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Altre cop la Festa Major.
Altra vegada els programes del Casal 
i la insistència del Sr. Cebriàn a demanar-me 
unes paraules que encapçalin el volum.

I què voleu que us digui l’Alcalde
si no és una felicitació fervent i entusiasta
per la festa que entre tots aneu muntant?

Qiiè hi pot haver de més engrescador 
que la suma d ’esforços de tants 
benemèrits saltencs per millorar la Festa, 
per millorar la qualitat de la vida al poble?

A poc a poc allò que dèiem fa  uns anys 
de fer la festa més participativa 
ja  es va aconseguint, 
i el poble es va animant a sortir a fora 
i a ornamentar carrers i places 
a f i  que la [esta sigui festa de veritat 
i que sigui a més a més, Major.

Us felicita i us saluda cordialment
. SALVADOR SU N YFR  i A IM ER IC
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Des de fa uns anys volta per l’ambient un aire de renovació a la recerca de 
nous estímuls, per les Comissions encarregades, a fi d’aconseguir que les 
Festes Majors siguin cada vegada més lluïdes i del gust de tothom, cosa molt 
lloable i digna de desitjar-li l’èxit més esplendorós.

Aquest aire de renovació s’ha propagat d’una manera sorprenent per tot 
Catalunya, i he pogut saber que molts pobles de les comarques lleidatanes, del 
tarragonès, dels entorns de Barcelona, del gironès, empordà, garrotxa i d’altres, 
volen tornar a la seva Festa Major aquell gust senzill i al mateix temps 
extraordinari que d’esdeveniment tenia la celebració del sant Patró del seu 
poble. Són tantes i tan boniques les tradicions catalanes, que molts joves s’han 
adonat que era necessari un revulsiu que fes moure les voluntats per a recobrar 
els balls típics, músiques i manifestacions populars que componen l’ésser d’una 
identitat que ens honora i que de cap manera no hem de deixar que es perdi.

Tant és així que, per exemple, pobles que des de fa anys que no en tenien, 
ara tornen a fer molts d’actes d’esbarjo i culturals al típic envelat, el més vistós 
dels simbolismes catalans de la Festa Major. Perquè poc a poc, encara que no 
ens ho sembli, es va perdent el coneixement de l’arrel de les nostres festes, i si 
no ho recordem i mantenim, d’ací uns anys la confusió serà total i ja sense remei.

Fixem-nos que Salt, el nostre poble, celebra la Festa Major com a dia clau, el 
25 de juliol; motiu: diada de Sant Cugat, patró de la parròquia, únic durant anys i 
més anys, fins que el creixement del barri de Sant Antoni dóna lloc a una nova 
Parròquia que es posa, amb molt d’encert, sota l’advocació i patrocini de Sant 
Jaume, que se celebra el mateix dia de Sant Cugat.

Si anéssim reculant en el temps a la recerca de l’origen de les reunions 
comunitàries per festejar certs esdeveniments, arribaríem a l’època de les 
cavernes, i potser és convenient que ho fem per imaginar-nos com era o devia 
ser la vida de les persones que llavors hi havia: vestits amb fulles dels arbres o 
pells del bestiar, o sense vestits, suportant les inclemències de la naturalesa, el 
fred, la neu, el vent, la pluja, tot anava a la contra de la seva vida, que es 
desenvolupava a l’aire lliure, sense altre refugi que els arbres i els forats que 
poguessin fer a les muntanyes.

Dins de tot aquest context d’adversitats l’home sols tenia un amic, que era el 
sol, puix que l’escalfava i madurava les plantes i els fruits necessaris per al seu 
manteniment. Així no és estrany que de l’agraïment passés a l’admiració i més 
endavant a l’adoració del que era considerat únic i imprescindible amic i 
benefactor per la seva supervivència.
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G o ig s a
G L O R I O S

S A J Í T
Q ue es venera a 

de S A L T

lla o r  del
M A R T I R

CUGAT
l'Església Parroquial 

Bisbat de G irona

EN T R A D A

P u ix  e l C el us condu ïa 
tem p s en llà , a n o stra  c iu ta t  
Csp ml Cel fea-aot de guim, 
íaelit màrtir Smat Cagat.

A gom bola la noblesa 
el casal on heu nascut: 
si excel·liu  p e r  la riqu esa , 
sou m és g ran  p er la v irtu t.
D e F e liu  en  com panyia 
es tren y eu  san ta  am istat.

P erseguida i  com batud a 
e ra  a cí la fe en  el C rist; 
quan la nova us é s  viuguda, 
v o stre  c o r  e s  posa t r is t : 
pel m a rtir i e ll ja  g latia, 
de Jesú s en am orat.

N oble zel us esp eron a 
a d eixà  e l t e r r e r  nadiu, 
i a una nau, lleu g era  a l'ona, 
em b arq u eu  V óa i  F e liu ; 
llavors l'A frica  perdia 
c l tre s o r  de m és esc la t.

A rrib eu  à no stra  te r r a  
— do p re a t  que e n s fe ia  D éu — ; 
p er a m oure a l·Infern gu erra  
to t  treb a ll us se rà  lleu , 
B arcelo n a  en  V ós tin d ria  
un apòstol e sfo rça t.

A viat e s  separava 
el com pany F e liu  de V ós 
que a G iro n a  l'esp erava  
un m a rtir i g lorió s.
Mig t r is to r , m ig a legria  
fou e l m utu co m ia t.

V ós res te u  e n tre  n osaltres 
que a cí us vol N ostre S e n y o r, 
p e r  il·lum inar e ls  a ltres , 
escam p eu  san ta  c la ro r; 
cam p im m ens se us o feria  
p er al v o stre  apostolat.

D e l 'e rro r  bandegeu l'om bra 
am b l'e s fo rç  del v o stre  zel; 
cada jo rn  c re ix ia  en  nom bre 
de Jesú s !‘e sto l fidel;
M ataró  s 'en orgu llia
de les  S a n te s  qu e li h eu  dat.

E l m a rtiri ja  us esp era  
de l'am or prova m és gran :
.els b o tx in s , am b c o r  de fera, 
v o stre  cos tu rm en ta ra n ; 
d e  la hum ana fero tg ia  
sou t re s  cop s a llib era t.

A rrib à  l‘h o ra  volguda
de d e ix a r  el m ón m esquí,
i  l‘espasa al co ll caiguda
de la  vida us afranquí
a un p o b le t de rodalia
q u e am b e l v o stre  nom  s‘ha h o n ra t.

Jo rn  fe liç  de la v ictòria , 
v in t-i-c in c de ju liol!
E n to n a n t h im n es de g lòria, 
l'e sp e r it  em p rèn  el vol 
fins al C el, on assolia 
p rem i e te r n  ta n t b en  guanyat.

A l 'in d re t on t re s  vegades 
e l m a rtiri a c í heu so fert, 
e ls  fidels les naus sagrades 
d 'una església us han o fert; 
r ic  jo ie ll d 'orfeb reria  
v o stres  ossos ha guard at.

N ostra vila us é s  d eu tora  
de m ercès  en  abundor, 
e n  la p esta  assolad ora 
sou e l seu d eslliu rad or; 
to ts  e ls  m als te n e n  m etgia. 
en  la vostra  ca r ita t .

P roteg iu  no stra  co n trad a  
q u e un am or us té  ferven t: 
p er V ós sigui'n  allunyada 
to ta  cau sa de tu rm en t; 
deu e l pa de cada dia 
al treb a lla d o r h o n ra t.

TO RN A D A

P u ix  trio m far vàreu  un dia 
cam í de l 'E te r n ita t .
Cmp m1 Cel íeu-not J e  gai*, 
iaclit màrtir Smat Cugmt.

Gloria et honort coronasti eum Domine. Ijr. E t constituisti eum super opera manuum tuarum.

O R E M U S
Prceesta, qucesumus Omnipotens Deus, ut qui B . Cucuphatis Martyris tui natalitia colimus inierctssiont 

e/us in tui nominis amore roboremur. Per Dominum, & *.

AMB LES DEGUDBS LLICBNClKS

) Depósito Legal G E . 79-1958 |

«Goigs del Bisbat de Girona» N *  4 0 3  — Col-Jecció T i p o g r a f i a  C a r r e r a s :  G i r o n a  — Any 1959.
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Si llegim la història de les civilitzacions antigues, veurem que són moltes les 
que tenen com a déu, o entre altres déus, el sol, i les principals religions no 
deixen mai de posar-lo, si no com a primera divinitat, sí sempre entre les 
principals, donant-li noms bonics i afalagadors i fent-li ofrenes perquè mai no els 
falti el seu escalf.

Les principals celebracions solien coincidir amb l’esclat de les plantes o en 
temps de sembra, per demanar que la collita fos bona, i també després 
d’arreplegar els fruits de la terra per agrair el do rebut. Una de les tradicions que 
d’aquelles creences o costums encara ens queden, són els focs de Sant Joan, 
que recorden les fogueres que en una determinada època es feien a les 
muntanyes per exterioritzar l’alegria davant l’arribada del bon temps, amb les 
conseqüències de maduració i recol·lecció dels fruits.

Donada aquesta ràpida pinzellada de motivació de certs costums, sols he 
de subratllarque les religions que anaven sorgint es posaven al costat del poble 
en el fet de mantenir aquelles tradicions, canviant solament i en el transcurs de 
mil·lenaris, el nom de la divinitat a què s’havien d’orientar les adoracions. La 
religió cristiana instaurava com a festiu el naixement o mort dels seus màrtirs o 
sants.

Aviat cada conjunt d’habitacles, del que més endavant se’n dirien pobles, 
províncies, regions i nacions, es posaven sota l’advocació d’un d’aquells sants o 
màrtirs. No cal que posi ací els patrocinis de què gaudim com a nació i com a 
comarca, com tampoc del dels pobles del nostre entorn, puix que vivim a Salt i és 
de Salt que ens hem de preocupar.

Hem vist abans i queda clar que la Festa Major de Salt té l’arrel i motiu de ser 
en la celebració dels Sants Cugat i Jaume, i és una llàstima que per un 
modernisme mal entès la part religiosa es vagi arraconant fins al punt que 
gairebé passa desapercebuda. Aquell ofici solemne amb orquestra de les dotze 
del matí del dia 25 a la Parròquia, és una tradició totalment desconeguda per 
l’actual joventut, i podeu ben creure que amb la inquietud musical que ara hi ha 
al poble, els joves en tindrien un goig sorprenent i els grans recordarien amb 
alegria dies entranyables de quan temps era temps. Vejam si aquest detall 
voldrà tenir-se en compte i tots, joves i grans, gaudirem de l’acte més 
representatiu que neix de la pròpia arrel de la Festa i al programa de cada any el 
veurem anunciat amb les lletres grosses que es mereix. Llavors serà el moment 
de demanar també...

....al gloriós màrtir Sant Cugat 
que ens doni la ventada justa 
que ens eixugui l’herba 
i no espolsi el blat.

A la sortida de l’ofici una ballada de sardanes a la Plaça de la Vila arrodonia la 
jornada matinera del dia principal dels de la Festa Major, que a tots us desitjo 
molt venturosa.

Emili Torrent i Algans



la qualitat a dues passes



LES FESTES 
MAJORS DE 

PRINCIPIS 
DE SEGLE

Fóra molt difícil poder començar aquest article assenyalant quan i com es 
va celebrar la primera Festa Major a Salt. Si en el nostre poble hi viu encara algun 
centenari d’edat, podrà recordar de quan ell(a) tenia deu o dotze anys i es 
ballaven sardanes en diferents indrets del poble i al vespre es feia un sarau de 
mazurques, polques, valsos i altres balls, en un envelat improvisat i amb músics, 
amb més voluntat que tècnica musical. En aquells anys el plat fort de la Festa 
Major era l’àpat que es podia oferir als familiars convidats, en el que la mestressa 
de casa hi sacrificava els pollastres de paller, engreixats des d’uns mesos abans 
i que servien per fer uns “platillos” i uns rostits cuits al foc lent dels fogons de 
carbó d’alzina. Segons els historiadors de la gastronomia regional, un dels plats 
típics de Salt era l’oca amb peres, plat casolà popularitzat a l’Empordà.

En les meves recerques fent buidatges dels “Llibres d’Acords” de les 
sessions dels Ajuntaments de cent anys enrera, he trobat una referència a una 
Festa Major, en l’acta de la sessió del 26 de juliol de 1889, “per protestar del 
permís que té concedit el Sr. Alcalde de Districte Sr. Pedro Domingo, per 
cel.lebrar balls en els dies d’ahir i d’avui (Festa Major) en la sala-escola dels 
nens”. Es veu que d’envelats encara no se’n parlava i les ballarusques s’havien 
de fer en locals grans i tancats i no trobaven res més adient que una aula de les 
escoles.

Però el seny es va imposar i varen comprendre que les escoles no es 
podien transformar en sales de ball, i en una acta d’una altra sessió del 18 de 
juliol de 1893, s’autoritza al Conseller Sr. Martorell “a que contracti els jornalers 
que necessiti per la neteja de la plaça de la Constitució i dels carrers principals, 
en vista als dies de la Festa Major, i on poder-hi fer ballades de sardanes i balls” 
...sense aixecar massa polseguera. Les despeses d’aquesta neteja de plaça i 
carrers, van pujar a la quantitat de 33 pessetes, pagades del capítol d’imprevistos.

Com es pot veure, els Ajuntaments d’aquells anys no podien dedicar gaires 
pessetes als ajuts dels actes de la Festa Major. No obstant i com a curiositat, vull 
citar que per assistir a la processó del Corpus de l’any 1896, el compte presentat 
pel Sr. Rabasseda pels blandons i ciris comprats per assistir a la processó, 
varen costar 52’25 pessetes.

No sé quan es va instal·lar el primer envelat, ni tampoc quan va costar. 
L’amic Sr. Emili Crous me’n podria donar bones referències, i confio poder-hi fer 
una bona xerrada un dia no llunyà. De moment, del meu carnet de notes, 
únicament puc dir que en la sessió del Consistori saltenc del 22 de juliol de 1906



Avui és

Però demà us atendrem amb 
Feficàda de sempre.
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“es dóna compte de la instància presentada pels Srs. Miquel Turrentà, Domingo 
Vinas i Miquel Pou, demanant en nom de la Junta del Casino “ El Invencible”, 
autorització per instal·lar un envelat a la plaça de Sant Pere dels dies 25 i 26 de 
ju lio l” . També es demanava autorització per poder tocar sardanes i fer ball en 
altres rodals del veïnat i després de dues votacions varen quedar aprovades les 
propostes. I el cafeter Narcís Alsina també ha demanat autorització per aixecar 
un altre envelat a la plaça de la Constitució on poder tocar i ballar sardanes i fer- 
hi ball a la nit.

La primera subvenció municipal per col·laborar en els actes de la Festa 
Major, l’he trobada en un acta de la sessió del 12 de juny de 1910, “per acordar 
subvencionar amb trenta pessetes als administradors de Sant Jaume i Santa 
Anna, a fi de contribuir a les festes religioses i profanes que tindran lloc durant la 
propera Festa Major, i amb la quantitat de vint pessetes a l’organització 
encarregada de les festes del barri de Sant Antoni (el veïnat). Per la Festa Major 
d’aquest any, no es va concedir permís per instal·lar un envelat a la plaça de Sant 
Pere. Només es va autoritzar a fer enramatges “mentre no dificultin la via 
pública”.

Els permisos d’envelat es tornaren a concedir per la Festa Major de l’any 
1913 al “Centro Republicano” amb la condició “que no interrumpeixi el trànsit 
públic” i al cafeter Sr. Pere Alsina.

Per la Festa Major de l’any 1914, l’Ajuntament es comença a sentir més 
esplèndid i ordena que siguin pagades a l’estanquer, sis pessetes com a 
pagament de dos paquets de cigars amb els que l’Ajuntament va obsequiar a les 
dues orquestres que varen oferir unes serenates públiques davant la Casa de la 
Vila, la nit del 25 de juliol amb motiu de la Festa Major.

A mesura que s’escolaven els anys, les diades de la Festa Major prenien 
més increment i les subvencions dels Ajuntaments per col.laborar-hi, eren cada 
any més crescudes, i així arribats a la de l’any 1922, en sessió del 9 de juliol es 
reconeix que es deuen cent pessetes al “Centro Republicano” i cinquanta al 
cafeter Pere Alsina, per la subvenció de la darrera Festa Major.

En aquesta mateixa sessió, en discutir per la festa de l’any, es va acordar no 
destinar-hi cap pesseta i la subvenció de 440 pessetes, que es tenia destinada 
pels festeigs siguin emprades per sufragar les despeses de desplaçament i 
estada del geòleg Rvd. Dr. Jaura, vingut per estudiar sobre el terreny l’abasta
ment d’aigües potables pel poble.

Entre els actes públics celebrats en els dies de la Festa Major, d’un temps 
ençà figura en el programa de festeigs alguna prova de caràcter esportiu, com 
partits de futbol, cursa de bicicletes o cursa pedestre... i naturalment l’Ajunta
ment hi ha col·laborat també, i en actes del mes de juliol dels anys 1932 i 1933 hi 
figuren les concessions de 25 i 100 pessetes com ajut a les despeses 
d’organització de curses atlètiques, cursa de bicicletes i exposició de foto
grafies, dibuix i pintura.

Aquestes quantitats assenyalades com a subvencions són ben diferents i 
ben inferiors als cents mils que avui dia s’hi assignen.

VENTURA PAU i SOLER
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SERVEIS A  TO T ESPANYA IA  LA RESTA D'EUROPA 
CONCERTADES A M B  LA SEGURETAT SOCIAL, A  
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IM P O R T A N T :  Els m a la l ts  q u e  s 'h a g in  d e  t ra s l la d a r  p e r  o rd re  
de l m e tg e  d e  c a p ç a le ra  o  d e  g u à rd ia ,  n o  h a u ra n  d 'a b o n a r  res  
pe l se rve i.  A q u e s t  v a  a c à r re c  d e  la S e g u r e ta t  S oc ia l .



Estimo la teva pau, la tendresa...

Estimo
Estimo!
la fruita madura, 
les fulles verdes, 
el sol, de qualsevol hora, 
la lluna, nova i plena... 
el cel tacat de núvols, 
la terra tendra... 
els colors, grocs, vermells 
i violetes...
el vent en les persianes 
els avions, 
les orenetes, 
les petxines, les algues 
i la solitud de les platges...

Estimo!
ornar la melangia, 
trobar-te en l’enyorança 
vibrar d’alegria! 
fer vols fantàstics 
somnis impossibles 
i realitats palpables...

Estimo!
LA TEVA PAU,
LA TENDRESA,
el poc seny d’algunes vegades 
i la disbauxa...

F IA  GliARDA DARNA
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ELS NOMS 
DELS CARRERS 
DE SALT

Si mirem els diferents plànols urbanístics de la vila de Salt, veurem que 
determinats noms de carrers canvien en pocs anys, degut, especialment, a 
circumstàncies polítiques. Tot canvi de règim porta inevitablement un canvi de 
carrers, especialment aquells que són més cèntrics i que tenen més importàn
cia cívica o comercial.

Això és un fet que passa a la majoria de les poblacions del país.
•  •  •

Ben segurque abans dels noms dels carrers o si més no simultàniament, hi 
hagueren els noms dels camins: Camí Ral dAmer, Camí del Sitjar, Camí de les 
Tribanes, de les Hortes, etc... En un poble de pocs habitants i agrícola, com fou 
durant molts anys Salt, la importància dels camins rurals era, si fa no fa, com la 
dels carrers del poble...

Ben segur, també, que diversos noms de carrers no varen ésser mai 
acceptats a través d’un acord de l’Ajuntament. Aquests carrers, en no tenir nom, 
varen consolidar el nom d’un personatge que vivia en el lloc i que ha arribat fins 
als nostres dies: és el cas dels carrers Pacheco, Surroca, Travessia Coll (carrer 
que no es passa), Mòllera, etc.



Confeccions



D’altres, tot i haver canviat fa anys de nom, en mantenen un altre de popular, 
especialment per part de la gent més gran: així tenim el carrerdels Divuit Duros 
(de la Indústria), carrer dels Camps (Cervantes), la Plaça de Sant Pere (Plaça del 
Veïnat), etc.

•  •  •

— Si ens remuntem als anys vint, veurem que tenim una sèrie de carrers 
que avui han desaparegut, tant del llenguatge oral com escrit... Així el carrer de 
Dalt (després Sant Josep) i avui carrer Llarg; carrer de Sant Francesc, avui 
carrer de Joaquim Ravetllat; el carrer Nou, avui carrer de la Processó; el carrer 
de la Sèquia, avui Josep Aguilera, el carrer de la Princesa, avui carrer Major...

— Quan esdevingué la República (1931) diversos noms foren substituïts 
pel aleshores Ajuntament republicà (governava E.R.C.), i especialment els 
carrers més cèntrics del poble canviaren de nom: Pi i Margall (tram del carrer 
Major), Galàn i García Hernàndez(tram del carrer Major de Salt al Veïnat), Ignasi 
Iglésias (carrer Llarg), Plaça de la Llibertat (Plaça de la Vila), carrer del 
Progrés, etc.

m m  
MAJOR UE SÍLT

— Més tard, quan els anarquistes i la F.A.I. controlaren el Consistori, en 
plena guerra civil, imposaren alguns altres noms, dels quals el més recordat és 
el del Passeig Durruti (avui Passeig de la Ciutat de Girona), en homenatge al 
líder anarquista.

— Després de la guerra civil, i amb el canvi de règim del general Franco, 
tingué lloc la substitució dels principals carrers (José Antonio, Generalísimo, 
General Mola, Màrtires) i la desaparició de qualsevol nom de tipus republicà i 
alhora de destacats catalanistes. És la lògica d’un sistema de dictadura, que vol 
oblidar qualsevol rastre no ja dels qui formaven la banda dels contraris en la 
guerra 1936-1939, sinó qualsevol signe que faci referència a Catalunya i a les 
personalitats del poble català.



els hi ofereix tota mena de viatges en 
autocar, avió, vaixell 

i tam bé lloguer d'apartaments, hotels...

Grans descomptes per a nens

Ten im  els nostres propis v ia tges

Ens tro b a ra n  a:
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— Poc a poc alguns noms són tolerats, gràcies a l’esforç de determinats 
saltencs: són personatges catalans, religiosos o poc conflictius a nivell polític: 
així tenim els noms dels carrers d’Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer (Mn. Cinto), 
el bisbe Torras i Bages, el filòsof Jaume Balmes... (època dels anys 50 i 60), 
Anselm Clavé, etc. El cas de Prudenci Bertrana també fou degut a una comissió 
cívica que aconseguí el nom per a Salt.

— Un fet important, trascendental diríem, es produeix l’any 1974 pera Salt. 
El nostre poble és annexionat a Girona, com ho serà Sarrià poc temps després.

Som als darrers anys del franquisme i hi ha pressió i mobilització arreu del 
país. La coincidència d’uns mateixos noms a Salt, a Sarrià i a Girona (noms 
duplicats), produeix la necessitat d’haver-ne de canviar per evitar reiteracions. 
En aquest moment, l’Associació de Veïns de la vila juga un paper important i en 
el moment de negociar amb l’Ajuntament de Girona, s’aconsegueix que a Salt 
es dediquin uns carrers importants: Carrer Major (en substitució de Generalí- 
simo i José Antonio), el Pau Casals, el Vidal i Barraquer, Lluí Millet, Ausiàs 
March...

— L’any 1983, Salt recuperà la seva identitat municipal. L’Ajuntament, amb 
l’acord de tots els grups polítics del Consistori, decideix el que l’any 1979 tots 
els Ajuntaments democràtics de Catalunya, que per primer cop es renovaven, 
varen acordar fer: donar el nom dels carrers més importants de la vila o ciutat a 
personalitats o institucions catalanes. Salt portava un retard de 4 anys (no tenia 
Ajuntament) i fins a darrers de 1984, no es produeix un canvi destacat de noms. 
Actualment a Salt hi ha els noms de Francesc Macià, Lluís Companys, Josep 
Iria, Països Catalans, Plaça de Catalunya, juntament amb els més tradicionals i 
arrelats.

•  •  •

Hem agrupa t el cen tena r de nom s que hi ha als carrers de la vila, en 
d ife ren ts  aparta ts segons la seva p rocedència  o c la ss ificac ió . A ixò  ens 
perm et te n ir  una v is ió  més g loba l de qu ins  nom s predom inen  en el pob le  
de Salt.

NOMS LOCALS________________
Carrer del Pou 

del Rec 
” de l’Erol

de la Processó
Carrer Major 

” Llarg 
” Curt

Carrer de la Indústria
de les Teixidores 
de les Filadores

Plaça de la Vila 
” del Veïnat 

del Mercat 
”  del Pi



Frutas
Mercader
c. Angel Guimerà - SALT

Fusteria 
Ebenisteria 
Decoració

JOSEP
CASAS

Pg. dels Països Catalans, 116 
Telèfon 23.79.14 

17005 SALT

MOBLES
TORRAMADÉ

S A L T

CENTRE D’ORTOPÈDIA SALT
Plantilles, faixés, fèrules, braguers, bastons anglesos, 
calçat pel seu descans i expressament per plantilles... 

PRÒTESIS i ORTESIS EN GENERAL  
Facturem a la Seguretat Social

C. Major. 40. baixos - Telèfon 23.56.08 - SALT 17006



Josep Aguilera 
Agustí Cabruja 
Pere Coll i Guitó 
Pere Gallostra 
Lluís Moreno 
M. Sebastià Puig 
Josep Ramis 
Joaquim Ravetllat 
Jaume Roca Delpech 
Ramon Sambola 
Esteve Vila

PROPIETARIS QUE VIVIEN EN
Coll 
Mòllera 
Rigau 
Surroca

HOMES POPULARS DE SALT
Pacheco

PERSONES VINCULADES A SALT
Marquès de Camps (passeig)

NOMS RELIGIOSOS______________________

Santa Afra 
Sant Antoni 
Sant Cugat 
Sant Dionís 
Sant Jaume 
Sant Joan
Moreneta (Verge de Montserrat) 
Pius XII 
Sant Romà 
Sagrada Família

NOMS DE CATALUNYA__________________
Catalunya 
Països Catalans

GEOGRÀFICS
Canigó
El Far
Gavarres
Guilleries
Montseny
Garbí
Tramuntana

(pintor)
(escriptor)
(patrici)
(mestre)
(mestre)
(rector)
(pintor)
(científic)
(pintor)
(metge)
(mestre)

EL CARRER QUE ORIGINÀ EL SEU NOM
(travessia)
(carrer)
(travessia)
(plaça)



PISOS DE PROTECCIÓ 
A SALT

Subvencions importans

PROMOU i CONSTRUEIX

EUGESA
CONSTRUCTORA - IMMOBILIÀRIA

c / Major de Salt, 182 - SALT (Girona)
Tel. 23 55 61



Ciutat de Girona 
Ciutat d’Olot 
Santa Eugènia de Ter

POLÍTICS
President Lluís Companys 
Guifré el Pilós 
President Josep Iria 
President Francesc Macià 
Elisenda de Montcada 
Onze de Setembre 
Roger de Llúria

B I S B E S
Abat Oliba 
Vidal i Barraquer 
Torras i Bages

ESCRIPTORS
Pompeu Fabra 
J. Ma. Folch i Torres 
Àngel Guimerà 
Joan Maragall 
Ausiàs March
Miquel de Palol /  Prudenci Bertrana
Joan Salvat Papasseït
Mercè Rodoreda
Joaquim Ruyra
Josep Ma. de Sagarra
Mn. Jacint Verdaguer

MÚSICS /  COMPOSITORS
Isaac Albéniz 
Pau Casals 
Anselm Clavé 
Juli Garreta 
Enric Granados 
Lluís Millet 
Xavier Montsalvatge 
Pep Ventura

CIÈNCIA, ARQUITECTES I PINTORS
Fidel Aguilar (escultor)
Pere Bosch i Gimpera (arqueòleg) 
Dr. Castany (metge)
Dr. Jaume Ferran (científic)
Marià Fortuny (pintor)
Antoni Gaudí (arquitecte)
Rafael Masó (arquitecte)



Lloguer de cadires 
Pavellons impermeables 
Adornaments, pista parquet

Carrer Major. 119 
Tel. 23 .93.59 - SALT

Emili Crous
Sant Jau m e, 14 - Telèfon 24 .16 .47  - SALT

BARRIS & PEDRIN
Envelats de tot tipus 

Adornaments - X
c. Major, 302 - Telèfon 23.13.68 - 17006 SALT

ntura-
Lloguer de cadires 
Pavellons impermeables 
Adornaments, pista parquet
Àngel Guimerà, 112 - SALT  
Telèfons 2 3 .8 0 .3 9  - 23 .95 .88



Jacinto Benavente 
Miguel de Cervantes 
Juan de la Cierva 
Manuel de Falla 
El Greco 
Pablo Picasso

(escriptor) 
(escriptor) 
(científic) 
(compositor) 
(pintor) 
(pintor)

Santiago Ramón y Cajal (científic)

Arran de l ’annexió a Girona, entre el 1974-1975, 
es varen subs titu ir d iverses p laques dels carrers de Salt.

PERSONATGES UNIVERSALS_______________
Alexandre Fleming (bacteriòleg)

NOMS CÍVICS________________________________
Plaça de l’Amistat 

” de la Llibertat 
de la Convivència 

Carrer de la Unió

Total de carrers: 102

MARTÍ FITA i CASALS



Constructor

C. Joan Salvat Papasseit, 34 
Telèfon 23.83.61 

17006 SALTORRELL 
UREDfí, s.o.

V\l IIII S A
C. Sta. Eugènia, 208 

Telèfon 23.54.03
17005 GIRONA

Una completísima gama de fuegos, 
chimeneas, inserts y estufas para 
calefaccionar su hogar con un mí- 
nimo consumo y un màximo rendi- 

mien to.
Venga a visitarnos y le orientaremos 
para que haga una buena elección

SUPRA



A les deveses tambe hi ha rius..

Els paradisos perduts 
del pla de Salt

Tot lleg in t la traducció  cata lana de la cròn ica  del v iatge de Charles 
Darwin al vo ltan t del món a bord del BEAGLE (no oblidem  que aquest 
viatge és considera t com l’ insp irador de la teoria  de l’evolució), he trobat 
una passatge, co rresponent al dia 29 de feb re r de 1832, quan el vaixell va 
fondejar a la badia de Sant Salvador del Brasil, que diu:

“Q uina jo rnada mes deliciosa! Pero lo term e de lic iós es massa débil 
per espresar bé los sentim ents  de un natura lista  que, per prim era vegada, 
cam ina errant per d ins de un bosch brasileny. L’e legància  de las herbas, la 
novetat de plantas paràsitas, la boniquesa de las flors, lo vert en lluernador 
del fu lla tje  y, sobre tot, lo v igor y brillo  genera l de la vegetació, me causaren 
una adm iració estraord inaria. Dins de to ts  los trossos cuberts  de bosch, hi 
regna una estranya m escla de soro ll y de silenci. Los insectes produeixen 
un soroll tan gran, que se sent desde un barco parat a m olts cents  m etros 
de la costa; y no obstant, en lo in te rio r del bosch sem bla que hi ha un silenci 
universal. Cualsevol a fic ionat àla h istoria  natural, en una jornada sem blant, 
hi troba un plaher, una a legria tan gran, que l’hi es im posib le esperarne cap 
de millor...”



Articles i complements esportius, 
Venda, lloguer i reparació d’ esquis, 

Cordatge de raquetes, 
Equipaments col·lectius

c. Major, 97 
Telèfon 23.72.10 
17006 SALT

^^^m sS alasseria
N. BUENAVENTURA

i ' c i  c y  P IK O LIN , A STR AL  Matalàs FLEX, Q iiN L A Y

Joan Maragall, 2 - Tel. 20. ■ 17006 SALT
President F r a n c e s ^ a d a J ^ ^ ^ ^ ^ j

a u t o - e s c o l a

l l a d o , s .A .
r-Q T p | 4 9  2 3 .4 7  - CELRÀ 

Ctra. de pa|am os^ 5 2 3  5 2  18  - SALT
C. Pau Casals. 5 2

CONSTRUCCIONES

XIFRA, S. A.



De fet, aquesta sensació d’estupefacció o de fascinament davant 
l’exhuberància d’una paisatge tropical és força general, sobretot en el 
habitants de les zones temperades del planeta. No obstant això, l’objecte 
d’aquesta col·laboració no és cantar les excel·lències de les latituds 
properes a l’equador, sinó d’intentar demostrar que el nostre poble també 
té racons paradisíacs.

És molt freqüent l’hàbit de pensar que vivim en un suburbi d’una 
capital, amb una pressió periurbana important i, en conseqüència, sotme
sos a una degradació de la qualitat de l’entorn crònica. Malgrat això, voldria 
proposar-vos que una matinada d’estiu, cap a les set del matí anem plegats 
a fer la descoberta dels nostres tres paradisos perduts.

Sortirem de la plaça de les llúdrigues i tot xino-xano travessarem la 
sèquia pel pont vell, ens acostarem al Ter pel camí del Pas d’en Prats i un 
cop dins l’aigua pujarem el riu fins a l’alçada de la Pilastra, abans del Bagant 
d’en Domènec. Pel camí haurem trobat una successió de gorgues i ràpids 
(com els de la pel·lícula “La Reina d’Àfrica” del Bogart). De sobte el riu es 
bifurca, el braç dret passa pel damunt dels granits de les darreres 
estribacions de les Guilleries i l’esquerra, molt calmat, presenta una 
vegetació d’aiguamoix impressionant; al mig trobem una de les illes del Ter, 
la més ben conservada i extensa.

Podríem passar-nos tot el dia a l’illa, admirant la vegetació de ribera, 
descobrint els nius d’ocells que hi ha, resseguint les petjades de les aus, 
mamífers (potser fins i tot d’alguna llúdriga), observant les evolucions 
d’amfibis, rèptils i peixos de la banda més encalmada del riu, o simplement 
quedant-nos bocabadats sentint el brunzir dels milers d’insectes que la 
poblen; però no podem aturar-nos-hi perquè encara hem d’anar a d’altres 
paradisos i el sol ja comença a picar.

Tornem pel camí vell d’Amer cap a Salt, anirem trobant raconades de 
vegetació de ribera impressionants, amb atenció descobrirem alguna 
orquídia, i després de passar els Tres Pins ja veurem la desembocadura de 
la Maçana, que si bé és un paisatge artificial presenta uns trets magnífics.

Si encara no estem cansats ens podem arribar cap el Pla dels Socs i 
passejar per la Bassa dels Carros o anar tirant fins davant de la Nestlé i 
l’Aiguamoll del desguàs del Ter Petit.

Ben segur que arribarem llassats però contents, contents d’haver 
pogut contemplar uns paisatges bonics, que aquests espais estiguin en el 
nostre poble i que els Tours Operators encara no hagin descobert les 
nostres petites selves verges i les hagin explotat i desgraciat.

En realitat sempre haurem de lamentar el greu error històric que el 
“Beagle” en comptes de fer el viatge al voltant del món no el fes rernjjntant 
el riu Ter.

XAVIER SUNYER i BOVER
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SALT:
Radiografia de principis de segle

per Joan Carreres i Péra

L’any 1359 —diuen les velles crò
niques— es comptaven a Salt 5 focs, 2 
d’església i 3 de ciutadans. Em sembla 
molt que és la dada estadística més 
antiga que posseïm sobre el poble de 
Salt. L’he extreta de la “Geografia Gene
ral de Catalunya”, d’en Botet i Sisó, una 
de les obres monumentals ben fetes

que s’han publicat en aquest país, du
rant el segon decenni del nostre segle.

En aquells moments (1910-1920) 
Salt és ja un respectable poble de 2.280 
habitants. Les dades que se’ns donen 
són d’una concreció que avui trobem 
sorprenent; són ja, per elles mateixes, 
un indiscutible elogi del llibre i satisfan 

les preguntes més curioses del lec
tor. Vegem-ho:

LES PERSONES
Els 2.280 saltencs es divi

deixen en homes i dones: 1.151 i 
1.129 respectivament. Distribuïts 
per estats, hi trobem:

Solters, 593 
Solteres, 562 
Casats, 504 
Casades, 483 
Vidus, 54 
Vídues, 84
Més homes que dones, més 

casats que casades; però, seguint 
la tradició, més vídues que vidus.

LÍMITS I HABITATGES
El poble de Salt apareix ja com 

a districte municipal Situat en lo 
Pla de Gerona, a ponent d ’aques
ta c iu ta t i a la riba dreta del Ter. 
Comprèn lo poble de son nom  
—se’ns explicita— y la barriada de

Ç e o g ra fía  de o S a ff-

E l tirm .n o  de SaJfc o s un Uano situado a  2  k iló m e tn »  a l Oes- 
te de G erona, a  la  o riü a  d erecha del r ío  T e r  y  a  S3’7  m etros 
sobre el nivei del m ar. S u  superfície m ide 6’41 kilóm etros oua- 
drados, lúnitando a l  N’o rte  con e l térm ino  de1 S a n  G regorio, me- 
diando e l río  T e r ; a l  O este con. e l d e B escan ó ; a i  S i í r  con. el 
de V ilab lare ix  y  p o r el E ste  con  el' de P a la u  S a co sta , San ta. E u 
g è n ia  iy  Gerona. Constituyen so s  comuna cacion es e l fe rro carril 
y la  c a rr e te r a  de Olot a  G iro n a , c u y as  lín ea e  cruzan  p araie ia- 
m ente la  población. Adernàs, su s comrunicaciones telefòn ica* ío r- 
m an  p arte  del sistem a autom àtico  de la  ciud ad  inm ortaL 

Sà bien  la s  tem p eratu ras m àxim ae y  m ínim ae reg istrad as en 
1946 fueron de 37 y  4 '5 grad os, respec^vam ente, e l  c*im a en  ge
n e ra l es benigno, pues dichos ex trem o s so n  de p o ca  d u ración . 
E l rógim en de l l a v i s ,  desde e l pu n to  de v ista  estac io n a l, se  h a  
puesto  en  ev id en cia que es en  otofio cu and o  se recibe  e l  móx>- 
m o de prec jp itacio n es; a l oto&o le  sigue la  pnim avera m i poca 
d iferen cia ; en in/viemo y verano l a s  lluv ias son eecasas. Lo6 
vientos m és hnportantes so n : la  « tram u ntan a» viento violento, 
frlo  y sec a  que so p ia  del N .O .; el de L ev an te  es  e l q ue trae  ge- 
neratanente lluvias y el «m igjorn », viiento del 9 u r , càMdo y hú- 
medo.

S a lt està  constàtuido ípor dos núcleos de población: Sa*t pro- 
p íam em e dicho y e l  V eh in at; estos núcleos representan  dos eta- 
p a* (Ü stintas del desarro llo  de i>a población- S a lt  es  e l puebl» 
prim itivo, estru ctu ra  tip*.,»  del sigl© X V in  y  al V ahinat con  m »  
ca lles  rectas  es  la  m od a ivbantetàca d e siglo X IX .

L a  población  h a  aum entado de la  form a sig uiente :
Aflo 1887 ....................  1943 h ab. A/lo 19E5 ......... 4618 hab.

» 1 8 9 7 .....................2178 » » 1930 .......................... 5360 »
*  1W®....................  2280 >> » 1936 ................. . . .5 3 4 6  »
» 1 W 0 ......................3125 » » 1 9 4 0 ......................, 5321 »

» 1 9 3 0 .....................4185 » » 1945 .......................... 5582 »
E l núm ero aproxim ado de edificios ee .de m il. E x is te  u n  pro- 

recto  de ensanche que v a desarrolIAntlose ràpidam ente. L a  po. 
blación h a  form ado m odernam ente su  desarroDo a  lo  l&rgo de 
la  carretera  de Olot a  Gerona, por cuyo m otivo Sa4t p resenta  
todas las c a racterfs icas  de lo  q u e se denom ina c iudad lineal; la  
longitud del casco urban o  es de unos 1.700 m etros. Dioha caara- 
tera  viene a  s e r  la  espina dorsal de la  poblacdón o 6u e je  de
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CENTRAL DE 
GESTIONS

G. CANIGO
Cia. assegurances G.A.N.

Subdirecció:
Gran Via Jaume I, 82, 2n 

Telèfon 20.60.50* 
17001 GIRONA

Fàbrica de miralls 
Col·locació i instal·lació 
Especialitat en vidrieres artístiques 
Finestres de Celosia 
Mampares per a Bany

c. Joan Maragall, s/n (Zona Esportiva) 
Telèfon 23.58.11 - SALT 17006

ÉOLARs a
DISTRIBUÏDOR



Sant Antoni. Els límits són precisos: 
Afronta al N. ab lo de Sant Gregori, 
m itjançant lo riu Ter; al E. ab lo de 
Santa Eugènia; al S. ab lo de Vila
blareix y al O. ab lo de Bescanó. Si fa 
no fa, són els d’avui.

Els edificis comptabilitzats són 
451. Hom distingeix “edificis i albergs”, 
sense concretar en què consisteix la 
distinció. D’aquests habitatges, 284 són 
a Salt, 151 a Sant Antoni i 16 cor
responen a masies.

LES COMUNICACIONS
A les primeres dècades del nos

tre segle Salt apareix ja com un punt 
neuràlgic pel que fa a comunicacions: 
Travessen lo term e —se’ns infor
ma— que és pla, la sèquia  Monar, la 
carretera de Gerona a Ang lès y lo 
cam í de fe rre  de G erona a O lot, que  
hi té  estac ió  a 2 km. de la de Ge
rona. Los a ltres cam ins són vehi- 
nals, entre  e lls  lo qui va a Sant 
G regori passant lo Ter a gual (5 
km.).

AGRICULTURA
Salt era en aquell temps, per a 

Girona, el que foren les hortes del 
Maresme i el Baix Llobregat per a 
Barcelona: Lo terrer, de bona q ua li
tat, és en partida  de regadiu, grà
cies a la sèquia abans d ita : Pro- 
duhe ix grans, llegum s, horta lisses  
y té  arbredes a la vora del Ter.

INDÚSTRIA I SERVEIS
La gran força agrícola no minva 

pas la vocació industrial de Salt, que 
és ja anomenada “ població indus
tria l” : Té fàb riques  de fila ts  —es 
remarca— y te ix its  de cotó, d ’a iguar
dent, fu n d ic ió  de ferre, un m olí 
fa riner, s’ hi exerce ixen gran nom 
bre d ’arts y o fic is  y com pta  amb 
m etges, apo teca ri y ve te rina ri. Hi 
ha llo c  de la guàrd ia  c iv il, il· lu m i
nació  e lèc trica  y servei te le fò n ic

del grupu de Gerona: Lo correu lo 
rep per aquesta c iu ta t, de la qual 
dista  4 Km.

EL VEÏNAT, ANTIC 
“BARRI DE SANT ANTONI”?

En el desglossamentde població 
(apartat 2) vèiem que més d’un terç 
d’habitatges —151 sobre 284, sense 
comptar les 16 masies com ptabilit
zades— eren emplaçats a l’anome
nada “ barriada de Sant Antoni” . Per 
les explicacions complementàries 
que se’ns dóna ara, aclarim que es 
tracta de l’actual “veïnat” : En lo Barri 
de Sant A nton i, quasi to te ll e d ifica t 
en la m e ita td e l passa tseg le , h ité la  
D ipu tac ió  P rovincia l un m an icom i. 
Tam bé hi tenen lo seu convent les 
m onges de Santa Clara, que lo 
ten ien  abans en lo M ercadal.

ENSENYAMENT I 
TRANSPORTS

El Salt d’aquella segona dècada 
del XX està força ben servit pel que fa 
a aquest tipus d’infrastructures: Hi ha 
dues escoles púb liques  e lem en ta ls  
com p lertes , una de noys y altra de 
noyes, y c in c  esco les privades, 
dues de noys, la una a càrrec dels  
Germ ans de la D octrina  C ristiana, y 
tres de noyes, de les qua ls una a 
càrrech de les m onges de Santa 
Clara y de les G erm anes T erc ià ries  
D om in iques. És ben curiós, en una 
època en què, segons “vox populi” , la 
dona no tenia gaires opcions a l’en
senyament, que havent-hi en la pobla
ció total de solters —entre els quals es 
compten evidentment les criatures— 
22 homes més que no pas dones, hi 
hagués una escola més de nenes que 
de nens. Ben curiós i digne d’estudiar 
més detingudament.

.Pel que fa als transports inter
urbans s’assenyala que Van y vénen  
cada hora de Gerona tartranes  
(preu del as ien to  0 ’75 Ptes.).
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SÍMBOLS: 
RELIGIOSOS I CIVILS

Reproduïm, de l’interessantís- 
sima ressenya, els segells municipal i 
parroquial. Des d’aquesta òptica, 
se’ns informa que És parròqu ia  ur
bana d ’entrada, ab rec to r y v icari, 
que era el del a rd iaconat de la Selva 
y ara és del a rx ip resta t de Gerona. 
La esg lésia  parroqu ia l està ded i
cada a Sant Cugat; la del convent 
de C larisses, a Santa Clara, y la 
cape lla  de les Germ anes D om in i

ques, a la Mare de Déu del Roser. 
Celebra la Festa M a jo r lo dia 25 de 
ju lio l.

Com podem veure clarament, en 
els orígens Salt va pertànyer a l’ardia- 
conat de la Selva. I ja en aquells mo
ments, eclesiàsticament, entrà a for
mar part de l’Arxiprestat de Girona. 
S’havia fet sentir l’influx de la capital 
que no es conformava a ser, simple
ment, ciutat estratègica emplaçada en 
una cruïlla de quatre rius i capital de 
vegueria, sinó que s’anava ja generant 
el seu “ hinterland” suburbial.

GEOGRAFIA GENERAL DE CATALUNYA

S A L T
Lo districte municipal de Salt està situat en lo plà de Gerona, a ponent 

d’aquesta ciutat y a la riba dreta del Ter.
Comprèn lo poble de son nom y la barriada 
de Sant Antoni, y afronta al N., ab lo de Sant 
Gregori, v mitjansant lo riu Ter; al E. ab lo 
de Santa Eugènia; al S., ab lo de Vilablareix v 
al O., ab lo de Bascanó. Té 451 edificis y 
alberchs, ab 2,280 habitants de fet (2,190 de 

dret), dels quals 895 saben llegir y escriure. Los de fet se 
distribuexen, per llur sexe y estat civil, en:

Hòmens: solters, 593; casats, 504; viudos, 54; total 1.151 — Dones: 
solteres, 562; casades, 483; viudes, 84; total, 1.129; y per entitats de població de 
aquesta manera:

Salt (cap de districte)........................  284 edif. y alberchs, 1.324 habit.
St. Antoni (a 312 m. de Salt)......... 151 » 762 »
Caseríus v masies isolades.............  16 » 194 »
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LA VIDA DEL CASAL
per Joan Ros i Joan Boada

Sotm etem  a la vostra con sideració  un breu resum, no crono
lògic, dels actes m és importants qu e s ’han celebrat al nostre Casal, 
d ’en çà  la publicació  del darrer Programa d e  Festes.

ACTIVITATS
C IN E M A  - Degut a la d ificu lta t de 
trobar una persona que volgués res
ponsabilitzar-se de les pro jeccions i 
lloguer de pel·lícules, unit al poc 
in terès que mostraven els socis en 
aquesta activ itat, van fe r que es 
fessin poques sessions.

VET LLA D E S  D’ ESTIU  ■ Aquestes 
vetllades dels d ivendres a la nit, 
s’han conso lida t i podem d ir amb 
satisfacció  que els socis hi varen 
assistir amb gran nombre, la Junta 
va preparar un bon program a que va 
consis tir en:
12 de ju lio l, sardanes amb la Cobla 

Fom ent de la Sardana 
19 de ju lio l, cinema, pro jecció  de 

“ La V io letera”
2 d’agost, cant coral amb la Coral 

Vergelitana 
16 d’agost, tea tre  “ Un pagès de 

Barcelona” per l’Agrup. Teatral 
de Besalú 

30 d’agost, VI11 edic ió  de la Cantada 
d’Havaneres, grup “Les Gavarres”

M enció especia l m ereix l’assistèn
cia de socis el dia del Teatre i com 
no podia ser menys el dia de les 
Havaneres, en què el pati es va fer 
petit.

C O N C U R S DE T R E B A LLS  M A
N U A LS  - FESTA M A JO R  - Sorto
sament, el nom bre de partic ipants 
en aquest concurs va en augm ent 
d’any en any, i és per aquest motiu 
que la Junta, per tal d’incentivar la 
participació, va donar un petit premi- 
record a to ts  els concursants. Des
tacar que aquest any es varen pre
sentar a lguns treba lls  molt notables 
en l’aparta t de ganxet i punta. L’ex
posició es va fe r a la Sala d’Actes del 
Casal durant els d ies de la Festa 
Major, i varen ser nom brosos els 
socis que la varen visitar.

REVETLLA DE S A N T JO AN  -1 9 8 5
La Revetlla es va ce lebrar amb un 
sopar a base de carn a la brasa que 
es va coure  al pati, cosa que ja va 
donar un m ica d’am bient previ a la 
ce lebració; per acabar es va orga
nitzar una ballada fins a la matinada. 
Lam entab lem ent es va haver de 
tancar la inscripció  per manca d’es
pai i a lguns socis no varen poder-hi 
assistir com era el seu desig.

R EVETLLA C AP D’A N Y  1 9 8 5 /8 6  -
L’acabam ent i entrada de l’any es va 
ce lebrar al Casal amb un sopar i ball, 
que es va desenvolupar en un clim a
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fam iliar, lam entant novam ent que 
per manca d’espai s’hagués de li
m itar la partic ipació  del nom bre de 
socis. El sopar va estar a l’a lçada de 
l’esdevenim ent, ja que es va servir 
per part d ’una rostisseria, el xam 
pany va có rre r a dojo i el ball va 
durar fins a a ltes hores de la m ati
nada. Els més valents varen aguan
tar encara fins a 1 /4  de set per 
prendre xoco la ta  am b xurros, i no 
to ts  eren joves.

S E T M A N A  D EL JU B IL A T  
A SALT - Amb motiu de 
ce lebrar el dia 15 de se
tem bre la Diada del Jubilat, 
durant to ta  la Setm ana es 
varen organ itzar un seguit 
d’actes i com petic ions per 
a to ts  els socis.

B A LL - El 14 de setem bre, i després 
del període de vacances, des del 
ju lio l, vàrem reprendre les sessions 
de ball que venim o fe rin t cada 
quinze dies, amb obsequi de coca i 
xam pany a to ts  els socis que hi 
participen.

D IAD A D EL JU B IL A T  A  SALT - 15
de setem bre. La Festa grossa del 
Casal ten ia  un dens program a 
d’actes que varen com ençar a les

PETAN C A - Del 10 al 13 
de setem bre, Lliga Social 
per a Jubilats, proclam ant- 
se guanyador de la Lliga la 
trip le ta  form ada per LI. Ca
bezas, P. Martín i F. Martín. Missa solemne. Diada del Jub ila t a Salt. (Foto: M. Lladó)

BO TIFAR R A - Del 9 al 13 de se
tem bre, a la tarda, va ten ir lloc un 
C am pionat de Botifarra per sistem a 
Lligueta, va resu ltar guanyadora la 
parella form ada per Jaum e Ros i 
Fèlix Ferrer.

vuit del matí amb un Con
curs Provincial de Petanca 
per a Jubilats, al qual varen 
assistir, invita ts pel Casal, 
nom brosos equips de les 
com arques del G ironès, la 
Selva, la G arrotxa i l’Em- 
pordà, la qual cosa va fe r 
que la com petic ió  resultés 
m olt renyida, resu ltant 
guanyadora una trip le ta  
del C.N. Figueres.
A les 12 del m igdia vàrem 

assistir a la M issa Solem ne, a la 
Parròquia, am b la partic ipació  de la 
Cobla M axim ’s, que va donar més 
relleu i so lem nita t a la celebració.
A la una del matí vàrem ten ir una 
Ballada de Sardanes al pati del
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La Festa Grossa del Casal va acabar 
com en un envelat, amb un animat 

ball. (Foto: M. Lladó)

m itjan tçant autocars, a 
l’Hotel Ribot. A les dues, al 
magnífic m enjador de l’Hos
tal Ribot, va ten ir lloc el 
D inar de Germ anor, que 
aquest any va aplegar a 
690  persones, de to tes les 

edats, que varen vo ler partic ipar en 
aquest hom enatge als nostres avis. 
La Presidència la form aren l’A lca lde 
Salvador Sunyer i Sra., el Sr. M oré i 
Sra., el P resident del Casal, Sr. Ma
cias i Sra., el Sr. M iquel Portabella i 
Sra. i el Sr. Josep Fita i Sra., el Vice- 
p resident del Casal S r.C ebriàn  i el 
R ector Mn. Caritg.
Acabat el d inar es va p roced ir a 
hom enatjar e ls AVIS DEL CASAL, 
aquest any representats per la Sra. 
M ercè Bagué Pèlach, nascuda el 
12-9-1897 i pel Sr. Dositeu Palome- 
ras Planas, nat el 28-9-1900, am b
dós varen ser obsequia ts am b un 
re llo tge gravat amb el motiu de la 
festa  i un gran ram de flo rs per a 
l’àvia.
Segu idam ent els Srs. Sunyer, Moré, 
Portabella  i Fita, varen fe r lliuram ent 
dels tro feus als d ife ren ts  c lassifi
cats i guanyadors de les com pe
tic ions organ itzades durant la se t
mana, to ts  els tro feus foren ced its  
per la firm a M anufacturas A. Gas- 
sol, S.A.
Finalment, els Srs. Sunyer i M oré 
varen fe r uns breus parlam ents de 
cloenda, per donar pas to t segu it a

Casal, amb la Cobla M axim ’s, en 
co l·laboració amb Salt Sardanista, 
desplaçant-nos acabada la mateixa,

Dositeo Palomeras Planas, nat e l 28-9-1900, 
AVI del Casal. (Foto: M. Lladó)
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un anim at ball, am enitzat pel Con
ju n t “ Los D elfines” , que va durar 
d ins al vespre, c loent-se  així una 
lluïda jornada.

m entre la nostra caixa ens ho per
meti, el que és agraït pels nom bro
sos assisten ts (aproxim adam ent 
uns 200 cada vetllada).

M ercè Bagué i Pèlach, nascuda el 12-9-1897, 
ÀVIA del Casal. (Foto: M. Lladó)

B ALLS  S O C IA LS  - La massiva as
sistència  de socis ha fe t que in in te r
rom pudam ent, cada quinze dies 
oferim  una sessió de ball, am enit
zada pel nostre D isc-Jokey, el com 
pany del Ràdio C lub Salt en Sam uel 
Corom inas, que té l’a l.lic ient add i
c ional que periòd icam ent es fa un 
concurs, per exem ple de Tangos, de 
Vals, de la Patata, etc., que porta 
encara més anim ació  a la vetllada, a 
més de prem is per als guanyadors. 
La Junta  va acordar m anten ir la 
política d’obsequiar els socis amb 
coca i xam pany cada vetllada, això

Esporàd icam ent es fan a lgunes 
sessions am b Conjunt, com  per 
Carnesto ltes.

V E R M U T DE S A N T  ESTEVE - El
Casal ce lebra  trad ic iona lm en t les 
Festes N adalenques am b el Verm ut 
de Sant Esteve, to t i que l’actuació  
egoista  d’a lguns socis que in tenten 
acaparar la tau la  per a ells sols, ens 
ha va lgut m oltes crítiques, titllan t 
aquesta festa  d’afartapobres. Pro
curarem  m odificar un xic el progra
ma pel 1986, a fi que to t es desen
volupi d in tre  d’unes norm es de res
pecte  a tothom .

E XC U R SIO N S - Durant l’any 1985, 
es varen organ itza r 18 excursions, 
en les quals varen partic ipar un tota l 
de 974  persones, am b un variat 
program a de sortides que són ben 
acceptades pels socis.
Pel 1986 s’han organitzat, a més de 
les sortides d’un dia, una excursió  a 
Lourdes, a Saragossa i al M onestir 
de Pedra.
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M A N T E N IM E N T  I M ILLO R E S  - M itjan tçan t un acord amb una escola 
d’inform àtica, s’ha aconsegu it per al Casal poder d isposar d ’un te lev isor en 
co lo r i d ’un vídeo, instal·lats al local del bar.
Per m illo rar la sonorita t, s ’han adqu irit tam bé uns bafles de qualita t, que 
s’u tilitzen especia lm ent pel ball.
Per tal de m illo rar el servei de bar, es va adqu irir una nova ca fe tera  a 
pressió, un m oble d’acer inoxidab le  i una ta lladora d’em botits, a més d ’a ltre 
m aterial que feia falta.
També es va m illo rar la instal·lació del Servei M èd ic am b la co l·locació  d’un 
lavabo, ja que no en d isposaven en la m ateixa sala.
També es varen fe r a lgunes m odificacions al servei de perruqueria, amb 
instal·lació d ’a igua ca lenta  i freda i desguàs per a un nou rentacaps que la 
titu la r va posar en servei.
També es va fe r un acond ic ionam ent del recés que hi ha a les p istes de 
Petanca, per parar la fresca, em portlanant el terra  i fen t un desguàs per 
evitar l’em bassam ent d ’a igua en aquell lloc.

A S S E M B L E A  A N U A L  DE SO C IS  1 9 8 5  - El dia 28 de desem bre va ten ir 
lloc l’Assem blea Anual de Socis en què varen aprovar-se la M em òria  i Estat 
de C om ptes i el Program a d’Activ ita ts i el P ressupost pel 1986.
Com sem pre va haver-hi un anim at torn de precs i preguntes.

Al Casal de Jubilats no hi manquen les 
sardanes; aquestes rotllanes de ger

manor que omplen el cor de joia.

El vermut de Sant Esteve és ja  una 
festa tradicional del Casal.
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A S S E M B L E A  E XTR AO R D IN ÀR IA  DE SO C IS  ■ M O D IF IC A C IÓ  D’ ES
TATU TS - El dia 28 de desem bre, en prim era convocatòria, i el 22 de febrer, 
en segona convocatòria, l’Assem blea de Socis va reunir-se amb caràcter 
extraord inari per tal de m odificar els Estatuts del Casal i adequar-los al que 
és la nostra Entita t avui. Els Estatuts aprovats estan encara pendents de 
visat per la G eneralitat, i una vegada visat es procedirà  a la seva publicació  
per a to ts  els socis.

D IM IS S IÓ  D EL P R E S ID E N T - En reunió de Junta  D irectiva del dia 17 
d’abril, el P resident Sr. Josep M. M acias va presentar la seva dim issió 
irrevocable per m otius d ’índole personal. La Junta  va form ar la Mesa 
E lectoral i es varen convocar les corresponents e leccions.

A S S E M B LE A  EXTR AO R D IN ÀR IA  DE SO C IS  - E LE C C IÓ  DE PRE
S ID E N T  - El dia 31 de maig, es va reunir l’Assem blea Extraord inària de 
socis, per tal de p roced ir a l’e lecc ió  de President, resu ltan t esco llit per 
aclam ació, l’únic candidat, el Sr. Emili Crous i Font, que va d irig ir unes breus 
paraules als assistents posant-se a la seva d isposic ió  i p resentant la seva 
Junta  i un breu program a d’activ ita ts  fins a final d’any.

E C O N O M IA  D EL C A S AL - Tal com es va m anifestar a l’Assem blea 
O rdinària de Socis, el Casal va aconsegu ir l’any 1985, l’equ ilib ri econòm ic, 
amb els següents números:

Total d ’ingressos 2.557.324,- 
Total de despeses 2.771.768,- 

Dèfic it de l’any 1 985 214.444,-
Rom anent pel 1986 11.902,-

Destacar que durant el 1985, es va p roced ir a la cancel·lació antic ipada 
dels P réstecs que ten ia  el Casal, des de l’am pliació  de l’edifici, anunciant 
doncs als socis que ja no tenim  cap deute. Creiem tam bé oportú agra ir molt 
especia lm ent la co l·laboració dels 24 socis que varen oferir-se per avalar 
els préstecs que va sol·lic itar el Casal, préstecs que com hem d it s’han 
pogut cancel·lar abans del seu vencim ent.

------------------------------- AG RAÏM ENTS-------------------------------
Amb el risc que suposa poder-nos ob lidar invo luntàriam ent d ’algun 
col·laborador, a qui dem anem  d iscu lpes per endavant si això succeeix, 
donem  les gràcies a un segu it de persones i en tita ts  que han col·laborat 
amb el Casal durant el 1985: G eneralita t de Catalunya-ICASS, A jun
tam ent de Salt, D iputació de Girona, Caixa de Pensions per a la Vellesa 
“ La Caixa” , Caixa d’Estalvis Provincial, Caixa de Catalunya, Salt Sarda
nista, M anufacturas A. Gassol S.A., Envelats Crous, Pla d’Acció Cultural 
de la Caixa, José L. Escuredo, A lfons Moré, Anton io  Mora, Philips 
Com puters, Coca-Cola, PireneS.A., Frigorífics del TerS.A., Em botits 
Brugués S.A., Im prem ta Pagès, i a to ts  els anunciants i col·laboradors de 
La Farga i del Program a que ten iu  a les mans.
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ELS OUS
H em  p e n sa t parla r d 'ous. M o lt co ne gu ts  a S a lt i a to t  arreu. 

A lim e n t com p le t. A ix í o m o lt se m b la n t deu de fin ir-lo s  el d icc ionari: 
E m brió  e n vo lta t de  líqu ids nu tr it iu s  i d 'una  closca calcària, de la qua l 
su rt el po lle t desp ré s  d 'u n  període d 'incubac ió . S u rt el p o lle t si no 
s 'o fega  o  l'ou no  es re freda , d iuen les dones g rans  que  de joves  
posaven  lloques.

Cal pa rla r de ls ous  pe rquè  són cons ide ra ts  bàsics pe r a 
l'a lim en tac ió  de la hum an ita t. En el nostre  país n 'h i ha i se 'n  m engen  
m olts. F ixeu-vos a la so rtida  del m e rca t cobe rt, com  quas i to te s  les 
dones trag ine n  ous. A m b  ous  a la là es p o t anar m o lt enllà. Podria 
a firm a r-se  q u e  v iv im  en un país ca rre ga t d 'ous. Les es tad ís tiques  
ens d iuen  que  se 'n  co n su m e ixe n  a p ro x im a d a m e n t 7 0 0  m ilions de 
do tzenes  cada any, que  ja són ous. A ix ò  represen ta , si els núm eros  
no enganyen , que  cada e sp a n yo l m enja  per te rm e  m ig, dos ous 
cada tres  dies, q u a n tita t que  convé  encara que  sigui augm en tada , 
pe rqu è  d iuen  q ue  pe r una a lim en tac ió  necessària  o  bona, s'ha de 
m en ja r un ou  diari.

Q uan érem  petits , els sa ltencs que  na ixé rem  a pagès, fè ie m  
tru ite s  d 'a m a g a t quan  el pare i la m are  es tro b a ve n  al m erca t. 
A lesho res  C a ta lunya  era m ancada  o de fic ità ria  d 'o u s  i heus ací que  
la tru ita  era un m en ja r de luxe, de  p riv ileg ia ts , m és a l'abast dels 
p rop ie ta ris  que  de ls m asovers. Per a ixò  la m a inada  ens a tansàvem  a 
les n ieres i fè ie m  tru ites . Una vegada, en vo le r g ira r la tru ita  de  la
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paella i fe r-h o  m assa espectacu la r, aquesta  va q u e d a r pen jada a la 
lleixa. T a m b é  els gossos  han es ta t sem pre  m o lt llam ine rs  pels ous  i 
no baden pas quan  en trob en  a lgun de m al endreça t. A bans, fin s  i to t 
a ixecaven  l'ore lla quan  sentien  que  la ga llina  can tava , cosa que  
d e m ostra va  que  havia fe t  l'ou.

Un ou  no rm a l de  ga llina  po rta  to ts  els e lem e n ts  nu tritius  
necessaris  pe r a m a n ten ir i dese n vo lu p a r el nos tre  o rgan ism e. 
Passats pe r a igua, durs, en tru ita , fe rra ts , b e g u ts ... Hi ha m o ltes  
m aneres d ’a lim en ta r la hum an ita t, in te ressada ga irebé  sem pre  pels 
ous. Porten ca lories, pro te ïnes, v itam ines , g re ixos, ca lç i a ltres 
va lo rs  nu tritius  que  a q u e s t m o d e s t p ro pa gand is ta  de les excel- 
lències de ls  ous  no  p o t in fo rm a r del seu pe rcen ta tge .

D iuen que  abans, el ous, a leshores ve rm e lls  de pagès, eren 
m illo r q ue  els d 'a ra , quasi to ts  b lancs de  gran ja , i que  ho fa 
l'a lim en tac ió  que  rep la gallina. A m b  a ixò  no  p o d e m  en tra r-h i ni 
sortir-ne . El que  sí p o d e m  d ir és que  la ga llina  d 'abans, la que 
g ra tu n ya va  el paller, la q ue  pas tu rava  la m arjada , la q ue  travessava  
l'era v iv ia  m illo r que  la d 'a ra , engab iada , op rim ida  i sense  cap  gall, el 
co m p a n y  que  abans se'l cons ide rava  inseparab le . R ecordo que  si el 
gall d 'e nsup ia  i la seva cresta  s 'em b lav ia , fin s  i to t  les ga llines fe ien  la 
cara tris ta . A ra  la fa n  se m p re  d 'a ngo ixa  i pod ria  ser pe rqu è  no 
d isposen  de la g ra ta  co m p a n y ia  de  l'e sm e n ta t gall.

D e ixem -nos  de galls i to rn e m  a parla r dels ous de ls d 'u n  rove ll i 
de ls de dos, pen sem  q ue  a lta m e n t u tilitza ts  ta m b é  aqu es ts  d ies de 
Festa M a jo r de  Salt. A q u e s ts  ous que  fig u re n  d ins del cabàs de la 
com pra . Un a lim en t com p le t, ara a l'abas t de ls  rics i ta m b é  dels 
pobres, i a ixò  sí q ue  s ign ifica  d ir m o lt, p e rqu è  el seu preu, p reu  per 
do tzena , no  ha va ria t pas m assa en el decu rs  de ls  da rre rs  anys, 
quan  les co titzac io ns  de ga irebé  to ts  els p ro d u c te s  ha pu ja t no sé 
q u a n te s  vegades. L 'a lim en t de  les m a te ixes  ga llines, per exem p le , 
val q u a tre  o  c inc vegades m és que  deu o  qu inze  anys  endarre ra , i 
a ixò  sí que  puc  d iscu tir-ho  pe rqu è  d isposo  de la re lac ió  de ls  p reus 
de ls ous de  l'ú ltim  q u a rt de  segle. El s a tu ra m e n t del p reu de ls  ous és 
d e g u t se g u ra m e n t al fe t  que  en el nostre  país la p ro d u cc ió  d 'o u s  ha 
ana t a u g m e n ta n t de  fo rm a  v e rita b le m e n t espectacu la r, senzilla 
m e n t pe rqu è  es trac ta  d 'u n  país d 'ous.

H em  co l·labo ra t, e n g u a n y  per la Festa, fe n t e s m e n t de ls  ous, 
de ls ous de cada dia, dels m ode ra ts  de preu, cap d a va n te rs  d 'a lim e n t 
i m e re ixed o rs  d 'a p a rè ixe r ta m b é  en a q u e s t llib re -p rog ram a  que  
cada any, per S an t Jaum e , treu  el Casal.

M A U R IC I D U R A N
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CASA DE CULTURA 
“ LES BERNARDES”

S A L T
ACTIVITATS ACADÈMIQUES

CLASSES DE MÚSICA
En un conveni verbal establert entre la Diputació i el Conservatori 

Professional de Música “ Isaac Albéniz” , de Girona, s’iniciaren a la Casa de 
Cultura els quatre primers cursos de solfeig i els tres primers de les 
carreres de piano, guitarra, violí, flauta dolça, flauta travessera, educació 
vocal i cant, i a partir de setembre, trompeta.

El Conservatori es fa càrrec del professorat i de les matriculacions 
dels alumnes, i la Diputació, a través de la Casa de Cultura, posa a la seva 
disposició quatre aules del primer pis degudament equipades amb els 
instruments musicals i el material necessari segons les diferents matèries. 
A més del corresponent manteniment (neteja, vigilància, llum, aigua i 
calefacció).

Els cursos que s’imparteixen són d’ensenyament oficial i per aquest 
curs vinent s’ha parlat amb el Director del Conservatori sobre la possibilitat 
d’afegir un nou curs en totes les matèries i donar així la possibilitat a 
l’alumnat de cursar el primer cicle complet a la Casa de Cultura.

Aquests cursos tenen molt d’èxit i la matrícula és força nombrosa. 
Aquest any hi ha 135 alumnes matriculats.

ACTIVITATS CULTURALS
EXPOSICIONS

Les exposicions, en general, tenen una durada de quinze dies. 
Alguna, per diversos motius, s’ha allargat a dues quinzenes, però la norma 
general són dues setmanes.

L’extensió de la mostra és la que determina l’ocupació d’una o més 
sales. La Casa de Cultura en disposa de tres, es procura tenir-les sempre
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ocupades, sia amb una sola exposició, sigui amb dues o tres, cuidant 
sempre, però, que l’obra sigui molt diversa i que no es faci “competència” 
entre si.
CONCERTS

En general els concerts que s’organitzen a la Casa de Cultura no són 
esporàdics, sinó integrats dins d’un cicle, més o menys llarg i més o menys 
variat.

El primer cicle del passat 1985 fou els “Diumenges musicals” , va 
constar de cinc actuacions absolutament variades.

“Modern Jazz Group”, de Perpinyà, ens féu una estupenda inter
pretació de bona música, però l’assistència de públic fou mínima.

La “Família Picarol”, de Sabadell, ens oferí un bon repertori de 
cançons de Nadal i populars catalanes, interpretades amb aquell seu aire 
tan peculiar.

La “Capella Polifònica de Girona” va presentar com sempre un 
programa molt complet i atractiu, i molt ben interpretat. El públic l’aplaudí.

El següent concert era el de Chantal Botanch, soprano, i M. Eugènia 
Gassull, al piano, que s’hagué de susprendre per indisposició de la cantant, 
segons digué.

La darrera actuació d’aquest cicle “ Diumenges Musicals” , fou un 
recital del “Coro Vergelità” , de Verges, qui, a part de molta qualitat tècnica i 
variat repertori, situà els oients, amb una petita introducció a cada peça, en 
el temps, la vida de l’autor i les seves peculiaritats. Molt interessant.

Al mes d’abril es portà a terme un nou cicle, anomenat “Concerts de 
Primavera”

El primer fou realitzat per professors i alumnes avantatjats del 
Conservatori. Va estar bé, és una festa simpàtica que d’acord amb el 
Conservatori es va decidir celebrar dues vegades l’any; per Santa Cecília i a 
la Primavera. L’assistència de públic, naturalment, fou molt nombrosa.

El següent fou el d’“Olvi Lanzas”. Una nena prodigi del violí, acom
panyada al piano per la seva professora. Molt bo el repertori i la 
interpretació, però molt poca assistència.

Més tard hi hagué el recital de la “Cobla Catalunya 2000”. Aquest fou 
una gentilesa del grup, que ens oferí un concert com a “pagament” d’haver- 
los permès utilitzar la Sala d’Actes (en dies i hores que no hi havia cap 
activitat) per a realitzar-hi els seus assaigs.

El darrer d’aquests concerts fou de piano, “Anda Anastasescu”, una 
romanesa afincada a Londres ens oferí una fenomenal interpretació de 
variada música clàssica.

Abans d’acabar el curs es féu un nou cicle, “Concerts de juny” . La 
Coral Infantil “Arrels Noves”, de Sant Antoni de Calonge, l’Orquestra de 
Cambra de Girona i l’Esbart Dansaire “Marboleny”, de les Preses, en foren 
els participants.
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La darrera interpretació es portà a terme al pati de la Casa de Cultura. 
Es muntà un entarimat i el joves membres de l’esbart ens feren una airosa 
demostració.

Pel mes de novembre s’organitzaren els “Concerts d’hivern”, en 
quatre divendres consecutius.

El primer, de violí i piano, pels mestres Xifra i Dabau. El següent fou per 
Santa Cecília, dels professors i alumnes del Conservatori de Música, en 
homenatge al mestre Viader, que s’acomiadava com a Director de 
l’esmentat Conservatori. Va ésser un acte emotiu i músicalment de molta 
qualitat. El tercer concert fou de música hindú, a càrrec de Shyam Sunder, 
exòtic i interessant, tant per la música en si, com pels instruments amb què 
era interpretada i per la forma mateixa amb què s’actuava. Finalment, i com 
a cloenda, un recital de violoncel i piano, per Josep Bassal i Marta Oncins; 
va tenir molt èxit i s’ho valia.

Darrerament i en col·laboració amb Joventuts Musicals, de Girona, 
s’ha organitzat un cicle anomenat “ Música a Salt”, que es porta a terme de 
desembre d’aquest any 1985 al maig de 1986, el segon dijous de cada 
mes. El corresponent al mes de desembre fou de flauta i piano, a càrrec de 
Vicenç Prats i Ichiro Modaira; la reconeguda sensibilitat i destresa dels 
artistes es féu patent en la seva actuació.

CONFERÈNCIES
El professor Fassman, conegut parapsicòieg barceloní, parià sobre 

Parapsicologia i dinàmica mental i ho il·lustrà amb uns exemples vius, 
realitzats entre el mateix públic assistent.

Joan-Anton Cano, el professor de Ioga de la Casa de Cultura, dissertà 
sobre “Benefici del Ioga en la Tercera Edat”

M. Àngels Alabert, cap d’Estudis del Conservatori, parlà de “Beet- 
hoven i el seu temps”, il·lustrant el que deia amb peces al piano interpre
tades per ella mateixa.

Joan Casulà, d’Olot, s’extengué sobre “ La tradició pessebrística a les 
comarques de Girona”, coincidint amb l’exposició de pessebres dioràmics, 
que resultà molt interessant.

Es realitzà, conjuntament amb l’Ajuntament de Salt, el cicle “Ciència i 
Futur” , en el qual participaren Anton Sales, professor d’informàtica, sobre 
“ El pensament científic i la visió de! món”. Santiago Dexeus, Ginecòleg, 
sobre “ La medicina del fu tu r humanisme o tècnica”. Ramon Margalef, 
biòleg, sobre “ Perspectives de l’ecologia actual”. Ramon Lopez de Man- 
taràs, professor d’informàtica, sobre “ Intel·ligència artificial. Un futur de 
robots?”. Carles Angulo, físic nuclear, “Conèixer l’univers: la nova astro
nomia”. Enric Trillàs, matemàtic, “La política científica a Espanya”.

Josep Domingo, de Cassà de la Selva, amb l’exposició de papallones, 
parlà de “ Els nostres insectes: un món desconegut”, ho il·lustrà amb 
projecció de diapositives.



Taller Mecànic 
de reparació 
de calçat
Anna Ma Hernàndez Casagran

Sports Bolsos Calçats
Carrer Major, 3 0 9  - Telèfon 20 .1  1 .7 2  - SALT

Ctra. Girona - Anglès (Afores Salt) s/n. 
Tel. 23.69.38 - Apartat 278 - GIRONA

Carrosseries PIRINEUS



“Com recuperar la sa lu t per m itjans natura ls” , fou l’aportac ió  de dos 
m etges natura listes que am pliaren tam bé amb d iapositives les seves 
explicacions.

Finalm ent, el C entre  d’Estudis Gnòstics, parlà sobre “ El cam p ener
gè tic  i v ibratori de l’ésser humà.

CESSIONS DE SALES
Antoni Bonadona........................  Passada de diapositives “Viatjant per

Espanya”
Casal d’Andalusia........................ Assaigs de ball andalús
Cobla Catalunya 2 000  .............. Assaig
La Caixa a les esco les.............. Concerts per a escolars d’E.G.B.
Joventuts Musicals....................  Concerts per a estudiants de B.U.P.
Casal d’Andalusia........................  Festival de rumbes i sevillanes
La Caixa a les esco les.............. Teatre per a estudiants de B.U.P.
Emissora Municipal de S a lt___ Jornades sobre “Problemàtica emisso

res M.”
La Caixa a les esco les.............. Conferència sobre “ Insectes”, per esco

lars d’E.G.B.
Assoc. Fotog. de Salt Sardanista Passada de vídeo, sobre l’exposició

“Salt, foc i ruïnes”
Agrupament Escolta St. Cugat... Conferència-debat “Escoltisme, què

has fet?”
Testimonis de Jehovà...............  Conferència sobre “ El Sant Sopar”
Agrupament Escolta St. Cugat... Conferència-debat “Escoltisme, què

ens dones?”
Agrupament Escolta St. Cugat... Conferència-debat “ Escoltisme, què

pretens?”
Centre d’Estudis Gnòstics......... Conferència sobre “ El camp energètic i

vibratori en l’ésser humà”
Coral Oidà.................................... Assaig
Llar de Jubilats “ Les Bernardes” Sessió de cinema
Col.legi Dominiques................... Sessió de teatre
Club Bàsquet S a lt......................  Assemblea de socis
Salt Sardanista...........................  Pel·lícula sobre “La Sardana”
Club Bàsquet S a lt......................  Diapositives sobre “ Bàsquet”
Llar de Jubilats “ Les Bernardes” Funció de teatre 
Grup de teatre “Talleret de Salt” . Assaig obra de teatre
Ajuntament de S a lt....................  Reunió de pares “Colònies d’Estiu”
Club Bàsquet S a lt......................  Reunió de pares d’alumnes
Conservatori I. Albéniz...............  Reunió de pares d’alumnes
Col·lectiu Nacionalista S a lt....... Conferència sobre “La llengua catalana”
Associació de veïns de
“Can Mericana Seca” Lliurament de premis concurs redacció

festa de l’arbre
Col.legi V ilagran.......................... Representació dels pastorets
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PARTICIPACIÓ CURSOS, CONGRESSOS..
Tenint coneixement de la importància de les Biennals de Tapisseria 

de Lausanne, i de la gran categoria professional dels organitzadors i 
participants, es va considerar adient anar-hi. Evidentment les possibilitats i 
capacitats de la gent del Centre Internacional de la Tapisseria Antiga i 
Moderna i els de la Casa de Cultura “Les Bernardes”, tenim molt poc en 
comú, però és observant i aprenent dels grans, que s’evoluciona i es creix, 
és per això que es va demanar permís per poder assistir a la inauguració 
d’aquesta Mostra, a Suïssa resultant ser una experiència molt profitosa, 
tant professionalment com particular.

Allà vaig poder veure l’obra de les “vaques sagrades” de la Tapisseria, i 
el perfecte muntatge i desenvolupament d’una exposició que per la seva 
temàtica i de vegades gran format de les obres, ha de plantejar molts 
problemes de difícil resolució.

Es pogué assistir a múltiples exposicions interessantíssimes, com:
-  Sculptures et dessins, de Magdalena Abakanowicz, a la Galeria 

d’“Alice Pauir
-  III Exposition des Miniatures textiles suisses, a la Galeria Filambule
-  Textile Art Group Showm, a la Galeria Focus
-  Papier-Matière, al Musée des Arts décoratifs
-  Le Refuge Hogonot en Suisse, al Museu històric de l’Antic Bisbat, 

totes elles a Lausanne.
Fou impressionant veure l’ambient cultural que es respirava per tota 

la ciutat plena de gent instruïda i culta i aimant de les arts.
Formava part també del viatge una visita a Genève, per tal de visitar el 

Parc Lulliu, on s’exhibia una notable mostra d’escultura contemporània, i 
una altra a Basel a fi de visitar la Fira Internacional d’Art, on, amb la 
participació de galeries artístiques de tot el món, es podia contemplar 
l’obra de tots els grans artistes, actuals i passats. Es visità el grandiós 
Kunstmuseum, on ja el pati donava idea del que seria l’interior, amb les 
fabuloses escultures de Rodiu i Chillida que el decoren.

M. ISABEL CASAL i FÀBREGA
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*  PROGRAMA OFICIAL
D’ACTES

S A L T  1 9  8  6
DEL 24 AL 28 JULIOL

Edita: Casal de Jubilats



DIJO US. DIA 24
A LES 9 DEL VESPRE, Pregó oficial de festes des del balcó de 
l’Ajuntament.

A 2/4 DE 10 DEL VESPRE, traca de començament de la Festa 
Major a la plaça de Lluís Companys. Tot seguit, cercavila amb el grup 
“ ELS DIABLES DE VILAFRANCA” (Plaça Lluís Companys, Guimerà, 
Cervantes, Major, PI. del Pi).

ALES 10 DEL VESPRE, aCan Panxut, última representació de “La 
Comèdia de l’Olla”.

A2/4 DE 12 DE LA NIT, magnífic ball amb el conjunt Setson al pati 
del col.legi La Farga.

DIVENDRES. DIA 25______________
A LES 11 DEL MATÍ, contramarxa carrer Major (sortida de la plaça 
del Veïnat i arribada a la plaça Verdaguer).

A LES 12 DEL MIGDIA, Animalada a la plaça de la Llibertat.

ALES 5 DE LATARDA, prova de Salt d’Obstacles “ II TROFEU VILA 
DE SALT’ al Club Hípic Centaure.

A LES 6 DE LA TARDA, espectacle infantil “CIRC SÈMOLA” a la 
plaça Onze de Setembre.

A 2/4 DE 8 DEL VESPRE, audició de sardanes a càrrec de la 
COBLA GIRONA a la plaça del Veïnat.

A 2/4 D’11 DE LA NIT, dues sardanes interpretades per la cobla 
GIRONA a la plaça del Pi.

A 2/4 DE 1 2 DE LA NIT, gran ball amb el conjunt TREN DE LA 
COSTA i l’orquestra GIRONA al pati del col.legi La Farga.

DISSABTE. DIA 26________________
A LES 12 DEL MIGDIA, campionat d’escacs “ Barça-Madrid” a la 
plaça de la Llibertat.

A LES 4 DE LA TARDA, campionat de Catalunya de lluita lliure 
infantil, 1 r trofeu obert de Sambo femení al Pavelló Municipal d’Esports.



A LES 4 DE LA TARDA, a la Llar del Jubilat Les Bernardes, tindrà 
lloc el ball quinzenal.

ALES 6 DE LA TARDA, audició de sardanes a càrrec de la cobla LA 
PRINCIPAL D’OLOT a la plaça de la Vila.

A LES 10 DEL VESPRE, audició de sardanes interpretades per la 
cobla LA PRINCIPAL D’OLOT a la plaça Lluís Companys.

A LES 10 DEL VESPRE, espectacle de cabaret i transformisme 
“Concierto en familia” per CARMELO SEYES, al pati de Can Panxut.

A LES 11 DE LA NIT, festival “ I JUMPING DE NIT CENTAURE” al 
Club Hípic Centaure.

A2/4 DE 12 DE LA NIT, els conjunts MONTECARLO i LOS SIREX, 
ens oferiran una estupenda sessió de ballables al pati del col.legi 
La Farga.

DIUMENGE. DIA 27_______________
A LES 8 DEL MATÍ, sortida Quo-Vadis, avinguda Francesc Macià, 
organitzat pels comerciants del carrer. Arribada a les 7 de la tarda.

A PARTIR DE LES 9 DEL MATÍ I FINS A LES 8 DEL 
VESPRE, activitats a Ràdio Club, amb QSL especial a les bandes de 
2, 10, 15 i 20 metres.

A LES 11 DEL MATÍ, concurs de colles sardanistes amb la cobla 
LA PRINCIPAL D’OLOT a la plaça de la Llibertat.

A LES 1 2 DEL MIGDIA, partit exhibició de rugbyG.E. i E.G.-Jovent 
d’Ara, a la zona esportiva.

A LES 6 DE LA TARDA, audició de sardanes a càrrec de la cobla 
LA PRINCIPAL D’OLOT a la plaça Sant Antoni (Can Petrac).

A LES 7 DEL VESPRE, enlairament del Globus de “La Caixa” a la 
plaça de l’Hospital Psiquiàtric.

A 2/4 DE 8 DEL VESPRE, actuació de l’esbart dansaire del 
G.E. i E.G. a la plaça de l’Hospital Psiquiàtric.

A LES 8 DEL VESPRE, Aterratge del Globus de “La Caixa” a la 
plaça de Sant Dionís.

A 2/4 DE 9 DEL VESPRE, cantada d’havaneres pel grup LLOPS 
DE MAR al pati del col.legi La Farga.



A2/4DE12 , animat ball amb el conjunt CIM ARRON al pati del col.legi 
La Farga.

DILLUNS. DIA 28_________________
A LES 6 DE LA TARDA, festival infantil amb ÀNGEL DABAN al 
passeig de la Ciutat de Girona.

A LES 10 DEL VESPRE, castell de focs artificials a l’encreuament 
del carrer Guilleries amb el carrer Dr. Ferran.

A LES 11 DE LA NIT, espectacle presentat per Ricard Ardèvol on 
possiblement actuaran “Los Hermanos Calatrava”, al pati del col.legi 
La Farga.

Durant els dies de Festa Major se celebraran diverses competicions de 
petanca inter-club a la llar de jubilats Les Bernardes.
En el passeig Ciutat de Girona hi haurà instal·lades la Fira del Llibre Vell i la 
Fira Cultural.
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Part dels jugadors que van participar a la lliga social individual. (Foto: Cisne).

Club Petanca Salt
TEMPORADA 1985

per Antoni
CAMPIONAT D’ ESPANYA A BENI
DORM; 7 i 8 de juny

El nostre club, amb la tripleta for
mada per en J.Gomez, J.A. Hidalgo i 
A. Roca, els quals per mèrits propis, ja 
que quedaren campions provincials de 
2a categoria, varen anar a Benidorn a 
participar als campionats d’Espanya. Al 
nostre equip li va tocaren primer lloc a la 
Federació Valenciana, i els altres equips 
eren la Aragonesa i la Balear C. Per tant, 
en el primer partit amb la Valenciana el 
nostre equip va perdre per 13 a 7. 
Seguidament varen haver de jugar con
tra la Aragonesa, que havia perdut con
tra la Balear. Aquesta partida va ser molt 
diferent, els nostres jugadors de bon 
començament es varen imposar i així 
fins al final, que va ser de 13 a 1, resultat 
que ja ho diu tot. La partida decisiva la 
varen haver de jugar altra vegada contra 
la Valenciana. El començament de la 
partida no podia ser més esperançador,

i Peruga
ja que es posaren 3 a 0 a favor i segui
dament 5 a 0. Tot feia esperar i pensar 
que passarien la ronda, però desgracia
dament no va ser així, el nostre equip va 
quedar encarcarat i els altres varen 
remuntar la partida i es posaren 5 a 9. La

- jugada següent va ser decisiva, amb una 
mala sortida els nostres jugadors van 
decidir tirar al bolig, i al no tenir la sort de 
tocar-lo, els altres ho varen aprofitar i 
feien els 4 punts que els faltaven i 
guanyaren per 5 a 13, amb la qual cosa 
el nostre equip acabà les esperances de 
seguir endavant. Els nostres jugadors 
varen quedar desmoralitzats, tant que 
un d’ells ja no volia jugar més, però els 
vaig fer veure que havien de jugar més 
partides i que podrien demostrar que 
sense els nervis haurien pogut arribar 
molt més amunt. I així va ser, ja que dels 
16 equips que no varen passar la ronda, 
varen guanyar partida darrera partida i 
al final aconseguiren el 17 lloc d’aquests 
campionats d’Espanya a Benidorn.
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CAMPIONAT A MONTILIVI; 2 de juny
El nostre club hi va participar amb 

diversos equips, però solament en da
mes, la tripleta formada per la Maria 
Peruga, Pierrete Torre i Judit Anglada, 
aconseguien quedar campiones, des
prés d’unes partides molt ben jugades.

CAMPIONAT A GERMANS SÀBAT; 
9 de juny

En aquest concurs, en sèniors, l’equip 
nostre format per en LI. García, J. León i 
F. Munoz, aconseguiren arribar a la final, 
però no tingueren sort i quedaven sub- 
campions. També, la tripleta formada per 
M. Padilla, J.M. Nogué i LI. Nogué, acon
seguiren un excel·lent tercer lloc.

CONCURS A CASSÀ DE LA SELVA; 
16 de juny

Els nostres companys que varen anar 
a Cassà de la Selva no varen tenir gaire 
sort, ja que en sèniors no hi va haver cap 
equip en els primers llocs de la general. A 
consolant, l’equip format per A. Roca, 
A. Munoz i J. Torres, feien el 2n lloc, i 
l’equip format per en LI. Nogué, J.M. No
gué i A. Peruga, feien el 3rlloc. En da
mes, l’equip format per la Magda Vila, 
Antònia Curt i Anna Serra, aconseguiren 
el 4t lloc.

DIADA DELCLUB. TROFEU EUGESA; 
23 de juny. SALT

En aquesta data vàrem celebrar la 
diada del club, la qual es va poder fer 
gràcies a la gentilesa que any rera any la 
casa EUGESA ens patrocina. Volem re
calcar això, perquè sense la seva ajuda, 
segurament no seria possible poder-ho 
fer. Repetim-ho, moltes gràcies a la casa 
EUGESA i per molts anys.

El torneig fou guanyat per l’equip del 
Bon Pastor de l’Ibanez, els quals gua
nyaren a la final l’equip nostre format per 
en F. Munoz, J. León i LI. García; en al
guns moments de la partida va semblar 
que l’equip nostre podia guanyar, però 
no va ser així. El 3r lloc també va ser per 
un equip nostre, el qual era format per 
J.A. Hidalgo, P. Quintana i FGonzàlez.

En dames, l’equip format per les ger
manes Espinosa, aconseguien el 4t lloc. 
La Maria Peruga, Judit Anglada i Pierrete 
Torre feien el 1 r d’un especial. En infan
tils, l’equip d’en Jordi Ros, Xevi Ros i 
Miquel Ribot feien el segon lloc.

Alfons, Kike i Josep Santiago, 
brillan ts  cam pions p rovincia ls in fan tils  1986.

I TROFEU IN MEMORIAM PERE VILA; 
30 de juny

A partir de les 9 del matí, es va 
celebrar aquest torneig en memòria de 
qui fou el fundador del nostre club, Pere 
Vila. Anteriorment s’havia posat un ram 
de flors a la placa commemorativa que 
el club en el seu dia li va dedicar. Abans 
de començar les partides se li va guar
dar un minut de silenci, cosa que amb 
emoció varen fer tots els presents. La 
classificació d’aquest torneig va quedar 
de la següent manera: guanyadors del 
torneig i medalla de plata a l’equip 
format per en J. Ros, P. Quintana i J. Gó
mez. El segon lloc i medalla de plata a 
l’equip de A. Peruga, J.M. Nogué i M. Tor
res. A consolant, en primer lloc i medalla 
de plata a l’equip de A. Echave, Catalina 
Serra i N. Ros.

I NITS DE CLUB; Dies 3 ,4  i 5 de ju lio l
A les 10 del vespre del dia 3, varen 

començar les primeres nits de club, du
rant les quals, amb força assistència de 
jugadors, es varen fer les corresponents 
partides. Al final la classificació va que
dar de la següent manera. En primer lloc i



CARNS i 
EMBOTITS

Carrer Major, 263 - Telèfon 23.83.98 
Plaça Mercat, llocs del 68 al 74 

Telèfon 23.07.16

7 0 0 6  SALT



guanyadors l’equip format en dupleta 
per la Paula Font i J. Gómez. En segon 
llocA. Munoz, P. FraixinóiSergiCama.AI 
final hi hagué un refrigeri.

CONCURSA LLORETDE MAR. Dia 14 
de ju lio l

Varen anar a Lloret de Mar, tres tri- 
pletes del nostre club i la tripleta formada 
per A. Munoz, J.A. Hidalgo i J. Gómez, 
aconseguiren fer el quart lloc de la gene
ral. Es va fer un dinar amb bufet lliure, que 
sembla que va ser del gust de tothom.

II NITS DE CLUB. Dies 16, 17 i 18 de 
ju lio l

A les 10 del vespre varen començar 
les segones nits de club, i al final de la 
tercera jornada la classificació va quedar 
de la següent manera. En primer lloc i per 
tant guanyadors, l’equip de A. Munoz, 
A. Echave i J.M. Nogué. En segon lloc, 
M. Ros, M. Torres i Catalina Serra, i en 
tercer lloc, en J.Torres, Antònia Curt i F. 
Màrquez. No podem acabar sense do
nar les gràcies a la Sra. Carmen Puig- 
demont i al seu marit J. Ribot, per les 
moltes atencions rebudes durant tot el 
temps que han estat portant el bar del 
Casal, prova que han tornat a demostrar 
en aquest torneig en fer-se càrrec dels 
premis lliurats als equips guanyadors. 
Els desitgem molta sort i que sàpiguen 
que no els oblidarem. Es va acabar amb 
un refrigeri a base de pastes i xampany.

TORNEIG DE FESTA MAJOR. Dia 21 
de ju lio l

Sobre les 8 de la tarda, s’acabava la 
final d’aquest torneig, la qual varen dis
putar dos tripletes nostres, formades per 
en F. Gonzalez, P. Quintana i J.A. Hidal
go, i l’altre per en David Ros, M. Padilla i 
A. Espinar. Després d’una partida molt 
disputada i molt animada, guanyà l’equip 
d’en F. Gonzalez.

En dames, l’equip de la Maria Peruga, 
Judit Anglada i Catalina Serra perderen 
amb molta mala sort la final, 15 a 14, 
després de tenir una jugada en què molt 
bé podien haver guanyat. A consolant,

l’equip d’en N. Ros, A. Munoz i J. Gómez, 
també foren els guanyadors, i en infan
tils, l’equip d’en X. Ros, J. Ros i C. Munoz 
foren els segons.

Des d’aquí volem donar les gràcies 
per la seva col·laboració a les següents 
entitats i cases comercials, ja que sense 
la seva ajuda se’ns faria molt difícil orga
nitzar aquest tradicional torneig de Fes
ta Major.

Repetim-ho, les entitats i cases co
mercials són les següents: Diputació de 
Girona, Ajuntament de Salt, Caixa de 
Pensions “ La Caixa”, Caixa d’Estalvis 
Provincial, Manufactures Gassol, S.A., 
Constructors Burch, Pernils Escuredo, 
Garatge Internacional, Casal del Jubilat 
de Salt, Carmen Puigdemont del bar del 
Casal i Joieria Comas.

III NITS DE CLUB. Dies 30 i 31 de 
ju lio l i 1 d ’agost

Les terceres nits de club començaren 
com sempre a les 10 de la nit, i després 
de disputar-se les corresponents parti
des, la classificació va quedar de la 
següent manera. En primer lloc, i pertant 
guanyadors, la dupleta formada per 
F. Gonzalez i Pere Rodríguez. En segon 
lloc l’equip format per J. Martín, A. Echa
ve i M. Padilla. Com sempre, també es va 
acabar amb refrigeri a base de coca i 
xampany, solament que aquesta vegada 
la família Macias, que precisament des 
del dia d’avui regentarà el bar del Casal, 
ens va invitar al mencionat refrigeri.
COPA PRESIDENT A LLORET DE 
MAR. Dia 4 d’agost

Solament 4 equips nostres varen 
anar a Lloret, on varen estar a punt de 
guanyar la copa. Però l’equip format per 
en PepQuintana,JA Hidalgoi A. Munoz, 
que varen arribar a la final molt brillant
ment, i que en el començament de la 
final tot feia pensar que guanyarien la 
copa, varen fer una jugada que els va 
sortir malament, i que l’equip de Montilivi 
va saber aprofitar molt bé, i ja no va ésser 
possible remuntar la partida. De totes 
maneres, quedaren sots-campions. Tam-
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bé a consolant, va passar més o menys el 
mateix, però en molta menys importància, 
ja que la tripleta formada per M. Padilla, 
A. Roca i A. Peruga, també arribaren a la 
final i també la perderen, enfront d’un 
equip de Barcelona.

IV NITS DE CLUB. Dies 5 ,6  i 7 d ’agost
Una vegada més vàrem celebrar 

unes nits de club, les IV, i aquesta vega
da, després de les tres jornades, la 
classificació va quedar de la següent 
manera. En primer lloc i guanyadors 
l’equip de A. Munoz, F. Gonzalez i C. Ros. 
En segon lloc, l’A. Echave, Magda Vila i 
Juan Roldan, i en tercer lloc, en P. Fraixi- 
nó, A. Roca i A. Peruga. Com sempre es 
va acabar amb el tradicional refrigeri de 
pastes i xampany.

TORNEIG A SANT HILARI. Dia 11
d’agost

Un sol equip nostre que va anar a 
Sant Hilari, i encara no ens el volien, ja 
que el dissabte a la tarda, ens varen 
telefonar per dir-nos que no els era 
possible acceptar la nostra tripleta. Des
prés d’intentar, a través dels presidents, 
l’acceptació, no va ésser possible i es 
quedà que si volien pujar i en faltava una, 
jugarien. Per altra part, la tripleta ja havia 
decidit, pel seu compte, anar-hi i així ho 
varen fer; total, que els varen deixar jugar 
i varen guanyar brillantment el torneig. 
Aquesta tripleta era formada per l’A. Mu
noz, J. Gómez i A. Echave.

V NITS DE CLUB. Dies 12, 13 i 14 
d’agost

En aquestes V nits de club, ja hi varen 
participar 14 equips, i es feren dos grups 
de 7 equips. Passaven a les semifinals 
els dos primers de cada grup. Pel primer 
grup passava com a guanyador l’equip 
de S. Gamundi, Magda Vila i A. Munoz, i 
com a segon l’A. Peruga, F. Martín i 
A. Roca. Del segon grup foren primers 
l’equip de D. Ros, J. Torres i Salamana, i 
com a segons l’equip de M. Padilla, 
F. Gonzalez i J. Solà. Les semifinals les 
jugaren el primer del primer grup contra

el segon del segon grup i el primer del 
segon grup contra el segon del primer 
grup. Per tant, jugaren en S. Gamundi 
contra en M. Padilla i en D. Ros contra 
l’A. Peruga. Guanyaven les semifinals els 
equips de M. Padilla i A. Peruga. Pel ter
cer i quart lloc s’enfrontaren els equips 
d’en D. Ros i en S. Gamundi, guanyant en 
S. Gamundi. Seguidament jugaren la fi
nal els equips d’en M. Padilla i de l’A. Pe
ruga, i en foren els guanyadors l’equip de 
l’A. Peruga.
TORNEIG DE SALITJA. Dia 17 d’agost

La joieria Comas ens va demanar que 
organitzéssim un torneig de petanca per 
la Festa Major de Salitja, i així ho vàrem 
fer. A les 9 del matí van començar les 
partides, amb la participació dels equips 
de Cassà, Montilivi, Santa Coloma i Ger
mans Sàbat, a més de nosaltres, com és 
normal. Després de moltes partides, dos 
equips nostres disputaven la final a dos 
quarts de nou del vespre. Els equips eren 
formats per A. Munoz, J. Gómez i J.Tor
res, i l’altre per en LI. Mateu, E. Cabezas i 
F. Munoz. Va guanyar l’equip d’A. Munoz. 
En finalitzar el torneig el Sr. Comas va fer 
lliurament dels trofeus. Agraïm al Sr. Co
mas el seu suport a la petanca, i que 
sàpiga que sempre ens tindrà a la seva 
disposició.
XII HORES DE CASSÀ DE LA SELVA. 
Dia 18 d’agost

Diversos equips nostres acudiren a 
Cassà, torneig que quasi sempre ens ha 
estat propici; dos dels equips nostres 
arribaren als quatre primers llocs i no 
jugaren la final entr ells, perquè els orga
nitzadors els posaren en el mateix grup, i 
solament el primer de grup passava a la 
final. Per tant, l’equip format per P. Cana- 
dell, A. Munoz, A. Echave i J. Martín que
daven campions de grup i disputaren la 
final, la qual també guanyaren, i per tant 
quedaren guanyadors de les XII Hores 
de Cassà. L’altre equip nostre classificat 
era format per en P. Quintana, F.Gonzà- 
lez, A. Roca i F. Munoz, els quals dispu
taren el tercer i quart lloc, partida que 
guanyaren i així quedaven tercers.



Organització
Professional
Immobiliària

Agència de la propietat immobiliària 
Administració de finques 
Gestoria administrativa

Declaració de renda 
Préstecs rehabilitació vivendes velles 

Vivendes de protecció oficial: 
Préstecs i exempcions d’impostos

MULTI MAR- CAIXA 
Nacional Hispànica Asseguradora,S.A.

Assegurances, incendis, vehicles, etc.
Multi-risc de la llar, comunitat, comerç, etc.

Avinguda Jaume I, 44, baixos Telèfon 20.88.54 - GIRONA 17001



VI NITS DE CLUB. Dies 21, 22 i 23 
d’agost

En aquests dies es varen celebrar les
VI nits de club, en les quals es va batre el 
record de tripletes,ja que foren 18 equips 
els que hi participaren. Després dels tres 
dies, aconseguien arribar a la final les 
tripletes formades per A. Peruga, N. Ros i 
Alfonso Santiago, i l’altra per la Kati Cor
tada, M. Padilla i P. Fraixinó. Guanyà la 
final l’equip d’A. Peruga, amb la qual cosa 
es proclamaven guanyadors de les VI 
nits de club. En tercer lloc quedava la 
tripleta de la Montserrat Ayats i A. Munoz. 
Acabàvem com sempre amb un refrigeri, 
a base de pastes i xampany.

CONCURS A MONTILIVI. Dia 25 
d ’agost

Molts equips nostres varen anar a 
Montilivi, i dos equips de Salt varen 
arribar brillantment a la final. Final que no 
es va poder disputar, a causa del mal 
temps. Aquests equips eren formats per 
J. León, F. Munoz i LI. García i l’altra per 
A. Munoz, J. Gómez i J.Torres. S’acorda 
que la final se celebrés a Salt el dia que 
els equips ho creguessin convenient. 
Aquesta final es va celebrar més enda
vant a les nostres pistes i en foren els 
guanyadors l’equip d’A. Munoz.

VII NITS DE CLUB. Dies 27, 28 i 29 
d’agost

Es va repetir la gran participació de 
jugadors, els quals feren possible la for

mació de 18 tripletes altra vegada. Al 
final dels tres dies, les tripletes formades 
per E. Cabezas, S. Santiago i Enriqueta 
Pagès, i l’altra per F. Rodríguez, Catalina 
Serra i J.M. Santiago, aconseguiren ar
ribar a la final, i en foren els guanyadors 
l’equip de l’E. Cabezas. És de destacar 
que l’Enriqueta Pagès era la primera o 
segona vegada que participava en un 
torneig. Enhorabona Enriqueta! En ter
cer lloc es va classificar la tripleta for
mada per la Montserrat Ayats, David Ros 
i A. Peruga. Després dels lliuraments 
dels premis es va acabar com sempre, 
amb un refrigeri a base de pastes i 
xampany.

TORNEIG A FIGUERES. C.P. JUNCA- 
RIA. Dia 1 de setembre

Una sola tripleta nostra va anar a 
Figueres, i aconseguia quedar en primer 
lloc de la consolant. Aquest equip era 
format per en Joan Martín, Antonio Espi- 
nar i Juan Espinar.

VIII NITS DE CLUB. Dies 4, 5 i 6 de 
setembre

Per tercera vegada consecutiva va
ren acudir amb massa els jugadors a 
participar a la VIII nits de club, amb la 
qual cosa es va tornar a igualar el rècord 
de tripletes; tot un èxit, i més tenint en 
compte que ja érem a setembre. També, 
com ja havíem anunciat, eren les últimes 
nits de club d’aquest any. Bé, després de 
leS tres jornades arribaven a la final 
els equips següents. En D. Ros, M. Padi
lla i J. Gómez, com a primera tripleta i 
l’altra formada per l’A. Peruga, Dolors 
Vicente i la Paula Font. Guanyà la final 
l'equip d’en David Ros. En tercer lloc es 
classificà l’equip d’en N. Ros, Magda Vila 
i Santos Santiago. Després dels lliura
ments dels premis en els quals es va dir 
fins l’any que ve, es va acabar amb el 
tradicional refrigeri, que com sempre fou 
fet a base de pastes i xampany.

COPA PIRINEUS A PERPINYÀ. Dia 8 
de setembre

Ni un sol equip no es va apuntar per

Narcís Ros, A lfons Santiago i A n ton i Peruga, 
guanyadors de les V n its  de club. (Foto: Cisne)
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participar a la copa Pirineus, però a 
petició del president de la F.G.P. es va fer 
una tripleta representativa del C.P. Salt. 
Aquesta tripleta era formada per A. Echa
ve, E. Cabezas i A. Peruga. La Federació 
Francesa de l’organització de petanca de 
la 1a Copa Pirineus va decidir fer lliura
ment a la nostra tripleta, d’unes plaques 
commemoratives, com a la millor tripleta 
classificada de la Federació Gironina de 
Petanca.

CAMPIONAT PROVINCIAL DE DU- 
PLETES A BREDA. 15 de setembre

Diferents equips nostres participaren 
en aquests campionats, però solament la 
dupleta que era formada per en Pep 
Quintana i Francesc Gonzalez aconse
guiren entrar a semifinals. Però una ve
gada que ja es varen veure dintre de les 
semifinals, van destapar la gran qualitat 
de joc i varen quedar, brillantment, cam
pions provincials de primera categoria.

Francesc Gonzalez i  Pep Quintana

SETMANA DEL JUBILAT. D ies l 1,12 i 
13 de setembre

Durant aquests dies es va celebrar el 
torneig social de jubilats, en el qual, 
al final, la classificació va quedar de la 
següent manera. En primer lloc, i pertant 
campions, en LI. Cabezas, P. Martín i 
F. Martín. En segon lloc, A. Peruga, Enri

queta Alech i P. Fraixinó. En tercer lloc 
A. Boo,J.M. Nogué i N. Bohigas.ienquart 
lloc, LI. Nogué, J.Grassiot i J.Triola.
OCONCURS DE JUBILATS PROVIN
CIAL. Dia 15 de setembre

Amb participació d’equips de Figue
res, Cassà, Sarrià de Ter i els nostres 
equips, es va disputar aquest torneig, el 
qual va ser guanyat per un equip del 
C.N. Figueres, els quals varen guanyar, 
a la final, l’equip nostre format per l’A. Pe
ruga, Enriqueta Alech i P. Fraixinó. En 
tercer lloc quedava en LI. Cabezas, 
P. Martín i F. Martín. I a consolant feien el 
segon lloc en J.M. Nogué, N.Bohigas i 
A. Boo, i el tercer en J. Casanovas, Ade
lina Sànchez i J. Honrubia.

FIRES DE SANT LLUC. OLOT. Dia 6 
d’octubre

Aquest torneig que d’entrada sola
ment eren 22 tripletes, la xifra més baixa 
de tot l’any, va tenir un desenvolupa
ment molt original, ja que la final la 
disputaven a les 10 del vespre. Ara bé, 
l’equip nostre format per A. Munoz, 
A. Roca i J. Torres, aconseguiren quedar 
campions. A consolant, l’equip d’E. Ca
bezas, Alfonso Santiago i José Santiago, 
feia el tercer; es pot dir que aquest equip 
que jugava amb dos infantils, i que era la 
primera vegada que es presentaven a un 
concurs no social, va ser l’admiració dels 
espectadors. Es va disputar un especial i 
també va ser guanyat per J. Anglada, 
Ventura P. i F. Gonzalez.

FÀBRICA GASSOL. TORNEIG DE JU
BILATS. Dia 6 d’octubre

Es va disputar el tradicional torneig 
que any darrera any, ens patrocina la 
fàbrica Gassol. Després de les partides 
corresponents, la classificació final va 
quedar de la següent manera. Campions, 
l’equip d’en LI. Nogué, J. Casanovas i 
J. Triola. Segon lloc, en P. Martín, F. Mar
tín i en LI. Cabezas. Tercer lloc, A. Pe
ruga, P. Rodríguez i Enriqueta Alech. 
Seguidament es va fer el lliurament dels 
premis i des d’aquí reiterem i donem les 
gràcies a la fàbrica Gassol.
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CAMPIONAT PROVINCIAL DE DU- 
PLETES MIXTES S.C.N. FIGUERES. 
13 d’octubre

Força dupletes es varen presentar 
aquest any en aquest torneig, el qual va 
ser un èxit dels jugadors dels nostres 
equips. Després de moltes partides, dos 
dels nostres equips arribaren a la final. 
En primer lloc i campions la dupleta 
formada per en Manel Ros i la Dolors 
Gamundi, els quals guanyaren l’altre 
dupleta que era formada per en Josep 
Ros i Antònia Espinosa. En quart lloc 
quedava la dupleta de l’E. Cabezas i la 
Dolors Vicente.
CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVI
DUAL A CALDES DE MALAVELLA

Molts jugadors nostres varen acudir 
a aquest concurs, però en sèniors, tant a 
primera com a segona, cap jugador es 
va poder classificar per les semifinals. 
En juvenils, amb molt poca participació, 
dos jugadors nostres es portaren molt 
bé, ja que en Manel Torres aconseguia 
quedar campió molt brillantment, i en 
David Ros també quedava sots-campió.

M anuel Torres 
brillan t cam pió ind iv idua l juven il 1985

En dames, la jugadora Magda Vila tam
bé aconseguia quedar campiona pro
vincial, després de moltes partides gua
nyades, eliminant les seves contrin
cants, una darrera l’altra, fins arribar a la 
final, en la qual es va enfrontar a la 
jugadora del Cassà, Pilar Negre, però en 
una partida molt ben portada la va gua
nyar brillantment. Vull ressaltar de la 
Magda que aquest premi obtingut és la 
base de ser una de les millors jugadores 
provincials, com així ho ha demostrat en 
diferents concursos; i en aquesta data 
ha obtingut allò que per la seva classe ja 
fa temps que s’ho mereixia.
TORNEIG SOCIAL. TRIPLETES PER 
SORTEIG. 29 d’octubre

En la diada de St. Narcís es va cele
brar aquest torneig, el qual, després de 
les corresponents partides, la classifica
ció va quedar de la següent manera. En 
primer lloc l’equip format per J. Nogué, 
A. Peruga i M. Padilla ja que varen gua
nyar a la final en N. Ros, A. Roca i en 
Ventura M. En tercer lloc, A. Santiago, 
S. Gamundi i A. Muiïoz.

CALDES DE MALAVELLA. 10 de no
vembre

Es va rebre una invitació del Caldes, 
en la qual sol·licitava la participació de 
quatre equips, i insistia que els equips 
fossin assequibles per a ell. Doncs bé, 
dintre del poc temps que hi havia, hi 
vàrem anar dos infantils, tres dames, dos 
quasi principiants, i cinc jugadors més. 
Amb molta cordialitat es va celebrar el 
quadrangular, en el qual els nostres 
jugadors solament varen perdre una par
tida. Al final es va lliurar un obsequi al 
nostre club.

FINAL DEL CAMPIONAT SOCIAL DE 
DUPLETES. 16 de novembre

Des del 30 de setembre es venia 
celebrant el campionat social de duple
tes amb la participació de 14 equips. La 
lluita durant aquestes jornades va ser 
molt forta, ja que quatre o cinc equips 
podien optar per la victòria final. Al final, 
la classificació va quedar de la següent
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manera. Primer lloc i campions en J. Ca- 
sanivas i en M. Santiago, amb 12 p. En 
segon lloc, A. Peruga i en P. Rodríguez 
amb II p. En tercer lloc, en S. Cabezas i en 
LI. Mateu.

LLIGA SOCIAL PER TRIPLETES  
D’ HIVERN

Amb una participació de 14 equips, 
es va celebrar la tradicional lliga d’hivern, 
que a partir del novembre es va anar 
celebrant fins al març de 1986. Després 
d’una forta lluita, sobretot a les últimes 
jornades en les quals es varen decidir 
uns quants equips els primers llocs, la 
classificació final quedava de la següent 
manera. En primer lloc, i per tant cam
pions, l’equip format per en P. Rodríguez, 
A. Peruga i en M. Santiago,amb 20 punts. 
En segon lloc, en LI. Mateu, E. Cabezas i 
en J. Martín, amb 18 punts. En tercer lloc, 
l’A. Duran, P. Quintana i F. Gonzalez, tam
bé amb 18 punts. Quart lloc, en N.Ros, 
M. Ros i en J. Gómez. En cinqué lloc, 
J. Anglada, V. Pedrerío i en J. Casanovas. 
En sisè lloc, J. Santiago, A. Santiago i en 
S. Santiago.

LLIGA SOCIAL D’HIVERN PER SOR
TEIG. TRIPLETES I INDIVIDUAL

Es començà el 17 de novembre 
aquesta lliga, la qual, diumenge darrera 
diumenge es va anar celebrant fins al 22 
de març. 30 jugadors es varen apuntar i a 
les últimes jornades també obtaven cinc 
o sis jugadors per la victòria final. Ells 
eren en M. Torres, J. Anglada, P. Rodrí
guez, Pierret Torre, A. Peruga i en N. Ros. 
Però a l’última jornada arribaven en J. An
glada i en M. Torres, els dos amb bones 
opcions per quedar campions, però en 
abandonar en M. Torres, per anar a jugar 
la lliga provincial, tot va quedar en mans 
d’en J. Anglada, ja que si no perdia cap 
partida, quedava campió. I així va ser, 
guanyà les dues partides i es va pro
clamar brillantment campió. Sots-cam- 
pió va quedar en P. Rodríguez, el qual va 
fer un gran campionat, ja que si l’Anglada 
hagués perdut una pallida haurien que
dat empatats i haurien hagut de fer el 
desempat. En tercer lloc quedava la

Pierret Torre, la qual també cal ressaltar, 
ja que també va tenir opció a quedar 
campiona. En quart lloc en M. Torres, ja 
que a l’abandonar perdé tota l’opció. En 
cinquè lloc quedà A. Peruga i en sisè lloc 
en N. Ros.

Judn Arigidüd. br il lant cdn ip io  de id l l igd socidi  
d'hivern per tripletes i individual.

TORNEIG DE SANT ESTEVE. 26 de 
desembre

Es va celebrar aquest torneig tradi
cional de St. Esteve amb molta partici
pació de jugadors, els quals, diferent 
dels altres concursos, els premis a canvi 
dels trofeus, consisteixen en lots, que es 
lliuren als quatre primers classificats. 
Però aquest any se n’han donat als 
quatre primers i dos més per sorteig; a 
més, a tots els participants que no han 
tingut premi, se’ls ha obsequiat amb una 
ampolla de xampany. També l’amic Ce- 
briàn, com sempre que arriba aquesta 
festa, ens obsequia com a mínim amb 
una caixa de xampany, i aquest any no ha 
volgut ser menys. Moltes gràcies amic 
Cebriàn.
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El Club 
Petanca Salt 
sots-campió 
d’Espanya

Els d ies 6, 7 i 8 de juny se ce lebraven a Sevilla els Cam pionats 
d ’Espanya de petanca en les ca tegories sèniors i dames; la Federació 
G ironina era representada per dues trip le tes  de sèniors i una trip le ta  de 
dames. En la ca tegoria  sèniors els equips g ironins eren representats per 
una trip le ta  del C.P. M ontiliv i i una a ltra del C.P. Salt. Els jugadors del nostre 
club: J. A. H idalgo, Ju lià  Góm es i Antoni Munoz. Les partic ipants fem enines 
les representaven les del C.N. Figueres.

A les 9 del matí del dia 6 com ençaven els cam piona ts am b una 
partic ipació  de 18 equ ips fem en ins i 32  de sèniors, represen tan t a 18 
Federacions.

Amb una llu ita  m olt aferrissada, els equ ips g ironins superaren to ts  la 
prim era tanda, a la segona quedaven despenja ts els de M ontiliv i, per tant 
es c lassificaren en 16è lloc. Les dam es van haver de llu ita r pels llocs del 5è 
al 8è, superan t to tes les partides restants i es c lassificaren en 5è lloc.

La trip le ta  del nostre Club, després d’enfrontar-se a quarts  de final amb 
dues trip le tes  de Barcelona i una d’A lacant, aconsegu ia  c lassificar-se pe ra  
les sem i-finals, aquesta la van haver de jugar contra  Alacant-B, una partida 
amb m olta tens ió  i una durada de 3 hores, a la fi vam guanyar per 13 a 11.

Al final contra  la Sevillana, bé sigui per l’am bient ex is ten t o per 
l’esgotam ent que es produí en la sem i-final no poguérem  aconsegu ir el títol 
de cam pió, to t i fen t una partida m olt d iscutida, al final els sevillans 
aconsegu iren  el títo l i nosa ltres ens conform àrem  en el de sots-cam pió.

En nom de to ts  els socis del club: Juli, Hidalgo, Antoni, m oltes fe lic ita ts, 
enhorabona i gràcies.

s E b  i
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Portada de la revista del col.legi feta per un equip de nens de 8è

LA NOSTRA ESCOLA
EL S A N TA LÓ  PETIT

Des de fa una colla d'anys. Salt creix i això fa que creixin tam bé el 
nom bre d'escoles. Nosaltres vo lem  donar a conèixer la nostra escola, la 
seva història i la tasca que am b il.lusió, esforç i vo lun ta t estem  portan t a 
term e per tal d 'aconseguir una escola pública de qualitat, al m ate ix 
tem ps que pretenem  que sigui oberta al poble i integradora.

Enguany hem  celebrat el X  aniversari de la inauguració de l'escola 
dins les activitats de la II Setm ana Cultural.

Des de la data de la seva inauguració fins a l’actualitat, el col. legi ha 
passat per d iferents situacions, especia lm ent quan t a com posic ió  de la
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seva plantilla i al nom bre de la seva matrícula. A ixí fou com , d 'un centre 
de 8  unitats, va passar a ser de 10, 14 i 2 4  am b la construcció del 
2n  edifici, per arribar fina lm ent a 3 0  unitats am b la posada en 
funcionam ent, ara fa dos anys, del Pre-escolar.

Fa dos anys, recollint les propostes de to ts  els m estres que llavors 
exercien al Silvestre Santaló, els Serveis Territorials d 'E nsenyam ent es 
van fe r ressò de les seves aspiracions de convertir el con junt dels tres 
edificis en dos col·legis independents. L'objectiu fou  una organització 
m és fàcil i coherent per tal de beneficiar l'ensenyam ent i l'educació dels 
nens.

A ixí ha esta t com , duran t dos anys, hem  seguit am b el m ate ix 
nom , Santaló Gran i Santaló Petit, per qüestions burocràriques, però 
cada col.legi ha func iona t am b tota l independència l'un de l'altre, 
m anten in t en com ú alguns serveis.

En aquests m om ents, doncs, som  una escola de deu unitats, dues 
de Pre-escolar i vu it de Bàsica, ten im  una Associació de Pares fo rm ada i 
aquest estiu quedaran constituïts to ts  els òrgans col·legiats i uniper
sonals d 'acord am b la LODE.

L'equip de m estres està convençut que a més dels continguts 
generals dels program es, l'escola té un paper fonam enta l quan t a dos 
aspectes bàsics: el cone ixem ent de la llengua catalana i la integració 
sòcio-cultural de m olts nens, fills d 'im m igrats, dins el poble de SaJt.

És per a ixò que estem  fe n t un gran esforç perquè els nens facin un 
bon aprenentatge de les dues llengües, que coneguin to tes les 
institucions del poble, així com  les entitats culturals i esportives m és 
representatives. Hem  augm enta t de manera gradual, i des dels m és 
petits, el nom bre de sortides per l'interior i l'entorn del poble, per tal de 
fer-ne un estudi força p ro fund que perm eti al nen conè ixer el poble de 
Salt.

Creiem que així estem  ajudant a to ts  aquests nens que, encara 
que nascuts aquí, tenen m oltes d ificu ltats per sentir-s'hi integrats. El 
cam í és llarg i calen m olts esforços, calen els esforços de tots: de les 
Institucions, entitats i tam bé de to ts  els ciu tadans de Salt, per fe r que 
to ts  els nenes estim in el seu poble com  a pun t de partida per arribar a 
estim ar aquesta que és la seva terra, Catalunya.

C om  a escola, hi estem  posant el nostre granet de sorra, els nens 
com encen a sentir-la seva, la com encen a estimar, i això és una bona 
base perquè tam bé estim in la seva llengua i el seu país, en definitiva, 
perquè se sentin sò lidam ent arrelats.

L’EQUIP DE M ESTR ES
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LES ARRELS 
CRISTIANES 
SALTENQUES

L’Episcopat Català ha publicat re
centm ent una interessant reflexió sobre 
les Arrels Cristianes de Catalunya.
S’hi posa en relleu la simbiosi Església- 
cultura. I si la cultura, com diu Joan 
Pau II, “és una manera específica de 
l’existir i del ser de l’hom e”, és natural 

que calgui anar a les arrels, si es vol retrobar la identita t del nostre país.

Enduts per una visió puram ent socio lògica de l’Església, hom pot arribar 
a conclusions contradictòries. Els nostres Bisbes dem anen als estudiosos 
catalans que “ restin oberts al diàleg constant i honrat entre cultura i fe ” .

Aquest p lantejam ent esquem àtic pot fer-se tam bé quan es reflexiona 
sobre la història del nostre poble de Salt. És innegable el fe t de la presència 
eclesial al llarg de la form ació de la nostra identitat saltenca. A través de les 
seves institucions, d’origen i qualitat distintes, a través dels seus membres, 
amb incidències diverses, l’Església ha contribuït a configurar aspectes 
im portants de la fesom ia del nostre poble. Cada saltenc porta a dintre seu 
una història religiosa que pot haver assumit, refusat o mal digerit. Hi ha 
valoracions ètiques i actituds vitals que continuen condic ionant el nostre 
tarannà en virtut de les seves arrels religioses.

No pretenc fer-ne una valoració. Simplement, bo i afirmant la seva 
existència com un fet cu ltural que ens defineix, voldria rem arcar que, en 
aquesta singladura històrica, el saltenc que ho accepti continua tenint, en el 
dogma i en l’ètica de l’Església catòlica, un estímul poderós per a hum anitzar 
la nostra convivència i reviscolar les arrels profundes de la nostra identitat 
cultural.

Un cristià no pot ser un indiferent o un evadit de la seva conjuntura 
històrica. És un home que, motivat en la seva fe, ha d’estar “a tent” a l’home i 
als seus problemes. Enmig de les propostes culturals que se li puguin oferir, 
el saltenc pot retrobar, en la vivència de l’Evangeli, imaginació per a edificar la 
nostra vida col·lectiva sobre un hum anisme profund, inèdit. L’adhesió a 
Jesucrist incideix en una cu ltura que preserva l’home contra  totes les 
m utilacions que li poden venir dels altres i de si mateix, fins i to t aquells que 
no hi creuen.

Els tota litarism es neixen quan es perd la perspectiva de la naturalesa 
de les coses. L’Església és portadora d’una cultura arrelada en la Revelació i 
en el dret natural, i contribue ix que l’home recuperi la seva dignitat. El dèbil, el 
pobre, l’home que no posseeix res més que la seva condic ió  d ’home, retroba, 
en l’è tica cristiana, la defensa més aferrissada. La lluita de l’Església a favor 
de la vida del no-nat, el seu criteri sobre l’eutanàsia, el seu concepte 
d’a lliberam ent integral, en són una prova. “ L’Església vol el bé de l’home en 
totes les seves d im ensions”. En les nostres arrels saltenques no es pot 
ignorar aquesta presència.

ÀNGEL CALDAS
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La cuina 
a les comarques 
gironines

La situació geogràfica de les comarques gironines fa que puguem 
gaudir de les matèries primeres més variades i de qualitat per elaborar la 
nostra cuina.

Un cop d’ull al mapa de Catalunya és suficient per adonar-se que 
som l’única zona catalana on concorren el mar, el pla, la mitjana i l’alta 
muntanya.

Això vol dir que el peix, tant de mar com de riu, les hortalisses, la 
caça, els bolets, tota mena de carn, etc., els tenim a l’abast i amb unes 
qualitats sorprenents.

La matèria primera és imprescindible per a una bona cuina, però a> 
casa nostra hi concorren diversos fac
tors, tots ells favorables per al de
senvolupament de la cuina que, 
segons entesos de diferents 
llocs de la península, és una de 
les millors,juntambel País Basc.

La presència àrab a Cata
lunya va ésser una qüestió 
de no massa anys i, per 
tant, vàrem adquirir-ne 
uns coneixements 
interessants però 
que no varen 
condicionar la 
cuina autòctona.

Cal dir que la 
influència provençal 
es va deixar notar, però 
no solament en els as
pectes culturals sinó tam
bé comercialment, fins i 
tot els nostres avantpas
sats es varen endinsar.
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A la cuina catalana has d ’anar 
si no hi vas avui, hi aniràs demà 
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molt més amunt, fins a Reims, país del xampany, i això va fer que el 
moviment culinari francès arribés aquí.

Els mercats setmanals, importants en tot temps, i les festes majors 
de tota la munió de pobles que configuren les nostres comarques, han 
estat durant anys el vehicle aglutinador i a la vegada divulgador de la 
nostra cuina.

A més d’aquests aspectes físics que han ajudat a crear una cuina i a 
desenvolupar-la hi ha el factor humà, que al mateix temps és molt important.

Les cuineres, aquelles dones que es passaven hores i més nores 
davant dels fogons, contractades per cuinar a les cases els dies de la 
festa major. Els taverners que preparaven aquelles inoblidables por
cions, per als qui a deshora volien menjar quelcom i gaudir d’un bon 
guisat. Al mateix temps era una forma d’estalviar un xic.

Retornant a l’època del comerç amb Reims, és clar que es tractava 
de vendre taps de suro, les circumstàncies sòcio-econòmiques varen fer 
que com a complement dels coneixements culinaris, apareguessin uns 
personatges singulars, amb ganes de menjar i fer xerinola, i amb diners 
per poder pagar la festa.

El seny i la rauxa es fa palès en els plats sortits de les reunions dels 
tapers, aquests personatges singulars esmentats fa un moment, amb els 
caçadors i pescadors.

Les barreges de carn i peix en un plat es deuen a ells, o millor dit, a 
la seva imaginació posada al servei de la cuina. Pot ésser que algú pensi 
que es tracta de plats un xic barrocs, però el que sí es pot dir és que molts 
d’ells, una mica actualitzats però essencialment iguals, tenen plena 
vigència en les cartes de molts restaurants.

Cal tenir en compte també el treball dut a terme pels flequers que 
en els seus forns cuidaven dels rostits i principalment dels canalons dels 
seus clients habituals.

En la meva opinió, els canalons que s’acostumava a menjar eren el 
fruit de l’enginy de les mestresses de casa i la col·laboració dels flequers. 
Els canalons de festa major que considero exquisits no tenen res a 
veure amb com els preparen a Itàlia, allò és una altra història. Aquí, la mà 
dels cuiners i cuineres han fet que sigui un plat de festa major.

De totes maneres, amb el temps els hàbits gastronòmics i culinaris 
de les festes majors han minvat, i avui ja no és el que era fa uns quants 
anys. En canvi el xampany, que ara cal anomenar-lo cava, ha sofert una 
evolució important pel que respecte al consum. La poca qualitat ha 
donat pas a caves excel·lents, dignes de comparar-se amb els francesos 
i en molts casos superiors a determinades marques del país veí.

Permeteu-me que faci un clam perquè els dinars de festa major 
tornin a ésser el que eren, no solament en l’aspecte culinari, sinó també 
de reunió familiar entorn a la taula. iAi fowt
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Tot just ahir

Tot just ahir era primavera, 
i el desig encarcerava les nits... 
ara, les llumenetes del carrer 
ja  hissen colors merengues, 
i la tardor espera a la cantonada...

L’estiu anestèsic, fou com un desmai.

F. LAGUARDA DARNA

I desperto avui, creient encara 
que l’abril enyora entelar l’alè 
rera els vidres d ’una cambra 
i que la pluja regalima d’ells 
amb una certa recança...

Tot just ahir, primavera 
i ja  sento la tardor ficar-se 
dins de casa!

.../ ja  sento la tarden ficar-se dins de casa...
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IU BOHIGAS: 
un homenatge

Parlament del Tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura, Miquel 
Berga, am b motiu de l’acte d’homenatge a lu Bohigas per la 
seva fidelitat, defensa i treball en favor de la Llengua Catalana. 
8 de maig de 1986

La celebració d’aquest II Congrés Internacional de la Llengua Catala
na ha estat el marc idoni perquè la Corporació Municipal decidís homenatjar 
algun saltenc que hagi mantingut una actitud de fidelitat, defensa i treball en 
favor de la llengua catalana. Havíem de buscar algú que amb la seva 
trajectòria personal hagués ajudat —juntament amb tants d’altres cata
lans— a fer possible que la nostra llengua no sigui avui objecte d’estudi de 
l’Antropologia Lingüística, sinó que, com ho prova la conferència de la 
senyora Berkenbusch, pugui ésser objecte d’estudis de sociolingüística. És 
a dir, una llengua viva que justament pel seu arrelament social planteja 
problemes interessants als sociolingüistes. Una llengua minoritària que 
demostra la seva capacitat de supervivència en una situació de llengües en 
contacte sense un estat i amb els esdeveniments històrics jugant-hi, massa 
sovint, en contra.

No ha estat difícil trobar unanimitat en la corporació quan s’ha suggerit 
d’atorgar un distintiu honorífic, en aquesta perspectiva, al Sr. lu Bohigas i 
Blanch.

No ha estat difícil perquè en la trajectòria personal de Nu Bohigas tots 
hi detectem aquella sòbria, però tossuda i constant voluntat dels qui des de 
la dignitat personal han viscut “per salvar-nos els mots”.

Ja des dels anys de la primera joventut, Nu comença amb companys 
com l’Agustí Cabruja —a qui fa uns mesos vàrem recordar aquí mateix— i 
d’altres l’aventura de publicar quinzenalment la que seria la millor revista de 
Salt dels anys trenta: “ Poble de Salt”. Una publicació no cal dir en català i 
amb unes inquietuds culturals que han de fer enveja i, potser, vergonya, als 
qui haguérem de viure 40 anys seguits de desert cultural. Deixeu-me llegir 
una mena d’editorial del primer número de la revista publicat el 13 de 
desembre de 1930, que il.lustra l’estat de salut cultural d’aquest poble 
56 anys enrera:
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---------------------- Un pas més-----------------------
El que segueixi els moviments de l ’estat d’ànim del poble de Salt, haurà 

comprovat indubtablement que d’un quant temps ençà ha millorat notablement en 
el seu aspecte cultural; al “Centro Obrero de Cultura, Floreal”, ultra les múltiples 
representacions teatrals realitzades, s'han portat a cap una serie de conferències; 
al “Centro Republicano de Salt” no s’han quedat endarrera organitzant igualment 
un cicle de conferències, altre tant ha ocorregut en l’estatge de les escoles cristianes.

Fa uns mesos una colla d’entusiastes de la cultura fundaren una entitat sota el 
nom força expressiu de “Grup Excursionista Germanor" amb el noble afany 
d’educar-se i educar a l ’ensems a tot el jovent del poble física i moralment i a tal 
objecte procuren bastir una biblioteca —que prou falta fa al poble— on poder 
satisfer les seves ànsies.

No fa gaires dies, també portats per un esperit de germanor, un estol de joves 
aimants de les coses nostrades, han fundat un “Foment de la Sardana”.

Doncs bé, nosaltres hem volgut donar un pas més en aquest aspecte. Cal 
considerar que Salt compta amb elements suficients pera fer una publicació local 
en les pàgines de la qual poder divulgar les coses que interessen al poble; i amb 
aquest afany desinteressat donem a la llum pública aquest portaveu amb el nom 
de POBLE DE SALT, no dubtant de la bona acollida que el poble en general ens 
dispensarà.

Andalla

En aquest primer número ja hi trobem l’inici de la passió per la llengua 
que l’Iu Bohigas ha mantingut fins avui. En una secció titulada “Pro-llengua 
vernacla”, el jove mestre de 19 anys que llavors era l’Iu iniciava unes 
col·laboracions a la manera de les que Pompeu Fabra havia fet a la 
Publicitat al qual deia —lu signava amb el pseudònim Pal.las— “al qual des 
d’aquestes columnes preguem que ens perdoni l’atreviment”.

En tot cas els “atreviments” de l’Iu Bohigas per divulgar —normalitzar, 
en diríem ara— la llengua han continuat fins avui. Durant els anys trenta a la 
redacció de “Poble de Salt” des d’on onejà la Bandera Republicana el 
14 d’abril de 1931, “quan encara a Girona no s’havia proclamat la 
República”, com recordava el mateix Bohigas a l’Autonomista el 1933. Fins i 
tot, i m’és motiu d’entranyable satisfacció, com a regidor de cultura del 
nostre Ajuntament durant un breu període de 1936.

Després, el front, l’exili, els camps de concentració, l’implacable 
consolidació del franquisme i el retorn, lu Bohigas torna al poble els primers 
anys 50. Culte, discret i respetuós torna a treballar en defensa de la llengua 
en una situació on les institucions públiques sabien que l’ajuntament polític 
comportava la renúncia a la pròpia llengua. On pretendre ensenyar català 
era un certificat automàtic de persona sospitosa i perillosa. On segons 
explicava en Josep Cristòfol que juntament amb en Pau Masó i l’Emili Serra 
han volgut comparèixer a l’Ajuntament per donar testimoni de moltes de les 
coses que estic dient, per obtenir permís per fer unes classes de català 
n’havien de dir “classes de toponímia” o trobar-se a parlar de literatura 
catalana s’havia de disfressar amb allò de les “Veladas Literarias”.
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En aquest context, l’Iu Bohigas fa les primeres classes de català de la 
post-guerra a Girona. Durant els anys 55, 56 i 57 és el professor de les 
classes que organitza la Unió Excursionista de Catalunya al local de les 
Ferreries Velles de Girona. El secretari de l’UEC, en Josep Cristòfol va 
substituir l’Iu, continuant les classes uns anys més.

Mentrestant, l’Iu inicia l’any 1956 la seva aportació més original i potser 
la més efectiva en les condicions d’aquells anys: les classes per cor
respondència. A Gràfiques Bat li imprimeixen un fulletó on l’Iu descriu el seu 
mètode i les condicions d’inscripció. Per donar publicitat a les seves 
“Lliçons Pràctiques de Català per correspondència” posa petits anuncis als 
diaris de l’època, naturalment en castellà. Així veiem com el 18 de juliol de 
1956, lu Bohigas celebrava d’una manera personal el 20è aniversari del 
“Alzamiento Nacional” inserint a “La Vanguardia” aquest anunci: “Aprenda a 
escribircorrectamente el catalàn,en casa,sin esfuerzoy en pocotiempo. Le 
informarà Ivo Bohigas. Union, 16 Salt (Gerona)” . Els anuncis s’anaven 
publicant a diversos diaris i a revistes catalanes de l’exili i, d’aquesta manera, 
per correspondència la passió per la divulgació i l’estudi de la Llengua 
d’Iu Bohigas arriba durant anys des de Barcelona als racons més imber- 
semblants de Catalunya o a ciutats tan allunyades com Nova York.

Finalment —i per no fer-me carregós— voldria recordar que lu Bohigas 
fou també la primera persona que féu classes de català a Salt després de la 
guerra. Fou durant l’any 1962, i les classes trobaren tota mena de dificultats. 
No fou possible fer-les ni al Patronat Parroquial i alumnes i professor 
s’hagueren de “ refugiar” a la Guarderia de la Fàbrica Gassol gràcies a les 
gestions de la Srta. Magda Capdevila, autèntica animadora de la vida 
cultural a Salt durant aquells anys de la seva estada al poble. Algun alumne 
d’aquelles classes recorda encara com aquella activitat pedagògica era 
consentida però vigilada ritualment per la parella de la guàrdia civil.

Són alguns exemples d’una trajectòria i d’unes actituds clares, 
coherents, valentes i constants de fidelitat i defensa de la llengua. És per tot 
això que, havent recollit diversa documentació i testimonis personals, que 
vaig tenir l’honor de proposar al Ple de la Corporació l’atorgament de la 
placa de plata que preveu el Reglament Especial d’Honors i Distincions al 
Sr. lu Bohigas i Blanch amb la següent inscripció: “L’Ajuntament de Salt al 
Sr. lu Bohigas i Blanch, en reconeixement de la seva fidelitat i defensa de la 
Llengua Catalana”. L’Ajuntament Plenari ho aprovà per unanimitat. Vaig 
proposar, també, que la placa es lliurés, excepcionalment, fora del Saló de 
Sessions per fer-ho coincidir amb els actes del II Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana.

Cedeixo, doncs, ara, la paraula al Sr. Alcalde i li prego que faci el 
lliurament de la placa.

Gràcies.
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CONTRA ELS 
SUCURSALISTES LINGÜÍSTICS

per Francesc Ferrer i Gironès

Cada nació s’expressa a través 
de la seva pròpia llengua. Catalunya 
nom és té una llengua pròpia, i en 
ella no so lam ent s’hi troba el seu 
esperit, sinó que és el reflex més 
súbtil de la seva antiga tra jectòria  a 
través de la història.

Avui, amics, Catalunya té  en la 
seva llengua l’e lem ent més pregon, 
on pot expressar la germ andat entre 
to ts  els catalans, sense partid ism es 
sectaris, ni odis polítics estèrils. La 
llengua Catalana és la flo r més uni

tària del nostre poble, com tam bé ho 
és la sardana com a dansa oberta  i 
integradora.

I per la defensa del nostre idio
ma, la seva expansió i en la norm alit
zació no hi valen sectarismes, ni 
partidism es. Som to ts els que ens 
hem de conjurar contra  els adversa
ris de fora, i els panxacontents de 
dins. El m anten im ent esplendorós 
del nostre idioma és el senyal més 
autèntic de la vita litat de la nostra 
nació.
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El sucursalism e lingüístic no
més es pot e lim inar amb el conreu 
del nostre idioma a to t arreu, i a to t 
moment. Penseu que no podem  re
bre ajut de ningú més, som nosaltres 
mateixos els que hem de ten ir la 
lle ia lta t lingüística su fic ient per fer 
front a to ts  els nostres perseguidors 
oficials, i tam bé els privats de casa 
nostra mateix.

És ind iscutib le  que no són pas 
les llengües que salven les nacions, 
més aviat és el patriotism e el que 
salva a les llengües. Però, jo  us 
qüestiono. <i,Teniu prou consciència  
lingüística per fe r front a la sorne
guera persecució  de què encara ara 
som objecte?. iT e n im  prou esperit 
de resistència per no abandonar mai 
el nostre idioma, tan t en el terreny 
oral com en el cam p escrit?

No substituïu mai el nostre 
id iom a per un altre. No abandonem  
mai de parlar-lo. Cal que convertim  
to t Catalunya en una gran aula, on 
als carrers i a les places nom és hi 
ressoni la nostra llengua, i així s’hi 
ensin istrin  els que encara no la 
parlen. Ensenyem la nostra llengua 
parlant-la a to rt i a dret, davant de 
tothom , de la policia, dels militars, 
dels b isbes i dels funcionaris. No 
renuncieu mai al català, renunciar a 
la nostra llengua és d im itir de Cata
lunya, les llengües no desapareixen 
perquè no la parlen els que vénen 
de fora, sinó perquè els del país no la 
utilitzen.

L’excusa de ser galants i gen
tils en el terreny de la llengua ens

pot fe r suïcides. Si als forasters no 
els oferim  l’aprenenta tge de la nos
tra llengua es perdran la m illor part 
de Catalunya, i mai podran gaudir 
d’una plena integració. Parlem-los 
en català, no els marginem socia l
ment.

Els cata lans cal que exigim  els 
nostres drets lingüístics i deixem  de 
ser d iscrim inats a casa nostra ma
teix. Avui exig ir el català a la vida 
notarial, mercantil, com ercia l, labo
ral, acadèmica, etc. és la m illor 
manera de ser català, i l’únic camí 
que ens pot portar a l’ena ltim ent del 
nostre idioma.

H onor a la llengua catalana. 
Fora els botifle rs lingüístics. Fora la 
d iscrim inació  lingüística que encara 
patim els catalans. L lu item  to ts ple
gats a fer-la present a la nostra vida. 
Treballem  per la unitat de to ts  els 
c iu tadans a través de la llengua 
catalana, únic patrim oni que no és 
de cap classe social, ni de cap ideo
logia. La solidaritat, la germ anor i la 
unitat de Catalunya cal que ens 
vingui per la plena i defin itiva norm a
lització de la llengua catalana.

Catalunya necessita obrers de 
la llengua. Treballadors de la nostra 
Pàtria. Soldats que vulguin llu itar 
contra  els sucursalistes lingüístics, 
sota l’om bra de la mateixa bandera, 
fins a fer-nos sobirans dins de la 
nostra nació, i el prim er pas per 
assolir-ho és que la nostra llengua 
sigui la m estressa i senyora a to tes 
les terres de parla catalana.
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ELS NENS 
I ELS LLIBRES

Del 19 de març al 8 d’abril, hi ha hagut a Salt, una exposició de llibres 
en català per a nois i noies. Tot visitant-la, hem pogut adonar-nos de la 
quantitat, la qualitat i la diversitat d’aquesta producció que ocupa el 20% 
del total dels llibres editats en llengua catalana

Un escriptor prou conegut en el món de la literatura infantil i juvenil, 
Joaquim Carbó, diu, i amb raó, que “...els petits i joves lectors catalans 
poden trobar gairebé de tot en la seva llengua..”. Produeix una gran 
satisfacció veure que això és veritat. Representa un considerable esforç 
per a la nostra cultura produir tot aquest bé de Déu de llibres i ens ve a la 
ment la munió d’entusiasme, de tenacitat, de feinaben feta que hi ha rera de 
cada il·lustració, de cada redacció de text, de cada traducció, de tantes obres 
com apareixen en la nostra llengua

Tenim bons llibres, ara bé, els nens llegeixen? D’entrada posar-se a 
llegir, vol un esforç, després tot un bagatge cultural i intel·lectual, sense el 
qual és impossible d’assimilar les imatges i el llenguatge, és a dir 
d’interpretar la llengua impresa

Quan un infant porta una bona base i poc a poc va adquirint l’hàbit de 
la lectura, es veu com aquesta, segueix el ritme del seu creixement físic i 
hom contempla, admirat, l’evolució d’una personalitat, equilibrada o 
arrauxada, tant se val!; rica sempre, que poc a poc va madurant i cobrint 
etapes fins arribar a l’esclat de la maduresa intel·lectual amb tota la 
varietat i singularitat que el fet comporta. Però... per desgràcia, també 
contemplem, massa sovint, l’altra cara de la moneda; la de l’infant que per 
diverses circumstàncies, no ha pogut adquirir aquest hàbit i no té un bon 
coixí intel·lectual, ni cap substrat lingüístic i que va desorientat i sense 
esma pel món dels llibres. Quantes vegades ens hem sentit impotents
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davant d’aquest desgavell! Nens que tenen ganes d’aprendre, de llegir, que 
fins i tot arriben a agafar un llibre; que intenten de fer-lo servir, però no en 
saben, no poden, perquè no entenen res d’allò que llegeixen; i com volem 
que ho entenguin, si no han cobert cap etapa! És evident que des de la 
biblioteca fem tot allò que podem, però també és evident que som impotents 
per ajudar-los de debò.

fjxterider el ne j Qr

Al nostre entendre, caldria abordar decididament el problema des de 
diverses perspectives:

— La família
— L’escola
— Les biblioteques
— Les institucions
La família ha d’ajudar a adquirir el primer substrat cultural del 

llenguatge a l’infant. Ha d’anar seguint l’evolució del nen i donar-li el 
vocabulari adequat segons l’edat i les necessitats. De petit petit, el nen, ha 
de sentir com la mare li parla; després els pares que li parlen i l’escolten, 
que el corregeixen quan no diu bé una paraula, que l’ajuden a trobar el 
terme exacte i construir bé allò que ell vol expressar. Més endavant, li han 
d’anar descobrint el món meravellós del llenguatge escrit mitjançant la 
lectura en veu alta, comentada, l’article del diari, els llibres que llegeixen 
diversos membres de la família... etc. Jo encara recordo les lectures en veu 
alta del meu pare, primer els contes, després fragments d’obres literàries 
famoses en la nostra llengua i de la literatura universal, fins a fer-me 
agafar curiositat i ganes de triar-me les meves.
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A les escoles hi ha interessants experiències d’aprenentatge de la 
lectura, Joaquim Carbó, altra vegada, ens les comenta en un article d’on 
citaré un paràgraf que diu: “...Fa poc Miquel Martí Pol explicava en un 
davantal de l’Avui el goig que li produïa que en algunes escoles treballaven 
la seva poesia...”. Bon camí, certament.

La lectura en veu alta, en grup, amb comentaris, treballant textos amb 
imaginació, amb mètode, de manera gradual i programada. Quants mes
tres han estat i són els formadors de bons lectors!

Tenim biblioteques infantils, però encara n’hem de tenir més, al front 
de les quals hi ha d’haver bons i entusiastes professionals pels quals 
demanaríem formació i informació permanent mitjançant cursets, tro
bades, jornades d’estudi on es poguessin intercanviar experiències i 
tècniques noves.

Les biblioteques infantils han d’ésser les animadores de la lectura i 
han de col·laborar amb les escoles i amb tota mena d’entitats, organitzant 
hores del conte, guies de lectura i aprofitar qualsevol ocasió per a suscitar 
interès i curiositat per a qualsevol tema, però, és evident que per a fer 
aquesta feina els nens han de tenir una base.

Les Institucions. Elles haurien de conscienciar, d’orientar en les línies 
mestres i unir tots els esforços per tal de procurar que en cada àmbit 
tothom assumís el seu rol. Pensem en la quantitat de recursos que hi ha en 
els Ministeris, les Conselleries de les Comunitats Autònomes, les Dipu
tacions, els Ajuntaments. Pensem també en una campanya ben estruc
turada des de la premsa, la ràdio i la televisió.

Pensem sobretot en la quantitat de nens i nenes que espodrien 
beneficiar d’aquest esclat editorial de llibres fets per a ells.

Que els pares tinguin cura.
Que les escoles ensenyin
Que les biblioteques es multipliquin i funcionin
Que les institucions coordinin i vetllin
Que els mitjans de comunicació social hi col.laborin
Hem d’esperar que, llavors, els nens i nenes llegeixin L’exposició de 

llibres en català per a nois i noies, és tot un repte.

1. Carbó, Joaquim: “El plaer de la lectura (i de l’esciptura”. Dins “Faristol”, pàg. 35, 
núm. 0. Juliol de 1985.
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nnovimnt B0ABB&S à Qiïdmijc(cu
El grup Rialles de Salt ha intentat durant aquest curs 

donar-vos uns espectacles ideats per educar i divertir els nois i noies del nostre 
poble.

Vàrem començar amb una gimkama i un espectacle de tite lles pel grup 
L’Espiadimonis. Al llarg d’aquest temps us hem ofert: 5 pel·lícules (La Flauta 
dels sis Barrufets, Les aventures de Toby Nelson, La Guerra dels Botons, Otto el 
rinoceront, Els Amos del Temps), un espectacle de Mim amb Opal Teatre que 
ens va oferir l’obra: SHERZO; també hem tingut entre nosaltres El Talleret de 
Salt amb “ La Comèdia de l’Olla” , La Capsa Màgica, Les Titelles Naip amb titelles 
gegants que ens representava “ Ni Blanca ni Neus” . En la inauguració del nou 
Ajuntament també hi fórem presents amb els pallassos Xip-Xap.

Per Carnestoltes teníem 
El Foc Follet i L’Espiadimonis 
amb el Farcell de Festa, du
rant aquesta festa tan boni
ca per a tots, comptàvem 
amb l’ajut de l’Agrupament 
Escolta St. Cugat. Hem col- 
laborat amb la comissió de 
Reis en l’arribada del Patge 
Reial, que teníem a La Came- 
rata de Cançó Tradicional, en 
la Festa de St. Jordi amb 
l’Agrupament Escolta St. Cu
gat, per St. Joan hem parti
cipat en III Concurs de Fo-
QU6rons 3mb ©I Tripijoc i và~ 20 d abril, St. Jordi. La Saraçjata. Festa de M úsica i Color 

rem fer la Fira de jocs.

Per la Festa Major tin 
drem el Circ Sèmola i l’Àngel 
Daban.

Per acabar el curs esta
rem a la Plaça Onze de Se
tembre en la seva diada i 
col·laborant amb l’Associa
ció de Veïns.

Començarem el curs amb 
moltes ganes de treballar per 
als nois i noies de Salt.

Montse Valentí 
del Grup Rialles de Salt 4 de maig. Titelles Naip “N i Blanca n i Neus"



Cerco Cerco un racó de mar,
cerco una dàrsena,
on el recés i les algues
acullin la meva barca,
on el més f i  oreig
m'acosti al moll de la calma,
on el més minso esquitx de l’aigua
m’embolcalli i m’inundi
com plenamar en la platja.

Res no cerco amb més deliri
que ancorar en un lloc així,
res més foll que sentir
el cruixir d ’un balanceig
i el murmuri insistent de les onades..

Cerco un mar, 
cerco la calma 
on aturar la meva barca...

Cerco un racó de mar, cerco una dàrsena... I IAGIAHUA DAKXA



Mariner.

Fugiria tota jo, bolcada en tu, mar...

En un seguit d’escumes blanques, 
s’esbocinen entre els rems 
deleroses onades... 
i una semblança d ’hivern 
preludia:

Res no perdura...
Potser, només
el blau del mar, tot en tot
s’atura
en sentir apropar-te, mariner, 
sensitiu en la teva llibertat, 
giradís en cada lluna...

Canviaria el meu passat 
de jlairances i eucaliptus 
pel teu present, 
grapat de sal madura, 
i fugiria!
tota jo bolcada en tu, mar, 
amb la placidesa segura 
d’anar-me descobrint 
que per a mi també t’atures...

Giravolta, la incertesa del futur
i aquest avui, encara tendre,
somnis, que no aprenen, i s’aferren sense cura
a uns rems que no ern són propis.

F. IAGUARDA DARNA
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L’avi 
Tino 

de 
P Empordà

En Tino és home que va per la Festa 
Major de la vida a cavall de 80 anys.

La seva cultura és forjada al voltant de la 
maceta, les escarpes, les gardines, el topo i 
totes les altres eines de picapedrer, ja que 
aquest ha sigut el seu ofici, que pel camí de la 
vida li ha donat una bonhomia i sensibilitat 
que es podria dir que està més enlaire del 
normal.

Ja retirat, la seva festa és conversar i 
seure en un banc assolellat d’un poble petit i 
encisador d’aquest Empordà Rei de Vents i 
descontaminació, on facis el que facis sem
bla que té més profunditat.

La seva conversa és sempre alliçona
dora i assossegada, parlar i posar-nos 
d’acord és tot una cosa, la nostra amistat és 
sincera.

En l’última trobada amb ell, m’explixà 
com s’ha sentit sempre identificat amb la 
gent que treballen per les coses de l’art. 
Pensa que s’hauria de trobar una solució, 
perquè les persones que lluiten per crear no 
haguessin de passar penúries.

De la gran admiració que tots dos hem 
sentit sempre per un gran dibuixant de 
còmics, que algun dia potser li faran un 
homenatge gran, però encara el seu nom no 
figura en cap enciclopèdia. A temporades 
deixava de dibuixar, feia de paleta perquè es 
guanyava la vida sense patir tant. Al final es 
morí de pena.

Tino, i jo li pregunto, a la joventut, què els 
diríeu? Que treballin amb ganes i confiança 
en si mateixos, que pensin en profunditat i 
altura, mentre pensin que la processó pot ser 
molt llarga i el ciri no resultés curt.

Jo admiro la gent gran que el pas dels 
anys no s’han tancat sinó que estan oberts 
als altres com la rosada matinera espera amb 
paciència la llum del dia. En Tino n’és un 
exemple.

I que grans són els pobles on la joventut 
escolta i estima a les persones de llarga 
Festa Major.

LLUÍS MOLINS MATEU
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I tu, 
per què 

somrius?

Et fa gràcia aquest cerc le  im perfecte, 
immens, de cadires que es pleguen i es 
despleguen, o som rius en veure les perso
nes que, assegudes i abrigades, es deixen  
escalfar pel sol?

T’has fixat en aquell noi de barba negra 
que es cobre ix la cam isa abigarrada amb un 
abric brut, sense color? Ve cada d ium enge  
amb una bossa plena de molles de pa, 
em bolicades amb un paper de diari, i les 
escampa al seu vo ltant amb cerim ònia  i 
agafa després el paper i el rebrega i el prem  
fins a fer-ne una pilo ta que xuta amb el peu 
dret amb una certa  contundència. I sembla  
fe liç  en veure els colom s tan a prop seu, to t 
m enjant-se el pa.

A vegades sorprenc el teu somriure, 
tris tam ent invariable, quan mires el grup de 
vells que, al teu costat, parlen d ’ara i 
d’abans, i miro encuriosit, im pertinent, 
aquests teus llavis morts. T’hi has fixat, que  
n’hi ha un, de vell, que porta ulleres i un 
barret verd i que escolta  sem pre el de la 
gorra grisa?

O potser som rius en veure el bro llador 
constan t que, en caure l’aigua, esquitxa les 
teves cames gru ixudes i els teus peus nus, 
humits, envolta ts de molsa?

Mira, ara arriba aquella dona grossa, 
rossa, baixa, que treu trossos de pa mullat, 
que esm icola amb nerviosisme, d’una bossa 
de p làstic d’una casa e legant de roba de 
senyora. Fixa’t com deixa caure les molles 
als seus peus, to t m irant amb una certa  
com plaença els veïns ind ife ren ts i ca lla ts de 
les cadires. Ella creu que amb el pa de la 
seva bossa blanca i grisa, salvarà de la fam  
to ts els colom s del món.

Has vist aquell m atrim oni jove que no 
parla i aquella  noia sola que, asseguda, amb 
els peus junts, ho mira to t de pressa, amb 
nerviosisme? Però el teu som riure monòton, 
invariable, em fa sentir l’angoixa punyent 
d’un món envellit, sense misteri.
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I voldria que un dia qualsevol d ’aquest hivern, 
la pluja inundés de llàgrim es 
la teva cara, els teus ulls i els teus llavis gèlids, 
i que es deixés sentir el teu plor desesperat 
enm ig d’aquest món de persones i coloms, 
i així oblidaria
com es fa amb els som nis no viscuts, 
aquest som riure teu tan buit d ’amor, 
tan espantosam ent igual.
I els nens amb les veces a les mans, 
i la gent asseguda a les cadires, 
i aqueli noi de barba negra i abric brut, 
i aquell grup de vells que parlen, 
i aquell de les ulleres i barret verd 
que sem pre escolta.
I el brollador, que en caure l’a igua 
esquitxa, im pertinent, les teves cames.
I aquella dona grossa, rossa, baixa, amb la seva

[bossa
d’una casa e legant de roba de senyora, 
i aquell matrim oni jove i aquella  noia sola, 
s’acostarien a tu i et parlarien 
i d e ixa rie s  de se r un tro s  de pedra  am b un

[somriure
en una plaça amb gent i co lom s tím ids
i amb cadires que es pleguen i es despleguen.

JOSEP FERRER i COSTA
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PREGO DE LA 
FESTA MAJOR 
DE LA VILA DE 
SALT -  1985

Sr. Alcalde, Sres. Regidores, Srs. Regidors, 
amigues i amics de Salt.

Mai no hauria pensat que arribaria un dia en 
què podria fer un pregó a Salt, un poble vell i un 
poble nou del qual n’hauria estat circumstan

cialment alcalde uns anys. En tot cas jo ni mai no ho havia pensat ni mai no m’hi
hauria atrevit si no fos l’amable i generosa insistència de l’alcalde i tota la
Corporació Municipal. No sé si cal dir que en poques ocasions m’he trobat amb 
un comès tan difícil o si més no compromès. Però amb les dificultats i tot, que no 
se us amaguen, la invitació ha estat per a mi molt plaent, estic convençut que 
marcarà un punt d’inflexió en les relacions entre Salt i Girona i a nivell personal 
omple de satisfacció una certa sensació de buidor que m’havia quedat d ’ençà 
del dia de la proclamació de la independència i que us comentaré d’ací un 
moment.

Podia triar molts camins per enfilar aquesta tasca però he optat pel més 
seriós i el més compromès, el que podria desprendre’s d’un títol aixícom: Entre  
Salt i G irona: una re flex ió  personal. Tenia, com deia, molts camins i podia 
també caure en molts paranys. Paranys naturalment que m’hauria posat jo 
mateix des de la pedanteria fins al paternalisme injustificats i que he mirat 
d’e ludir amb allò de més noble que pot tenir una reflexió personal: la contundent 
sinceritat d’un acte de despullament intel·lectual. Si no me’n surto prou bé us 
demano que sigueu indulgents: no dono per a més.

Per altra banda no puc defugir les meves inclinacions professionals en el 
camp de la Història. No us espantéssiu pas. Per als historiadors la noció de la 
ciència història és tan viva, tan dinàmica, tan flexible que es preocupa 
fonamentalment i preferentment d’establir un nexe, una relació dialèctica i 
constructiva —progressiva diríem també— entre passat, present i futur. No
cions que segurament no existeixen en el temps real perquè el pas del temps és 
tan subtil que tot és en un tres i no res passat. Com a nocions resulten però 
operatives.
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1901 - 1986
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Que cadascú faci la seva guerra! 
Deu-nos un pols catòlic, generós, 
obert com un clavell de mil colors 
tenyint les quatre bandes de la terra, 
i féu  que l’encenguem de pol a pol 
com una teia d ’espigues madures.

Que entenguem el trinat cL·l rossinyol 
i la blancor de les paraules pures.
Que masteguem un pa que haurem regat 
amb el suor d ’una existència aspriva, 
que mantinguem la nostra llengua viva 
i neta de mentida i de pecat.

Fragment de “Invocació a Sant Cugat” (juliol de 1957) de Salvador Sunyer i Aymerich



Parlem doncs un moment del passat, o el que podríem dir-ne també el pes 
de la H istò ria  en les relacions entre Salt i Girona.

Convé advertir d’entrada que parlem, de forma molt aproximada, però si 
arrodonim parlem ben bé d’una història de més d’un miler d’anys. I només en els 
darrers cent quaranta o cent cinquanta els ritmes dels canvis modificaren 
substancialment aquestes relacions que en la resta del mil·lenari funcionaven 
amb una confortabilitat derivada d’una distància relativa però substancial. Això 
vol dir que Salt i Girona eren ben diferents.

Primer de tot estaven lluny (ara estan enganxats). En segon lloc Salt era un 
poble pagès, d’unes quantes cases de pagès amb una dedicació preferent per 
no dir gairebé exclusiva a l’agricultura. Girona era, en canvi, una ciutat feudal, 
episcopal, emmurallada, artesana. En ple feudalisme Girona era el paradigma 
del sistema (almenys pel que fa al bisbe i el capítol) i Salt era una mostra 
concreta de domini. En termes relatius en una època en què les relacions es 
basaven en la dominació, tant a Salt com a Girona hi havia dominadors i 
dominats però a Girona la potència del domini es traduí en la Catedral i a Salt en 
canvi en l’omnipresència del marquès. En un mateix marc dos models ben 
diferenciats. Amb un únic punt en comú. Un cordó umbilical de conseqüències 
imprevisibles: el rec Monar, la sèquia. Molins a Salt i molins a Girona per 
concessió del rei. Vet ací un fil comú d’una troca feudal diversa i embolicada.

I aquest fil vital —l’aigua generadora de riquesa— marca la pauta de canvis 
espectaculars en l’últim segle i mig que ens transporta de la vella distància 
confortable a l’actual soldadura urbana.

Per quins camins?: per l’aprofitament de la sèquia per la indústria. Sense 
perdre Salt la seva substancialitat pagesa i Girona la seva inèrcia administra
tiva, emprenen a un extrem i altre de la sèquia l’aventura de fer moure les 
màquines del progrés.

I en aquest canvi, potser pel seu mateix caràcter, sobretot Salt marca molt 
més la pauta que Girona. Vull d irque  Salt esdevé molt més fàcilment menestral 
que Girona burgesa. El sentit de la menestralia impregna molt més ràpidament 
Salt que les nocions d’empresa i progrés Girona que podia haver acollit i no ho 
féu una classe burgesa emprenedora. No parlo pas de destins predeterminats 
però pel context sociològic en què es produeix la industrialització a un lloc i 
altre és clar que a Salt l’ impacte de les fàbriques sense els fabricants canvia la 
component social del poble, mentre que a Girona les fàbriques, també en molts 
casos sense fabricants, creen, és clar, una certa classe obrera que no modifica 
l’essencialitat burocràtica i administrativa de la ciutat.

Aquesta constatació determina actituds personals. Tant que és ben clar 
que en la meva tria de Salt com a tema d’estudi, ja fa més de quinze anys, hi havia 
una subjectivitat intencionada. Vull dir que fins i tot en la tria dels temes 
l’historiador marca intencionadament els seus punts de vista. Per un jove 
apassionat per Girona, la ciutat on ha nascut i viscut, però impressionat també 
pel pes de les inèrcies, de la burocràcia, de la provincianitat i que aspira a veure- 
la canviar i transformar-se, Salt és un exemple. Punta de llança en embarcar-se 
en el progrés, poble obrer i menestral, on les idees bullen, on la creativitat 
s’estimula, on sense el llast de la història, la llibertat és exercida i practicada 
potser amb més sacrifici però segurament també amb molta menys inhibició. 
Però també per bé i per mal el procés irreversible iniciat fa cent quaranta anys 
havia de portar a l’acabament de la vella distància confortable. Salt i Girona



creixen, físicament s’acosten, arriba un moment que es toquen i s’enganxen. El 
vell fil conductor de la sèquia ha quedat desbordat. Ara el que fa de nexe és la 
carretera i a banda i banda les cases avancen implacables.

Arribem al present. I el present és des del meu punt de vista l’ annexió  i la 
segregació.

Deia al principi que el dia de la independència vaig sentir una certa buidor 
que avui es dissipa. Intentaré explicar-ho per tal de deixar clar per tots aquells 
que pensen que l’alcalde de Girona fou un dels obstacles principals pel procés 
de la independència de Salt, que és una apreciació errònia lluny de la realitat.

L’annexió fou mal feta i en un mal moment. Era una imposició antidemocrà
tica i en conseqüència injustificable. El procés cap a la independència era una 
conseqüència derivada de l’annexió i un compromís polític afirmat reiterada
ment per tothom i mai contradit. Hi havia, podeu estar-ne segurs, com encara 
n’hi ha, comentaris “soto voce” , veus alarmistes, cants de sirena apel·lant a la 
història. Però en la voluntat política de tothom mai no hi hagué el dubte sobre el 
destí final de Salt. Però com en tots els camps de la vida hi havia almenys dos 
camins cap a la independència. D’una banda el de la demagògia i la frivolitat, el 
de les promeses fàcils, el de la manipulació electoral. Hi hagueren temptacions 
freqüents cap aquest camí. Però finalment imperà el domini de la raó. Un 
exercici de sobirania democràtica de tanta trascendència com el de recrear un 
poble formalment liquidat exigia extremar el rigor, la sèriositat, l’aprofundiment 
dels problemes. La independència per la via de les concessions a la lleugera 
podia conduir a una via morta i a un fracàs assegurat. L’exigència, la negociació, 
el treball havien de conduir a un resultat sòlid. I aquest fou el camí triat. Cada 
entrebanc no era un pal a les rodes, era la voluntat explícita de fer i voler fer les 
coses com calia. El resultat final és ben clar: la independènciafou un exercici de 
transparència democràtica com pocs n’hi ha hagut al nostre país. Un procés net, 
clar, sense cops amagats; un exercici de transparència i sobirania democràtica 
que mai no es fa sense costos i en aquest cas renúncies. La independència de 
Salt era una exigència democràtica i aquesta exigència democràtica només 
s’acomplia quan es produïa una renúncia explícita de poder en aquest cas per 
part de Girona, una renúncia que es produïa des de les més profundes 
conviccions democràtiques però amb la tristesa de qui havia fet uns anys 
d’alcalde d’un col·lectiu determinat de ciutadans. La buidor d’aquell dia es 
dissipa avui per molts motius. Primer pel convenciment que es féu el que calia, i 
ció del primer Ajuntament democràtic de Girona a Salt amb la independència, 
no pas concedida sinó guanyada, complia el principal dels seus compromisos. 
La resta que es pogués fer a Salt durant aquells anys poc o molt no té massa 
importància i no crec que calgui cap justificació. S’ha de dir però ara i ací que el 
conjunt ampli i divers de realitzacions magnífiques que ha fet o està fent el 
Municipi de Salt des de 1983 hauria estat difícilment igualable mai.

Satisfeta l’exigència democràtica d’independència i en procés d’atendre’s 
les necessitats d’infrastructura més peremptoris, quin és el futur que ens 
espera? o en d’altres molts des de la creativitat democràtica de diversos nuclis 
independents com configurem un futur inevitablement metropolità?

Aquest és un tema per no avançar avui massa afirmacions. És un tema per 
un debat necessari. Des de l’entesa inevitable, de la coordinació necessària, de 
la solidaritat entre tots, quin futur volem per l’àrea urbana del Gironès? Parlem- 
ne ja i depressa: fem un debat entre tots, extenem-lo a d’altres pobles.



En tot cas des de l’òptica de Girona tenim clar que no s’hi val ni la 
subsidiarietat, ni la subordinació, ni la satel.lització. No pot funcionar un 
esquema funcional i jeràrquic que dependitzi i subordini la perifèria. Ben al 
contrari. Només la regeneració sistemàtica i aprofundida d’aquesta perifèria 
—en un sentit purament geogràfic— pot garantir la vitalitat global del fet 
metropolità. En aquest sentit és urgent de cohesionar propostes de descentra
lització cultural, urbanística, econòmica, que dinamitzin, equilibrin i articulin 
aquest fet metropolità. Sense especialitzacions selectives sinó exercint i 
assumint la pròpia funcionalitat i el model que es triï.

Aquesta és una opció i un repte ben nostre. Tenim uns fets urbans ben 
definits i sobirans, tenim un mecanisme mancomunat per solucionar els serveis 
de caire metropolità indivisible: la Mancomunitat del Gironès. Ens cal definir el 
nostre propi model comarcal i supracomarcal per no caure en la subordinació 
barcelonina del nostre fet metropolità.

I ho hem de fer necessàriament perquè ningú no ho farà per nosaltres. I 
>erquè en vigílies de l’inici del gran debat legislatiu sobre l’ordenació territorial 
ie Catalunya em manifesto globalment amb un gran escepticisme.

Una nova ordenació territorial comporta una nova estructura territorial i 
01 yànica del poder. Nova i diferent construïda al preu de moltes renúncies. Si no 
hi ha renúncies i transformacions no hi haurà realment nova divisió territorial.

I justament per aquest motiu he adduït avui aquí el fet que inevitablement la 
independència de Salt comportarà determinades renúncies. I la gran qüestió és 
si s’és capaç de fer-les o no, en d’altres àmbits (províncies... etc.).

Em temo que a nivell global català la nova estructura democràtica del poder 
s’ha encastellat ja massa i que qualsevol procés de renúncia costarà sacrificis 
enormes i no hi ha massa gent ben disposada a fer-los.

La independència de Salt, en la forma que es produí i de la forma que es 
condueix, pot servir d’exemple o ser l’excepció.

No cal dir que jo m’apunto a forçar les coses fins a fer-ne un exemple. Però si 
finalment no s’hi arriba i massa inèrcies ho impedeixen quedarà com a mínim un 
fet no controvertit malgrat que excepcionalment: la inpedendència de Salt fou i 
és un exercici net i clar de transparència democràtica.

Que ho sigui per molts anys i amb molt bones festes majors en vida vostra i 
en companyia dels vostres veïns-germans, els ciutadans de Girona.
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Ccfon las ventajas de siempre; hasta tres millones en 12 horas. 
Sin màs aval que su firma y a devolver hasta en cinco anos.

Así es el Crédito Premiado del Hispano. Así de fàcil es conseguirlo. 
Ya lo mejor no tiene que pagarlo.

Con el Crédito Premiado, el Hispano le asigna un carnet con un 
número. Si este coincide con el 1?r o 2? Premio de cualquiera de los 
Sorteos de la Loteria Nacional, su crédito queda cancelado. En el acto.

Infórmese en cualquier Oficina del Hispano sobre el nuevo 
Crédito Premiada Puede salirle gratis.
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