cert que la davallada final del Salt ha estat evident per qui l'hagi seguit tota la temporada. 
Emperò també és cert que hi ha hagut circumstàncies que la poden explicar. Quan faltaven cinc partits 
per acabar, el Salt visità el Palafrugell; tots dos anaven líders empatats. El cas és que en l'encontre 
anterior (amb el Montagut) va arbitrar en Torres i, tot i que es va complicar innecessàriament, no va fer 
constar res més que l'expulsió —molt discutible — de José Luis. Com que degué rebre consignes de més 
amunt o de cap a la costa, l'endemà, dilluns, va agregar a l'acta que l'Ayuso i en Juanito -e l pitxitxi, 
amb 21 go ls-tam bé estaven expulsats. Resultat: el Salt va jugar a Palafrugell sense cinc titulars. En 
efecte, en Feliu va ser a la banqueta, l'Oliver estava malalt, en José Luis expulsat i en Juanito també (de 
la manera que hem dit abans; l'Ayuso fou amnistiat perquè degué caure bé). Així i tot, la feina que van 
tenir els palafrugellencs! El títol ja començava a allunyar-se i més tenint en compte que d'aquelles 5 
baixes els 3 últimes han durat fins la fi del campionat.



SERVICIO DIRECTO Y  DIARIO. CON 80 PLAZAS PROPIAS
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forras i Bage's, 28 - Tel. 23 33 25 - SALT (Girón
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Passeig d'Olot, 250 
Telèfon 23 79 29 
SALT (Girona)



El Salt aquesta temporada, amb gent de casa i dels voltants i sense figures milionàries, ha sabut 
posar nerviós el màxim candidat fins al final. Segurament tant els que deien que eren uns paquets que 
baixarien ràpidament com els que només es conformaven amb l'ascens exageraven un pel Si hem de 
ser realistes, cal reconèixer que amb una plantilla jove, modesta i reduïda el Salt ha dut a terme tan o 
més bona campanya que en anys de grans fitxatges. Si hem d'assenyalar responsables, hem de 
començar que ha sabut reunir un grup de bons jugadors de Salt i els voltants que abans que res son 
persones diqnes. Amb ells ha treballat a gust i amb dedicació, serietat i encert. Bs propis jugadors han 
col laborat a la creació i manteniment del bon ambient existent. Tampoc no s ha pas d oblidar la política 
esportiva que aquesta temporada ha portat la directiva. Amb realisme ha decidit que tots cobressin igual 
i no ha volgut permetre el que no podia pagar. D'aquesta manera i demostrant constant interès per 
l'equip és possible aconseguir cotes altes. L'error de la temporada passada ha servit per rectificar i 
emprendre el camí adequat. Que duri!

L'únic punt negre d'aquest any ha estat la pobre resposta del públic. No ens referim als seguidors 
fidels de sempre, sinó que no s'explica que no s'hagi augmentat el nombre d'afeccionats en vist any 
passat, comparant les dues campanyes. Quelcom no va prou a l'hora. Potser el club també avia 
d'haver engrescat d'alguna manera aquest públic potencial que ha passat tant del Salt. Cal posar-hi 
remei. Pel poble, pel camp i per la "cantera” , el Salt ha d'estar a 1.* regional, com a mínim. A veure si 
entre tots esteranyinem el vell eslogan: AMB EL SALT A PRIMERA REGIONAL!

BONA FESTA

J.C. CASELLAS



”la Caixa” 
també hi vol ser present 
amb la seva felicitació

ZAiXA D€ P€N SiO N S

”la Caixa”



FUTBOL BASE C.F. SALT

La temporada 81/82 ha estat en quant al FUTBOL BASE, la temporada de la superació: degut al 
fet que ens havíem proposat al principi de temporada, presentar 6 equips, però foren 9 els equips que a 
la fi entraren en Competició.

En quant als resultats esportius, anomenem seguidament la marxa dels equips, per categories:

INFANTILS "A "
Aquest equips fou inclòs en la categoria PREFERENT Provincial, en un grup de 7 equips, quedant 

classificats en quart lloc amb un total de 12 punts, el que fou suficient per a mantenir la categoria. Cal 
ressaltar el fet que dos jugadors d'aquest equip foren pre-seleccionats per a la selecció del GIRONÈS. 
Foren aquests: CALVO i MARCEL, essent CALVO definitivament inclós en l'equip que participarà en el 
"MUNDIALET".

INFANTILS "B "
D'aquest equip se'n feu càrrec la PENYA BARCELONISTA DE SALT, de forma tota lm ent 

desinteressada, cosa que agraïm des d'aquestes pàgines.
Aquest equip fou inclós en el grup "E " de la 1.a categoria provincial, quedant classificat en sisè 

lloc d'entre 14 equips, amb un total de 19 punts; el que pot considerar-se un èxit si tenim en compte la 
joventut del seus integrants.

CAGANIUS "A "
Aquest equip fou inclòs en la categoria PREFERENT PROVINCIAL, classificant-se en tercer lloc 

d'entre 14 equips, amb un total de 36 punts. Cal destacar que 7 jugadors de l'esmentat equip foren 
seleccionats per l'equip del GIRONÈS. Foren els segUents: ANGELATS, CRISTÓBAL RICHAR 
ALONSO, SEVILLA, GELI i MARTÍNEZ. Aquesta és una dada bastant eloqlient de l'actuació d'aquest 
equip. També hem de ressaltar que en el transcurs de tota la temporada es varen jugar 54 partits, 
guanyant 45 vegades, empatant 3 i perdent 6 vegades, aconseguint un total de més de 200! gols.



D'esquerra a dreta, drets: Vázquez (entrenador) Alonso, Richard, Linares, Cristóbal, Sevilla, Angelats 
Vidal, Costa (Masatgista), Agenollats: Diego, Rodríguez, Basilio, Geli, Granda, Lázaro i Duran (Ausent. 

Martínez).

Partit: C.E. M A N R E S A -1 - C.F. Salt-3  

C.F S A LT  - C A G A N IU S -A  - TE M P . 81-82

CAGANIUS "B " ix i
Equip integrat quasi en tota la seva totalitat per nois de primer any d alevi. Fou inclòs en el grup

"E " de la 1 a provincial, quedant en cinquè lloc amb un total de 31 punts d'entre 14 equips. En e
còmput total de la temporada es jugaren 37 partits, aconseguint 25 victòries, 3 empats i 9 derrotes, el
que pot considerar-se un èxit, degut a la joventut del seus integrants.

C A G A N M J Í S  ac¡ó equ.p fQu tota|ment |a pue s'eSperava d'ell. Es classificà en la penúltima plaça,
tot i que aconseguí resultats honrosos i acabà la lliga amb la mateixa il·lusió que quan varen començar.

CAGANIUS ESCOLARS "A "
Magnífica la tra jectòria d'aquest equip, quedant classificat en segon lloc del seu grup^ 

Sequidament es va efectuar un torneig entre els segons classificats per a escatir el quart, cinquè i sis. 
lloc, guanyant en el mateix i classificant-se en el quart lloc d'entre 33 equips, va jugar un total de 29 
partits, guanyant 26 vegades i perdent en 3.

Equta fom at per jugades molt ¡oves, acabà la temporada dignament, class,f,cant-se en sisena 
posició d'entre 11 equips, aconseguint 19 punts. L'experiència adquirida aquesta temporada serà molt 
útil per la pròxima, ja que la majoria dels jugadors daquest equip conserven la mateixa categoria.



BENJAMIN "A "
Aquest equip va estar format per jugadors de 9 anys. Es proclamà brillantment guanyador del 

TORNEIG MEMORIAL JOAN PI, perdent en una sola ocasió. Cal destacar que aquest equip fou 
entrenat per jugadors de l'equip juvenil del F.C. SALT.

BENJAMINS "B "
Participà en el MEMORIAL JOAN PI, amb jugadors d'entre 8 i 9 anys. Demostraren els seus 

integrants molt bones maneres, igualment que els seus companys de l'equip "A ".
Aquests jugadors, com els benjamins "A " , també foren entrenats per juvenils del F.C. SALT.

Esta clar que el treball realitzat pel F.C. SALT, en quant al FUTBOL BASE, ha estat important, 
han fet falta molts de sacrificis, gent dedicant-hi hores, gent suportant el fred de les FOSQUES nits de 
l'hivern, en silenci, amb humilitat, perque: Saben vostes que tots aquests equips entrenen sense llum? 
Podríem dir coses molt tristes d'estaments i gent que haurien de recolzar la feina del nostre club, però 
una altra vegada callem; seguirem treballant, seguirem essent admirats per la resta dels equips de la 
Província, intentarem tots, directius, entrenadors i jugadors, fer-ho millor, perquè aquest club, el C.F. 
SALT, de tots els saltencs, sigui això, justament això; de tots nosaltres, que sigui fort, jove i sa.

VISCA EL C.F. SALT!

JOSE LUIS VAZQUEZ



RADIO GIRBAU
D istribuidor PH IL IPS  
desde  1928
• Televisores co lor

Además le ofrecemos seriedad desde 1928, marca líder y servicio técnico propio

DESDE 62.900 PTAS 
O 3.011 PTAS. AL MES

• A lta  Fidelidad
• TV  blanco y negro
• Frigoríficos
• Lavavajillas
• Lavadoras
• Cocinas . . .

VISÍTENOS SIN COMPROMISO EN:

C/. Major, 89 - SALT 
Rambla, 37
Pl. Calvet i Rubalcaba, 12



TEMPS D'ABANS
Heus ací una antiga fotografia d'uns respectables 

saltencs. Hem Doqut saber que sdn, d'esquerra a 
dreta: Luquet (paleta); (?). Jordi Bonet, Joan Cabruja, 
Pere Coll i Francesc Estanyol. Asseguts, Valls; 
Bertomeu Muñoz, Miquel Rabasseda i Josep Ramis.

Va ser feta el 1924 amb motiu d'una anada per 
prometença al santuari de la Mare de Déu de la Salut 
de Sant Feliu de Pallerols.

Una anècdota curiosa d'aquella excursió ens la 
conten així: Per cap dels components es feia senzill 
de caminar la llarga pujada, però un d'ells, el senyor 
Muñoz, a mig camí va sentar-se, esgotat i dient que 
no podia més. Llavors en Joan Cabruja (el cadiraire), 
va dir a tots que s'aturessin reposant una estona, que 
ell aniria a dalt el Santuari i tornaria amb alguna 
ajuda, i així ho va fer.

Abans d'una hora el van veure arribar molt 
depressa i encarant-se a tots, els va dir: Nois, vejam 
si em feu quedar bé. He anat a trobar el capellà i li he 
d it que per una prometença pujàvem una colla al 
Santuari i que a mig camí el governador, que ve amb 
nosaltres, s'ha cansat i es troba un xic malament. Ara 
vindrà to t seguit amb el ruc que té i podrem 
continuar el camí.

Al ruc, el capellà li havia posat una manta 
plegada per més comoditat del "senyor governador" i 
d'aquesta faisó feren la seva arribada a dalt de la 
muntanya, on és de suposar que serien atesos amb 
les màximes atencions.

Foto i text d'EMILI TORRENT
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SALT, EL NOSTRE POBLE

Potser no és gaire escaient reflexionar sobre temes seriosos en un programa de Festa Major. 
Potser sí, a vegades quan tothom está prou atrafegat amb els problemes quotidians, parlar-li de la 
independència del nostre poble no és el moment oportú, no hi posa l'atenció que el cas mereix; en canvi 
pot resultar prou atractiu, en una estona de lleure, entre migdiada i sardanes, entre sopar i sarau, 
dedicar una estona a la lectura i de passada llegint el programa de la Festa Major conèixer l'opinió 
d'algú que treballa a la Comissió per la Independència.

No caldrà fer història perquè qui més qui menys sap o coneix quan i perquè Salt va deixar de 
tenir Ajuntament i va ser agregat a Girona. Avui dia amb el desig i la tossuderia, perquè no, de totes les 
Entitats del poble, sembla que tenim ben encarrilat el retorn de la independència municipal.

Serà la independència que volíem? No hem de ser pessimistes i esperar, si cal amb noves 
pressions haurem de fer valer els nostres drets. Les Bases Especials aprobades a última hora per 
l'Ajuntament de Girona i incloses a l'Expedient de Segregació retallaran molt, si s'aproben per la 
Generalitat, les competències del nou A juntam ent. Crec, que més que res, to t dependrà de les 
negociacions que hi haurà. També ha estat inclòs a l'Expedient, l'estudi que l'Ajuntament de Girona va 
encarregar a l'equip de l'economista-urbanista Sr. Joaquim Clusa en el qual no en sortim gaire ben 
parats. Una cosa que no es té en compte en el mencionat estudi, és que una bona administració pot 
superar qualsevol deficiència i que la voluntat de ser independents ha de superar tots els inconvenients. 
Només posaria un exemple. Si tots els tallers petits i Déu n'hi do els que hi han, haguessin encarregat 
un estudi econòmic, no se'n hauria parat cap, tots serien deficitaris, en canvi les empreses que van 
malament són les grosses.

Les poblacions com més importants són, més dèficit tenen, només cal llegir el diari, en canvi no 
sens a dir que Aiguaviva, Bescanó o Sant Gregori, per citar només els pobles veïns, tinguin gaires 
deutes. Segurament que no estiren més el braç que la mànega,- segurament que no tenen tots els 
equipaments que desitjarien, segurament que tenen necessitat d'altres serveis però viuen i decideixen en 
les seves coses d'acord amb el seu pressupost.

Ser independent municipalment vol dir això: No haver d'anar cada dia fins a la Plaça del Vi a 
captar. Sí, aquesta és la paraula que millor defineix la situació actual, almenys és la impressió que en 
tinc des del meu lloc en el Consell de Salt. Ara el que cal és plantejar-nos el funcionament del nou 
Ajuntament, la independència per ella sola no resoldrà cap dels problemes que avui dia tenim presents al 
poble. Quins són aquests? Dependrà de les preferències de sectors de població i encara de vèins, però 
globalment podríem citar: Arranjament de calçades i voreres, fonts i places, planificació viària inclosos 
els semàfors, places escolars, ampliació escola de Belles Arts i Biblioteca, plantada d'arbres i jardins,
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neteja de les Deveses i bona part de Salt, arranjament i utilització del Mas Llorenç i Can Mericana Seca, 
Llar del Jubilats ¡.perquè no, dels Joves, etc., amb la urgència de la normalització de la Policia Municipal 
i Brigada d'Obres i sobre de tot control, mai no n'hi haurà massa de control, que els impostos que es 
paguen al poble i que reverteixen al poble no se'n vagin per la claveguera riu avall. Aquí és on rau la 
qüestió. Tots tenim l'obligació de pagar tots els impostos que recaiguin sobre cascun de nosaltres i 
també tots tenim el dret d'exigir que d'aquests diners se'n tregui el màxim de rendiment, els diners 
públics són de tots, l'Ajuntament solament és el nostre administrador.

Un altre punt en el que caldrà insistir força, serà concienciar al poble de què no n'hi ha prou en 
anar a votar una vegada cada 4 anys i després desentendre's dels afers municipals. La preocupació és 
necessària i ha de moure a la participació, és molt important i necessària la crítica per a què un 
ajuntament rutlli, la presència als Plens o als actes informatius o de qualsevol altre caire que promogui 
l'Ajuntament serà un estímul per a què aquest treballi i a més el lloc idoni per a la crítica. La crítica que 
es fa pel carrer, al bar o a la barberia si no es trasllada a l'Ajuntament és nefasta i denigrant i el camí 
més fàcil per a descoratjar a qui té ganes de treballar.

La nova situació que tindrem amb la independència ha de ser d'exigència i participació, ens 
faltarà l'experiència de govern que haurem de resoldre amb voluntat i així com el camí es fa caminant, 
serem poble fent de poble.

Que no ens preocupi ara si tindrem avantatges o inconvenients, la identitat és més important que 
tot això i seguint aquella dita que tots coneixen i hem comprovat com a màxim d'eficaç que diu: Si vols 
estar ben servit, fes-te tu mateix el llit,- doncs, ens farem el llit i dormirem a gust.

R. TORRAMADÉ
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Reparació de tota mena de cotxes 
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• OBJECTES ESCRIPTORI
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• COMPRA-CANVI-VENDA NOVEL.LES, 
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LES COSES QUE PASSAVEN ARA FA CENT MIL ANYS

Ara sí que en Pere Bótil, saltenc il.lustre, descendent directe del neolític "home de Can Ballarac", 
respirará tranquil i potser ho celebrarà cruspint-se una cuixa crua de vedella a gaita plena i a l'indret deis 
Tres Pins. La cosa s'ho val!

Els actuals com patricis d'en Pere Bòtil, descendents, tan directes com ell, dels egregis 
picapedrers (amb alguna desviació heterodoxa de la qual no hi ha constància picada a cap pedroteca) 
recuperaran un xic la identitat robada, seran un xic més independents de les tribus véines i hauran 
d'espavilar-se i campar-se-les per aquests mons de Déu a la recerca problemàtica d algun mamut 
escàpol o d'algun gat, perdut i no escaldat, apte per a la manduca hodierna.

I hauran d'estomacar-se a garrotada seca, hauran de menjar-se els uns als altres, fins que els 
guanyadors siguin acceptats com a conductors del clan. Es disputaran amb les urpes i les dents les 
pedres més grosses i més planeres on seuen els més forçuts amb la tribu ajaçada al davant i el foc 
sagrat al mig. (D'ací a cent mil anys d'aquesta batalla se'n dirà: eleccions municipals). Els més forts 
s'esbatussaran entre ells per allò que temps a venir s'anomenarà: poder i ajuntament.

I hauran de triar entre la cultura de la pedra picada i la cultura de la pedra polida. (Tria que es 
perpetuarà a través dels segles i que amb el temps canviarà de nom-no de problema! Se'n diran 
respectivament: cultura i cultureta.

Bs peluts vencedors hauran de vetllar pel bon ordre a cop de matacà entre mascles i femelles, 
fora i dins de les grutes; d'una manera especial pel bon ordre públic de les grutes més grosses, que són 
les més pintades i les més fumades, i que seran, quan comenci el futur, les més fotografiades pels 
arqueòlegs. Temps a venir d'aquestes grutes, on tothom sap què s'hi fa i on ningú no sap com s'ho fan, 
se'n diran: bars, pubs.etc...

Els forçuts tindran maldecaps i bregues amb els remeis i els curanders els quals solen tenir 
sempre un rei al cos. D'una banda els "herbatells" amb remeis de sofregit casolà com la sajulida, el 
julivert, la menta, l'espígol i el marduix... de l'altra els "potinguers" amb mescles draculianes de sang de 
cocodril, cues de drac rostides i dents de guineu a la brasa... (aquests trasbals i aquests daltabaix 
sanitari preconitza l'altre daltabaix que els segles aguantaran amb molt d'esforç: l'assegurança de tots 
els que estan bons!)
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Entitat col·laboradora del Banc de Credit Agrícola. 
Membre del Consorci Nacional de Caixes Rurals 

que agrupa prop de 2 .70 0  Oficines i més de 
425 .000.000.000,- de Ptes. de Recursos totals.

Oficines a les nostres comarques
GIRONES
• Girona
• Banyoles
• Bordils
• Cassà de la Selva
• Cornellà de Terri
• Flassà
• Llagostera 
•Salt
• Sant Gregori

S ELV A
• Santa Coloma de Farners 
•Amer
• Blanes
• Vidreres 
•Vilobí d’Onyar

G A R R O T X A
•Olot
• Besalú
• Santa Pau

A L T  EM P O RD À
• Figueres
• Bàscara
• Castelló d’Empúries
• Garriguella
• L’Armentera
• Sant Pere Pescador

BAIX EM P O R D À
• La Bisbal
• Palafrugell
• Pals
•Torroella de Montgrí
• Verges

R IP O L1 ÍS
• Camprodon
• Ribes de Fresser
• Sant Joan de

les Abadesses

EXPANSIÓ 82
Les Preses. Sant Feliu de Pallarols. Riudellots de la Selva. 

Corçà. Calonge. Vilajuiga. Castell d’Arc._________



A trompada va, trompada vé, discutiran per milionésima vegada el model d'escola troglodita. Hi 
haurà alumnes que pagaran rierencs de colors i uns altres que no en pagaran. I aquests darrers seran 
acusats d'indòcils, d'espatllar l'ordre públic existent, i de demanar tres peus al gat i quinze a la granota. 
Els de pagar cridaran d'una manera atípica com si tinguéssin raó i voldran manar sempre per tenir-ne. I 
els de no pagar bramaran d'una altra manera i no voldran que els altres manin mai. I enllà dels segles
aquest estar com gat i gos separarà els que tindran molts diners dels que no en tindran tants.

Els capdavanters tribals se'n veuran un bull per ensenyar els darrers descobriments a les seves 
escoles i per no perdre la cadira planera de la vora del foc. Primer voldran ensenyar als alumnes a
caminar amb dues cames, després molt més tard a parlar.

Tot a poc a poc i sense presses perqué diran que no estan preparats. Tot raccionat, tot pensat 
tot previst! Però els compatricis d'en Pere Bòtil agafaran una "funesta mania", la de pensar. (Això de 
pensar tothom sap que és un mal dolent i que s'encomana). Aquesta epidèmia traurà de polleguera els 
dirigents. "E passaran grans calamitats, e grans misèries, e grans desastres"....

Ja ho veureu. Deixem el temps per testimoni.

SALVADOR SUNYER i AIMERIC

Salt, 15-VI-82
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LA COSTA, EL MAR...: L'ESTIU

A l'estiu, l'ambient és a la costa...No el trobareu 
pas a les ciutats! Salt, Girona, Madrid, es desertitzen 
cada tarda dels dissabtes de Juliol.

Les ciutats, aglomeracions urbanes de l'interior, 
es depoblen recuperant la seva tra n q u il·lita t. Es 
buiden en benefici de la costa.

El mar és com un im ant que atreu de manera 
fascinant milers de persones, m ilers de vides, 
nacionals o estrangeres. El mar és un reclam de 
captivadores platges.

Als caps de setmana, dissabtes i diumenges, les 
carreteres s 'om plen de vehicles que a mena de 
processó desfilen decididament cap a la somniada 
Costa. Cotxes del país i cotxes de l'exterior. I els ulls 
dels conductors es fixen vers els rètols senyalitzadors 
col·locats més o menys estratègicament...:
A 50, 40, 35 km. la Costa Brava...!
Platja d 'A ro , L loret, Roses c iu ta ts  tu rís tiques per 
excel·lència es preparen per a rebre la gran presència 
turística.

Les nostres platges d l'es tiu , són veritables 
formigueigs de persones i bullici. Els signes d'identitat 
de qualsevol poble costrabravenc es d ilue ixen en 
comencar l'estiu, per esdevenir un aiguabarreig de 
llengües, costums i personatges.

Els invitats, turistes de motxilla o frac, cerquen 
per damunt de to t el sol i l'ambient. Sense sol els 
pobles turístics estan de caps per avall. Se senten 
desplaçats i perduts. Fer sol o ploure, la temperatura, 
el clima, tot un auguri de bones o males previsions 
per a la temporada.

I la sorra, i el mar! El personal turístic s'estirarà 
llargues hores a les càlides platges, per tal de 
convèncer's que l'ha  agafat el sol, i que arribarà, 
satisfactòriament, amb la pell de morenor, els dilluns 
a l'oficina.

A les parets de cada poble, variats i diversos 
cartells, escrits amb llengües poliglotes... Diuen "For 
Sale", "A  louer" "Chambres, rooms, zimmer". Frases 
que van des del "Welcome al Benvingut", i que s'han 
de recitar en 4 ó 5 versions, perquè els v is itants 
t'entenguin. Aquest aprenentatge de llengües, bé la 
saben els cambrers, els botiguers, o l'humil venedor 
de gelats.

Gràcies al turisme podem contemplar l'aparició 
sorprenent de nous mitjans de vida. Surten noves 
professions, si és que així en podem dir-ne. Apareix 
la persona que lloga patins; la persona que amb un 
ruc i un carro, passeja per una cèntrica via a tota una 
expedició nòrdica; la que et dibuixarà amb precisió la 
teva silueta i després te la vendrà per pocs diners; la 
que fa de simple v ig ilan t i et cobra un parell de 
monedes per seure en una vella cadira de fusta...Tot 
això, i....

Aquests i altres, com el venedor de frankfurts o 
patates-ships, o el hippi dissenyador de collarets, 
mocadors o herbes medicinals i... La veritat de nous 
treballas és senzillament formidable.

L'anfmació turística amaga els defectes urbanís
tics, creats als anys 60, sota el ''b o o m '' de la 
construcció.... Murs de ciment, autèntics "bolets" 
de pedra i ferro, que han trencat el dolç paisatge del
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blavíssim mar.

I les màquines, els "bull-dozers" han excavat 
tones de terra, canviant paisatges catalans per visions 
americanitzades. Cales de pescadors convertides en 
clubs nàutics...0  paratges, abans erms, que avui són 
rivals de Las Vegas, o d'Atla'ntic City.

I cal crear les diversions més impensades per a 
distreure l'a vo rrit c lien t en llurs estones d 'oc i. 
Casinos, ara ja legals, màquines escura-butxaques, 
salons recreatius, discoteques, pizzeries, restaurants 
que imitaran les decoracions o els menjars oriünds...

distància, amb diners podrà menjar, beure i dormir 
igual que a casa seva.

I volgeu o no el bu llic i serà om nipresent. No 
im porta els preus, no im porta l'ag lom eració , no 
importa que no, pogueu aparcar... La gent va on hi 
ha ambient.. I l'estiu, l'ambient és a la costa. Es digui, 
Costa Brava, Costa del Sol o Cóte d'Azur.
Ambient i massificació.

Busqueu, si es que la trobeu, una petita platja de 
sorra fina i aigües transparents. Allà el soroll és més 
calmat i la natura és més a prop. L'estiu, segur que 
també és diferent!.

EL FARGAIRE"
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PREPARANT-NOS AMB IL.LUSIO 
A REBRE LA NOSTRA GRAN FESTA MAJOR

L'han glosat tant arreu de les comarques, 
aquesta diada, que poc queda per a dir, puig que 
tothom les espera amb il.lusió i alegria i desitjosos de 
poder veure com disfruten els saltencs i els forans als 
qui esperem rebre amb la mateixa caballerositat de 
sempre o millorant-la si es pot.

En això de la Festa Major som pioners i senyors i 
els clàssics rebentadors de la nostra Festa poden 
comprovar com, encara ara, en pobles a la vora del 
nostre es fan abonaments de "pago" pels jubilats, 
cosa que aquí ja tenim superada, i que crec jo resulta 
il.lògic que persones que només van a "treure el nas" 
a l'envelat se'ls faci pagar, ten in t en compte que 
molts d'ells cobren molt poc; a més, poca cosa més 
poden fer que “ treure el nas", ja que el jovent, 
lògicament, els hi ha pres el terreny de ball; i en això 
varem ser pioners, mireu-s'ho com vulgueu.

La gent de Salt, la nostra Comissió de Festes, 
"agafant el toro per les banyes" o fotent-se la manta 
al cap" com volgueu, i a base de "m enjar pota i 
morro" a casa, per les moltíssimes hores que passen 
fora, continuen anant davant en forces coses, inclús 
en els preus, o ferin t unes Festes que es poden 
equiparar a les dels temps de "vaques grasses", amb 
uns preus que poden semblar alts, però que ja podeu 
anar voltant i veureu quines sorpreses.(Això sí, hi ha

Ajuntaments que paguen tota la Festa Major i és tot 
de franc, però a Salt no en tenim d'Ajuntament)

Com que conec els seus esforços i les hores 
robades a la família, al repós i fins i tot, alguna, al 
treball, mereixen que si la Comissió té alguna fallada
o petit error sigui ben perdonable i abans de 
criticar-la pensem que les portes de la Comissió 
sempre han estat obertes a totes les persones que 
pensin que poden fer quelcom per la Festa, només 
se'ls demanarà entrega i sacrifici.

Pensem tots que la Festa Major d'un poble, és 
com e) fru it de la seva terra, ha de tenir una 
significació entranyable i cal que to ts  ens fem 
solidaris amb ella, cal que els forasters copsin el 
nostre apreci a la festa.

Només em resta dir que amb tota satisfacció i 
alegrament, plens de salut, poguem gaudir de 
l'extens repertori d'actes de tota mena que ens 
ofereix la Festa d'enguany,- cal que la festa sigui el 
bàlsam reparador a un any de treball, de problemes, 
d'inquietuds o accidents, que tots hem viscut i patit, 
però que sortosament és un episodi viscut i per a 
recordar i narrar l'any que vé.

E.P.V.
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SALT SARDANISTA, ÉS EL QUE DEFENSEM?
REFLEXIÓ D'UN CANDIDAT A PRESIDENT DE SALT SARDANISTA 

QUE ENCARA CREU EN LA BONA FE DE LA GENT.

Tot va començar quan un dia la Junta del dimitit 
president de SALT SARDANISTA, Josep Pons, em 
venen a trobar i em diuen: "E m ili, necessitem un 
President per la nostra entita t, doncs ens falta la 
direcció d'un home que, com tú, estimi la Sardana i 
sabem de la teva dedicació al llarg de tants anys en 
concursos, i organitzant any darrera any el Concurs 
de Colles de Salt i les ballades de la Festa Major, 
quan encara la nostra entitat no existia; la teva tasca 
i la teva dedicació t'avalen com el nostre "home de 
confiança".

Sabedor de la responsabilitat que comporta la 
seva proposta, però conscient que si ningú volia 
assumir aquesta responsabilitat esposava en joc 
('existencia de Salt Sardanista jo que admiro i estimo 
aquesta entitat que del no res ha creat a Salt un caliu 
important i que en dos anys de treball a aconseguit 
reunir més de 700 socis, organitzar un número 
important de ballades i actes culturals, vaig conside
rar que no podia tenir un no per a aquestes persones 
que amb la seva dedicació havien fent tant, del no 
res.

Les persones que em venen a fer la proposta 
són, Manuel Carbó, Joan Hugas, Maria Carreras, 
Maria Moré, M.a Gràcia Pardo i Pere Quero, i són ells 
els qui em posen al corrent de la situació delicada
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que atravessa l'en tita t d'ençà de la dimissió d 'e n ” 
Josep Pons. M'assabenten que existeix una tibantor 
entre els membres de la junta degut a què el 
President accidental, en Joan Freixes, per la seva 
submissió c adicció al President dimitit, era la veu i la 
ma del ex-president, qui des de l'om bra, des de 
darrera la bardissa encara pretén moure els fils del 
teatre i fer ballar a tots.

Aquest mal ambient va començar quan, en 
d im itir, en Josep Pons va adreçar una missiva de 
comiat als membres de la Junta, en un paràgraf, poc 
més o menys venia a dir.- "És tr is t dir-ho, però la 
majoria de la Junta no s'ha pres seriosament el 
càrrec que ocupa, no n'hi ha prou en venir a fer petar 
la xerrada un cop per setmana, i per això dimiteixo".

I jo penso que ja voldrien molts de Presidents de 
qualsevol entitat tenir una Junta que, tot fent petar la 
xerrada una vegada per setmana, aconsegueixen de 
de SET-CENTS SOCIS, 50 Audicions de Sardanes, 
Diada del Soci, Ballada Infantil, Concurs Fotogràfic, 
etc. etc., només en DOS ANYS; només caldria 
preguntar-ho a qualsevol President de qualsevol 
entitat, de segur que signaria en blanc. I no crec que 
tota aquesta tasca l'hagi realitzada la resta de la 
Junta que no venen a veure'm , o sigui, el d im itit 
President, el seu home de confianca en Joan Freixas 
i la seva muller, ja que el secretari sembla un home 
seriós i neutral, ¿neutral?

Davant aquest "merder", que en res beneficia al 
nostre SALT SARDANISTA, accepto de presentar la 
meva candidatura a president, perque jo entenc que 
"la Sardana és Germanor, i el símbol d'un poble que

• estima, treballa i avança donant-se les mans", com 
va dir en Joan Maragall.

Demano, però, a les persones que venen a 
trobar-me que em deixin primer fer una gestió de 
mediació, per intentar recomposar aquesta situació 
tan deteriorada i reagrupar i aunar esforços per a la 
nostra causa comuna; amb aquesta intenció m'entre
visto amb en Josep Pons, proposant una reconcilia
ció, llim ant les espines sorgides i in tentant junts 
d'eliminar els obstacles que impedeixen que aquella 
Junta que era l'adm iració de to t Salt, torni

funcionar amb la seva coneguda eficàcia i sincronia 
no ho aconsegueixo, em diu que ja ho ha deixat i que 
no vol tornar-hi perquè no ho veu clar, i no es vol 
tornar a presentar de President,- en definitiva, la meva 
gestió va resultar fallida, dec ésser un mal diplomàtic.

La Junta prepara el darrer butlle tí abans de
l'Assemblea de Socis i comunica a tots el socis que, 
d'acord amb els estatuts, la Junta presenta la meva 
candidatura a la presidència. Indirectament crec que 
em feien propaganda, i ara m'adono que potser no 
era prou encertada la redacció que varen donar a la 
seva nota, però en aquell moment i donat que la 
feina era trobar algú que volgués ésser President, 
ningú va donar-hi massa importància.

I la Junta envia la Convocatòria sense ni tan 
sols signar-la, el que suposo deu ésser un defecte de 
forma, però no oblidem que les persones que 
composaven la Junta, només es cuidaven de fer les 
feines més ingrates, fer socis, buscar diners, buscar 
publicitat, pel Butlletí, passar la barretina, muntar 
entarimats, fer sobres amb les 700 adresses, penjar 
pancartes, penjar banderetes, en fi, no tenien cap 
experiència en preparar una Assemblea, una elecció 
de President, són aquelles persones senzilles que 
calladament, com formiguetes, van treballant i fan 
pujar l'en tita t per a llu'iment d'un President que 
després els ho paga abandonant-los a la deriva, per 
després, calladament i d'amagatois, preparar una 
Junta, feta "a  la seva m ida” , per donar-los-hi la 
sorpresa el dia de les eleccions per a President. 
Penso que les errades d'aquells membres de la Junta 
sòn ben perdonables.

Arribà el dia de l'Assemblea General, amb un 
únic punt de l'ordre del dia, elecció de nou President 
per a l'entitat, amb presentació fins llavors d'un únic 
candidat, Emili Crous. Reunida la Presidència de 
l'Assemblea comença la sessió, a la taula de 
presidència el Sr. Freixas, President Accidental; el Sr. 
Mesas, secretari (neutral?); Maria Moré, M.a Gràcia 
Pardo i Joan Hugas. Només de començar vaig veure 
el que mai havia vist en cap reunió i molt menys en 
cap reunió del món de la Sardana, començà un atac 
a la presidència de l'Assemblea, especialment al tres 
últims que he nombrat, molt ben preparat, estatuts
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en ma, ¡ amb profusió dialèctica, entre el públic no hi 
mancaven els pressumptes "polítics destacats" que 
formen part de gairebé totes les entitats del poble (no 
sé ben bé si buscant el bé de Salt o el llu'iment 
personal; em fan dubtar!!), avassallant verbalment a 
unes persones en inferioritat de preparació que tenen 
com a únic defecte que mai s'han preocupat d'altre 
cosa que de treballar per Salt Sardanista, i com a 
traca final de l'atac, i em penso que amb un clar 
exponent de poca vergonya, que el President 
Accidental informa que dins del termini establert per 
rebre candidatures n'havia rebuda una altra, quan el 
dia abans de l'Assemblea ho negava; llavors tots ens 
varem explicar la massiva entrada de familiars i amics 
d'en Josep Pons a l'Assemblea, lògicament ell era el 
nou candidat, que crec jo es podia haver rebutjat la 
seva candidatura segons els estatuts, i sobre aquest 
tema versaren les fortes discusions que seguiren a 
l'innocent anunci fet pel President Accidental, els 
enfrontaments dialèctics varen degenerar en insults 
personals, certament denigrant, per Salt i pel món de 
la Sardana; davant de la crispació general vaig 
demanar la paraula, ja que fins llavors vaig 
mantenir-me al marge d'aquell "merder". Demano a 
la mesa que s'accepti la nòva candidatura, tot i que 
la meva petició anava clarament en contra de la meva 
candidatura, que estàvem actuant en contra dels 
estatuts, ja que a l'ordre del dia no hi figurava 
l'admissió de candidatures, aquesta feina corresponia 
a la Junta.

He de dir aquí que es va actuar amb absoluta 
mala fe, ja que fins el dia abans de l'Assemblea, tant 
jo com els membres de la Junta, informàvem als 
socis que ens preguntaven sobre la importància de 
l'Assemblea que seria un acte de pur tràm it, que 
donat que només hi havia un sol candidat, no calia la 
seva presència, davant la meva exposició i veient la 
honradesa i ingenuïtat que presentàvem la meva 
candidatura i la ma!a fe evident de la d'en Josep 
Pons, alguns dels que venien amb ell em varen votar 
a mi, doncs la meva candidatura perdé un sol yot.

Torno a palesar la inexperiència de la Junta que 
hi havia, ja que es permeté de votar a to ts els 
assistents sense ni tan sols comprovar si eren socis i

estaven al corrent de pagament de quotes, cosa que 
és clarament antiestatutaria.

En acabar les eleccions i mirar als membres de la 
Junta que varen tenir confiança amb mí, m’adono 
que vaig actuar massa de bona fe i vaig deixar-me 
enganyar; ara només puc dir-los que " quan cerqueu 
algú que vulgui ser President, us cal un home amb 
bona imatge, pero capac de TOT, per arribar a 
aconseguir el seu fi", com veieu és el més efectiu.

I a aquests membres que han estat foragitats de 
la Junta de Salt Sardanista els vull exposar el meu 
sentiment de respecte i admiració, i jo us dic que 
vosaltres SI heu treballat per Salt Sardanista, i això 
no us ho pot treure cap President, per bé que 
escrigui o parli, ja que ademés ho heu fet ben fet i 
amb honradesa, no tothom ho pot dir.

Pero vull també parlar de la nova Junta. Al dia 
següent de les eleccions em varen demanar un canvi 
d'impressions al que no vaig negar-me i al lloc de la 
reunió-!Oh sorpresa! -  doncs no m'hi trobo a uns 
quants que el dia de l'Assemblea es feien passar per 
socis "de peu" i resulta que formàven part de la nova 
Junta? sincerament crec que moltes coses de les 
que varen dir a l'Assemblea, donat la seva condició 
de membres de Junta d'un candidat, no era honest 
d'haver-les dit. I també hi havia el Secretari, el Sr. 
Innocenci, (no tan innocenci i tan neutral com 
semblava), tots aquests doncs mentre em saludaven i 
em fe licitaven per la meva honrada actuació a 
l'Assemblea, intentaren de fer-me signar un manifest 
conjunt amb el nou President en el que es venia a 
"correr un vel" sobre el que realment va passar, dient 
que tot era "normal i maco"; fins i tot per fer-me 
"p ica r l'esquer'' es reconeixia que els anteriors 
membres de Junta SI havien treballat per Salt 
Sardanista; però no, amics, ara ja no soc el mateix, 
després del canvi d'impressions amb vosaltres, ara ja 
no vaig "amb el lliri a la ma".

Acabo, aviso als socis que les persones de què 
us he parlat, dirigiran des d'ara els destins de Salt 
Sardanista.

EMILI CROUS FONT
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SALVEM LES DEVESES

Fa dies que no heu anat al Pas d'En Prats? (pas 
natural per atravessar el riu Ter, quan no hi passa 
gaire aigua). Doncs aprofiteu una estona de passeig 
per anar-hi, i us ajudarà a comprendre que vol dir el 
crit de SALVEM LES DEVESES!!!, que encapçala 
aquestes ratlles.

Pilons de deixalles i residus industrials escampats 
entre el camí i el Ter, han transformat aquells indrets 
acollidors en un abocador infecte. Els qui recordem 
com eren, tan sols 20 anys enrera. Les Deveses de 
Salt, no podem deixar d'esgarrifar-nos al veure com 
les hem deixat embrutir.

Amb els Escoltes hi havíem fet focs de Camp i 
plantat les tendes per a passar-hi la nit al bell mig de 
la natura, i tan a prop de casa. Moltes famílies hi 
anaven també a berenar a les fonts que ben a la vora 
del Riu i sota una arbreda natural d'oms i verns, 
formaven primer un bassiol, que bé servia per a posar 
el vi en fresc, i pocs metres més enlla s'obrien 
gorgues coltades de valca. En déiem el Ter Petit.

Perquè hem de salvar Les Deveses?

Doncs perque en el nostre terme municipal l’únic 
espai natural ben delimitat són Les Deveses. De fet 
ha estat des de sempre una zona d'esbarjo per a 
grans i petits que ens ha acostat al Ter per camins 
ombrejats pels platans i pollancres que ben arrengla- 
rats creixen ufanosos.

Les Deveses han de ser la millor herèncua que 
els saltencs d'avui deixem a les noves generacions 
del nostre Poble. Però per això mateix cal que les 
deixem més bé de com les varem trobar, que 
almenys eran netes. I si no fem pas quelcom de 
pressa, em penso que difícilment ho lograrem.

Es molt curiós que quan visitem algun país del 
centre d'Europa, quedem meravellats de com 
conserven llurs espais naturals. A ixí sentim els 
comentaris obligats de com tenen cura de mantenir 
nets i polits els seus pobles o els seus prats, després 
d'un viatge a Suissa. I quan parlem Anglaterra, de 
Londres sobretot, ens cau la baba al recordar els seus 
parcs. Mentrestant, un parc natural que tantes ciutats 
envegen el tenim al costat de casa i el fem servir 
d'abocador incontrolat de tota mena de brutícia.
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Ara ja només fa falta que el desviament de la 
Carretera N-ll (Carretera de Barcelona), segueixi el 
desgraciat projecte que la faria passar pel bell mig de 
Les Deveses, i que sembla que té totes les 
benediccions dels qui haurien de denunciar l'atemptat 
ecològic que aquest tracat suposa si s'arriba a portar 
a terme.

El Consell Municipal ha engegat una campanya 
de sensibilització per a salvar Les Deveses. L'Ajunta
ment de Girona n'ha netejat un bon tros, que bona 
falta li feia. Les escoles del Poble hi han anat a 
plantar arbres..

Serà aquest un bon simptoma?

Vol dir això que serem capaços de recuperar i 
servar les Deveses tal com havien estat?

Si res més no, ens hem posat a fer feina, i us 
demanem que volgueu entendre el perqué hem de 
salvar les Deveses. I si ja n'esteu convençuts des de 
sempre, ajudeu-nos a fer-ho saber als qui encara no 
s'han adonat que les Deveses de Salt no volem que 
siguin un femer.

JAUME BOSCH I TERMES
Juny del 1982
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EL POBRE DE SALT

S'ha de caminar amb peus de plom. El tema de 
Salt sempre pot ferir alguna susceptibilitat. Jo, ara 
mateix, em pregunto, és que el Veïnat també és Salt? 
O ells no han demanat la independència de Girona? O 
és que sí l'han demanada, però la volen de Girona i 
de Salt? I la Rodona? És de Santa Eugènia? No ho 
és? I el barri de Sant Narcís...?

Les preguntes són tantes que val més que no les 
posi totes una al darrera l'altra. No fos cas que se 
m'acabés la corda abans que les ganes de preguntar.

Jo, quan era petit -parlo de ser petit de cinc o 
sis anys, que jo he estat petit de totes les mides, com 
gairebé tothom —anava sempre a festa major de Salt, 
que devia ser la del Veinat perque la feien a part. Hi 
anava convidat al carrer de Sant Romà, llarg i soleiat, 
amb casetes de planta baixa, amb l'hortet i el galliner 
a la banda del darrera i un terrat per teulada, 
estavellat de sol.

La festa major de Salt era per mi una festa major 
embolicada amb suors de xafagor, polsaguera del 
carrer sense asfaltar (que els veins salvaven to t 
regant a mig matí amb la galleda) i un apat d'aquells 
llargs, inacabables, que subratllaven l'autenticitat d'un 
poble amb arrels pageses indiscutibles. Al final, de la 
corda del pou —un pou inevitable que s'obria a 
l'hombra d'una parra —en sortia la fresca dolçor de la 
fruita posada en remull des'de primera hora del matí, 
que de neveres n'hi havia poques en aquell temps.

La festa major de Salt em porta a la memòria 
una trucada a la porta, a mig dinar. La porta de les 
cases restava oberta tot el dia, per provocar una mica 
d'aire agràit que intentava travessar del pati al carrer 
o del carrer al pati, sense massa èxit.

Era estrany que algú truqués. Si era un veí qui 
arribava solia entrar amb certa prudència tot cridant: 
"ep! soc jo... que es pot entrar? 0 bé amb el més 
tradicional "A  Maria..." Però aquell cop varen trucar 
a la porta oberta.

Una de les noies de la casa va dir-me a mi que 
mirés qui hi havia. M'aixeco de taula i enfilo el petit 
passadís il·luminat de llum del carrer. Una silueta 
desconeguda s'estintolava al pas de la porta. 
Demanava caritat.

— És un pobre, vaig dir als que em miraven des 
de la taula parada.

M'hi varen tornar a enviar amb uns cèntims a la 
mà. Però el pobre em va mirar amb tristesa i va 
refusar els diners, dient:

— Si em donéssiu alguna cosa del dinar...

No sé com va acabar la historia. La meva gestió 
acaba aquí.

El dinar va continuar, de plat en plat, de suquet 
en suquet, fins la fruita de la galleda del pou.

A la tarda devíem anar a l'envelat, sota el mateix 
sol aclaparador d'un estiu instal·lat definitivament 
sobre la plana de Salt. El pobre ja no el vaig veure 
més.

Més suor, més xerinola.

PIUS PUJADES
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Hortolans que en pau i guerra 
boriren la nostra terra 
per donar-nos de menjar.

Obra "Els hortolans de Salt"
Escultura de
LL. MOLINS MATEU
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JAUME DARNÉS
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PROGRAMA OFICIAL DE 
LA FESTA MAJOR 1982

SUMARI:

— PORTADA: "EL GRAN FORÇUT" de Josep M.a Creus i Delga i M.a Clara Garcia i Giraldo l'premi del 
Concurs de cartells de la Festa Major de Salt.

— Salutació — Comissió de Festes
— Carta del Batlle de Girona — Joaquim Nadal i Farreras
— Salt,Nou Municipi de Catalunya — Martí Fita Casals
— Placa de Jacint Verdaguer — Pau Massó i Fàbrega
— El debat sobre la llengua 3 les Escoles de Salt - Miquel Berga i Bagué
— Festa Major — C. Grau i Oliveres
— Un immens Tapis - Josep Ferrer i Costa
— Xavier Monsalvatge- Un centenari oblidat - Josep Clara
— Canto al Arte - Lluis Molins Mateu
— La cooperativa es de tots - Francesc Ferrer i Gironès
— Els convits de les Festes - Ventura Pau i Soler
— Repàs a una gran temporada de C.F. Salt - J.C. Casellas
— Futbol Base C. F. Salt - José Luis Vázquez
— Temps d'abans - Emili Torrent
— Salt, el nostre poble - Ramon Torramadé
— Les coses que passaven ara fa cent mil anys - Salvador Sunyer i Aimeric
— La Costa, el Mar i ... l'Estiu - El Fargaire
— Preparant-nos amb ¡l.lusió a rebre la nostra Gran Festa Major - E. Peraferrer Ventura
— Salt Sardanista, es el que defensem? - Emili Crous Font.

-Salvem les Deveses - Jaume Bosch Termes
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Celebrem la Festa Major

BANCA CATALANA
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