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m. suner s.a.
peix i marisc fresc i congelat

C. S a n t Josep , s /n  
T e lè fon  (972) 23 .5 0 .6 1 *
Fax (972) 23 .51 .62  
17181 AIGUAVIVA (G irona)

B otigues  a G IR O N A :
Plaça M erca t T e lè fon  20 .22 .48  
C .S ta. Eugènia , 20  T e lè fon  20 .62 .76
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a tMUIICENTRE COMERCIAL

la qualitat a dues passes



^ M M G E N A T >
Telèfon 23 06  79

Safiecúzíifat e*t yeíafo
Abad Oliba, 10 (Plaça Veïnat)

^  VEÏNAT DE SALT
(y A (Girona)

% 0 A  6 U  ' q

CAFETERIA - GRANJA
C a rre r M a jo r, 5 7

L o ca l c lim a t itz a t



Carns

Rigau

C. Major, 155 -  Telè fon 23.59.23 
Plaça Mercat, 42  -  17190  SALT

Transports

BOSCH
Càrregues a tota Espanya 
Camions Forçons

Travessera Sta. Eugènia, 6 
Telèfon 23.42.93 

____________________SALT

FOTO ESTUDI 
REPORTATGES 
FOTO CARNET 
REVELAT 24 HORES 
MARCS A MIDA 
CAMBRES i ACCESSORIS

| C Í ? M P E R
l ^ £ }  F · T ·
C. El Greco, 13 -  Tel. 23.26.62 
17190 SALT

2

C. Sta. Eugènia, 47 -  Tel. 24.23.50 
17005 GIRONA

FABRICACIÓ i DISTRIBUCIÓ 
PRÒPIA de PRODUCTES

de Pastisseria i «Bolleria»
Urb. Mas Aliu - C. Sant Josep, s/n 

Tel. 24.19.11 - Fax 24.31.85 
17181 AIGUAVIVA

Delegacions:
o

— COM ERCIAL uipana/a
-C O M E R C IA L  B w N - G U S T

Ronda Sta. Maria, 83
Tel. 718.10.52 - Fax 718.17.33
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS



Passeig dels Països Catalans, s/n - Telèfon 24.05.64 - SALT

■ © - GM
□ P E L

A G E N T  OFIC IAL PER A  S A L T /

A U T O - T A L L E  R

Exposició i venda: 
Carrer M ajor, 1 5 6  
Telèfon  2 4 .2 0 .4 3  
1 7 1 9 0  S A L T

í  N O U  SERVEI: 
c. M ercè  Rodoreda, 1 3  

Telèfon  2 4 .3 7 .4 9  
1 71 9 0  S A L T





Carns de porc i Boví

frigoríficos del ter
s. a.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC
Sala d’especejar

Repartiment diari

C a rre r M a jo r, 4 1 9  - T e lè fo n  2 3 .3 1 .1 1  - S A LT



Calçats

SALA
Girona

c. Major, 309 - Tel. 23.82.13 - 17190 SALT 
PI. Catalunya, 26 - Tel. 20.11.72 -17002 GIRONA

DISTRIBUÏDORS:

GEORGE'S
ART PS ANÍ A R ceb ok

Dr. Ferran, 10 
Telèfon 23.84.03 
17190 SALT

AUTO-ESCOLA

Sant Jaume

TAPISSATS MODERNS

TAPISSERIA JOAN
GAZQUEZ OLIVERAS

c. Joan de la Cierali, 3  -  Telèfon 2 3 j^ n  6 -  17190 SALT



v u  r  i  11  m l

Oficines, exposició 
i vendes:
Carrer Major. 131 
Tela 23.69.59 - 23.54.03 
17190 SALT

rthe d i l K a m i n

La més àmplia gamma de barbacoes 
i forns per a! seu jardí o terrassa

\ r
C. Major, 260 

Telèfon 23.14.15 
17190 SALT





Avui és

Però demà us atendrem amb 
l’eficàcia de sempre.

^  7 la Cai xa7
CAIXA DE PENSIONS

Carrer Major, 173 - Plaça de la L liberta t, 1 - Telèfon 23.77.11 - SALT 
Carrer Major, 301 - Passeig Marquès de Camps, 1 - Telèfon 23.50.10 - SALT



CARNISSERIA

CANSALADERIA

c. Manuel de Falla. 40 
Telèfon 23.99.49 

Mercat de Salt Pla. núm. 100, 101, 104, 105 i 106 
17190 SALT



Penya 
Blaugnana 
de SALT

C. Hortes, 22 ent.
Tel. 20.45.53 

17001 GIRONA

Onze de setembre, 7
Tel. 24.17.11
17190 SALT

C. Major, 55 
Tel. 23.96.47 
17190 SALT

RarïwànyCajal, 4 -Tel. 24.00.61 - SALT

VENDA RECANVIS  
TALLER REPARACIÓ

I m p o r t a d o r  p er  a E s p a n y a

CHIARAVALLI
LA CORONA DEI CAMPIONI

ariete

(D BUZZETTI



a m b u l à n c i e s

C A T A L U N Y A ,
s.a.

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  
del 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  
pel 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 o c ia l .



Transports DALMAU
C. Torres i Bages, 8 -  Telèfon 24.02.43 -  17190 SALT

PONT MARITIM
Serveis des de Salt

Palma
M allorca Eivissa Maó

Dilluns Sortida Sortida
Dimarts Sortida Sortida
D im ecres Sortida
D ijous Sortida Sortida Sortida
D ivendres Sortida Sortida

Servei diari 
I SALT-GIRONA-BARCELONA

SERVEIS MARÍTIMS DE TRANSPORT

MOBIMAQ S.A.
VENDA DE MOBLES D:OFICINA 

REPRESENTANT PER A GIRONA D’INMOBE 
VENDA DE MOBLES PER A BAR I CAFETERIA

Àngel Guimerà, 97-99 Telèfon 23.30.67 17190 SALT

Fleca 
Panetería

Josep Ma Ferrer
C. Major, 294 -  Telèfon 23.87.59 

C. Miquel de Palol, 9 -  Telèfon 23.85.53 
C. Àngel Guimerà, 116 (Torres i Bages, cantonada Pacheco) 

17190 SALT C. Major, 197
___________  i



Insta l·lacions
Electricitat industrial 
Aigua 
Gas 
Maniobra 
Sistem es de seguretat

© Carles 
Anglada 

i Reig
Llarg, 81 - Tel. 2322.71 - SALT

T.ARNAN
VIDRES I VITRALLS

Fabricació de vidrieres artístiques 
amb piom, al.iumini i formigó
Manipulació i col·locació 
del vidre pla en general

c. d’Empúries, 7 baixos 
Telèfon 23.64.50 

Sant Narcís - 17005 GIRONA

l ín ie s  r e g u i 
TRANSPORTS 
VIATGERS

,RS DE 
DE

AUTOCARS DE SERVEIS 
ISCRECIONALS

GIRONi
I^Sarderwa, 16 - Tel. 20.48.68*

Adm inistracions: 
G irona Tel. 20.02.75 

Banyoles Tel. 57.00.53 
O lot Tel. 26.01.96 

F igueres Tel. 50.31.75

Construcciones 
Electromecánicas 
del Ter, S.A.

Maquinaria 
I para 

plásticos

Camino de V ilablareix, s/n.
Tel. 23.13.61
S A L T



%

Caixa de Girona

.O.

Passeig Marquès de Camps, 10 
Telèfon 23.40.99
Carrer Major, 164 

j Telèfon 23.34.11



FESTIVAL -*
ESTIU 89

/  r t  \ * e t  i t ' ' " 0 ' ' '

xavier maso
d m

C. Major, 313 
17190 SALT

BOUTIQUE SPORTSWEARS 
MASCULÍ /  FEMENI

6 % (M

Torras i Bages, 2 - SALT



ENQUADERNACIONS

ESTEVE PLANELLA 
i FILLS

C. Indústria, 32 -  Telèfon 23.51.86 
17190 SALT

Foto:

El Cisne

PI. 1 1 d e  s e te m b re  
T e lè fo n  2 3 .7 2 .4 2  

1 7 1 9 0  S A L T



S A N TA  LUCIA, S«A*
UN SÍM BOL DE TRANQUIL·LITAT 
QUE COBREIX TOTS ELS RISCS

Vida Plans de jubilació, Combinat de la llar, Decessos 
AccïdentCAssistència, Robatori, Inoendte ^ p ° n ^  at Civ„, 

Combinats de comerç, Comunicats i Tallers, Agra ...

COMPANYIA D’ASSEGURANCES
SANTA LUCIA, SJL

Agència a GIRONA: Santa Eugènia, 18, 1 a -T e lè fo n  20.19.88

. . .  ooq 214704  P T A - Primes emeses el 1987:20.501.951.092 P T A
Capital, reserves i provisions tecmques. 12.328.

fleca i pastisseria

C u h h i i ú

C. Llarg, 4 -T e l.23.83.71 C a rre r M a jo r , 1 2 8  S A L T



PRODUCTES 
CÀRNICS 
BRUGUÉS, S.A.

BRUCUES

1

c  Pere Coll, 1 
Telèfon 23.84.24 

17190 SALT

BURCH constructors s. a. Salt

A  P A Q p o

•  AMPLIACIONS
•  REHABILITACIÓ

' ..... W ?  ,» > . s i

C. Processó, 57 
Telèfons 23.86.02 i 23.43.59 

17190 SALT

Plaça Bern, 3 
Apartat 429 

Telèfons 20.82.54 
i 20.51.00 (4 línies) 

17080 GIRONA



■ V,
$$SSÍ

Peixmmarisc 
verdura 

i carn 
congelats

Una manera còmoda i ràpida 
de cuinar, excel·lent qualitat 
i preus sense competència

i'·'.·.···. •; . . .
' • •* •C. Travessera Sta. Eugènia. 4 

Tel. 23.47.81 r - 17190 Veïnat Salt

W l f t

AUTO TALLERSALT
Reparació de tota mena 

d’automòbils 
Servei de grua permanent 
Venda de cotxes d’ocasió 
i nous (gamma Citroen)

Tallen
C. Major, 338 
Tel. 23.44.15 
17190 SALT

Exposició i venda: 
C. Ramon Sambola, 7 

Tel. 24.24.00 
17190 SALT



Rostisseria de:
C ab rits  - Porquets  
X a is  - "P avo s"
(se serveixen en troços de quart)

Pollastres de pagès  
Faisans - P in tades  
Perdius - Conills...

Obert dissabtes, diumenges i festius

T O T  HO FEM A M B  LLE N Y A
C a rre r  M a jo r ,  2 2 0  - T e lè fo n  2 3 .1  1 .6 9  - S A L T

« 1 ImW % I I I P *

d e c o ra c ió
Instal·lacions,
Hotels, Bars,
R estaurants,
D iscoteques, Interiors,
M aqu inà ria  hostelería, etc. mÊSm
O fic ines i fàbrica : ■P
Pla de  M o n tfu llà , s /n -  T e lè fo n  23.1 1.12
17162 BE S C A N Ó



SALTAUTO
Le ofrece:

Disponer de toda la gama... 
PEUGEOT TALBOT

Financiar el vehículo hasta 5 años 
Entrada mínima

Y además:
Le ofrecemos nuestros vehículos 

usados, revisados y garantizados 
en precio y calidad

AGENTE OFICIAL PEUGEOT
Països Catalans, 157 -  Telèfon 24.23.40 -  17190 SALT

Q u ic k -S e c
Bugaderia

Especialitat 
rentat en sec C. Dr. Ferran, 16 

17190 SALT

construccions del

Països Catalans, 
230, baixos 

Telèfon 24.39.11 
17190 SALT



CENTRAL DE 
GESTIONS

G .  C A N I G O
Cia. assegurances G.A.N.

Subdirecció:
Gran Via Jaume I, 82, 2n 

Telèfon 20.60.50* 
17001 GIRONA

LJ I L_L_1

Carns
Embotits

Tel. 23.93.76 - Salt 
Tel. 20.56.30 - Girona

O P T IC O  T  A ft A U S , s. a
Jaume Tarrús i GaiterMàxima varietat i qua

litat en models de 
montures — Graduació 
de la vista amb refrac- 
tòmetres automàtics 
computeritzats—Adap
tació de lents de con
tacte — Lents de po
tència progressiva — 
Vidres Zeiss.

Llicenciat en Ciències Físiques 
Òptic Diplomat

Santa Clara, 54 - Tel. 21.37.50 - GIRONA 
c. Dr. Ferran, 1 - Tel. 23.06.61 - S A L T

Descompte del 1 0 %  per a jubilats socis del “ Casal de J u bi l a t s ”



LLOGUER DE CADIRES 
PAVELLONS IMPERMEABLES 

ADORNAMENTS, PISTA PARQUET

Emili Crous
Sant Jaume, 18 -  Telèfon 24.16.47 -  17190 SALT

E N V E L A T S
Lloguer de cadires 

Pavellons impermeables 
Adornaments, pista parquet

Àngel Guimerà, 112 -  Telèfons 23.80.39 - 23.95.88 -  17190 SALT

P se'J

t. \  ^ ° t e sV°

C. Garbí, 48 -  Telèfon 23.32.72 -  17190 SALT



J j l k

CAIXA D E  CATALUNYA
coKnp5irteix ta vostro teso



VENDA AL DETALL I AL MAJOR

a l c Q f ò n
Magatzems

CATIFES 
PERSIANES 

I CORTINES

Rompeu Fabra, 22 -  17190> S ALT g _ 17001 GIRONA
Rda. Ferran Puig. 9 -  Tel. 2 1 W « -----------------— — |

JAUME PUEBIA GIRONES
U C1STELLER

C. Major, 203
_  Telèfon 23.84.60 -  17190 SALT

h o s t a l  
d e l  pi

C arre r M a jo r, 1 9 4  
T e lè fo n  2 3 .1 0 .9 7  

.1 7 1 9 0  S A L T

¿ TlfR R Ó ,S .A .
» » U A T C E  « R  A -  “ " ' O

Telèfon 23.37.31 ■ P& dels Pàísos Catalans,



INMIRSA
E S C O R X A D O R  D ’ A U S

Especialistes en àn ec  
i to t  tipus d 'av iram  i cacera

Us desitja bona festa 
i molta sort

Camí de les Guixeres 
Telèfon 23.63.11 

Apartat 353 de Girona 
17190 SALT



MOTOS CATALUNYA
Pere Teixidor
Venda i reparació de bicicletes, velomotors i motos
MONTESA DUCATI 
PEUGEOT VESPA 
VESPINO DERBI 
HONDA PUCH

c. Major, 307 -  Telèfon 23.93.67 -  17190 SALT

Fusteria 
Ebenisteria 
Decoració

JOSEP 
CASAS

Pg. dels Països Catalans, 116 
Telèfon 23.79.14 

SALT

imagatze
BRUJI

iI.■ fl 5

i

Objectes 
d ’escriptori 
a l’engròs

Travessera Sta. Eugènia, 12 
Telèfon 23.40.11 

17190 SALT (Girona)

Electricitat-------------------------------------
de l’automòbil

LADA-NIVA 4 x 4  Electrom otor
LADA-SAMARA ($PaäiaoG%ml
Pg. Països Catalans, 244 
Telèfon 23.25.61 
(Davant zona esportiva)



Construccions

XIFRA, S. A.
Passeig dels Paisos Catalans, 158 

Telèfon 23.79.29 -  17190 SALT

m  %

Terrassa 
Especialitat en tapes 
Entrepans
c. Àngel Guimerà, 71 (PI. Llibertat) 

17190 SALT

Pintors
GERMANS

MASFERRER

Pintats i rètols 
de tota mena

Col·locació 
de suro i moquetes

ENRIC Telèfon 23.04.66 
JAUME Telèfon 23.49.17

Reparació i greixatge de l’automòbil 
Equilibrament de rodes

Àgel Guimerà, s/n (Cantonada carrer Pjrasso)
Telefon 23.15.18

17190 SALT



Desitja als seus clients, 
agents i col·laboradors 
Bones Festes!

c. Balmes, 15, entl. 4a 
Telèfon 21.49.62 
17002 GIRONA GRUPO 86
Francesc Macià, 1, entl. 2a
Telèfon 23 67 09 AS S EG U R AN C ES
17190 SALT

Reunión. Unión Ibérica. Más. Técnica Aseguradora. Tempus. Igualatorio de E M. de Salamanca. Cemsa. Asmevirca.



Conviure no és fàcil, perquè la convivència sempre es fonamenta en algun sacrifici
personal en pro del bé general o comú. Conviure vol dir viure a m b  altres persones
que tenen els seus drets, els seus gustos i els seus gestos; els seus problemes i els seus 
tics; les seves aspiracions i els seus dubtes. Conviure és viure p leg a ts  i en harmonia.

No, no ho és pas de fàcil. Tothom porta el seu propi rei al cos i les confrontacions 
entre tantes testes coronades no diré que sigui inevitable, però sí afirmo que és dificul
tosa.

Posem exemples: Els contenidors, estrenats fa poc, són, em penso, una millora de 
la neteja urbana. Tanmateix ens podem trobar, i de fet ens trobem, que en Pere, en Pau 
i en Berenguera hi estiguin d’acord i manifestin llur acceptació al sistema de conteni
dors amb la condició expressa i irrevocable que els contenidors no es deixin davant de 
casa seva sinó que siguin aposentats davant la façana del veí, sense tenir en compte que 
quan no poden deixar-se a la paret d’un solar sense edificar no queda altre remi que 
col·locar-lo davant la casa habitada per algú.

Un altre cas. Les pintades -artístiques o n o - a les parets públiques i/o privades del 
poble. Crec que -salvat el respecte i l’honor de les persones- tothom hauria de tenir 
dret a expressar el seu art o les seves inquietuds a la paret de casa seva. Ara, el dret 
d’expressió té uns límits: els drets dels altres. Tothom hauria de poder expressar-se a la 
paret de la qual és propietari, en canvi, ningú no té cap dret a fer-ho a les parets que 
són propietat d’altres. Només cal fer un vol per Suïssa per adonar-se’n. Ningú no té cap 
llibertat que li permeti de trepitjar la llibertat dels altres.

Un altre encara. Les papereres, els bancs, els senyals, els rètols indicadors, els 
jardins, etc. valen molts diners. D ’on han sortit? De la butxaca de tots els ciutadans 
Proporcionalment. Qui els destrossa és un mal ciutadà ja  que detreu de l’ús públic i 
destrueix uns estris propietat de tota la comunitat.

Aquests vicis, en nombre molt reduït, això sí, enlletgeixen la nostra vila, vulneren 
les normes més elementals de la bona educació cívica i dificulten, qui sap quant, la 
convivència.

Comencem, doncs, per la Festa Major. Aprenem-ne tots, de conviure. Que el 
respecte per a les persones i per a les coses sigui la norma universal. Que tothom sàpiga 
que algú s ’ha de sacrificar una mica perquè el conjunt de la comunitat visqui una mica 
millor.

Us convida i us desitja una bona festa major. L ’alcalde,
Salvador Sunyer i Aimeric



i
Aj'sALTde -ESCOLA

DE BELLES ARTS
CLASSES DE DiBUIX
ARTÍSTÍC i LÍN-EAL

EXPOSiCiÓ DE- TR-EBALLS
CARRER Dr. -P-ERRAN Nùm. 21 BAÍXOS

d i es  22-23-2¿-25¡26 de  JULiOL 

HOR-ES DC 7 A 9 TARDA

ANY 1 9  8 9



CURSET D ’ADORNAMENTS I M OTIUS NADALENCS. Els mesos de setembre a novembre, i degut a 
l’èxit de participació al primer curset, vàrem oferir als Socis un nou Curset de Decoració Nadalenca, impartit per 
la monitora Sra. Montserrat SERRA i MUÑOZ, consistent a realitzar centres i motius amb diverses tècniques, 
pa d’or, policromats, fang, etc. També l’assistència va ser molt important, 40 socis varen assistir-hi regularment, 
amb un total de 60 hores. També en aquesta ocasió el Casal va suportar totes les despeses.

ACTIVITATS SOCIALS DIVERSES
REVETLLA DE SANT JOAN 1988. Aquesta tradicional Festa, va ser molt ben acollida pels socis, que vàrem 
omplir pràcticament el pati del Casal, el sopar el va servir el restaurant Rosaleda i la música la va fornir el soci 
col·laborador Sr. Samuel Corominas, tot plegat va fer que 200 persones passéssim una nit d’esbarjo i bona 
companyia.

BALLS QUINZENALS. Cada quinze dies, alternant aquesta activitat amb el Casal de “Les Bemardes", se 
celebra un ball social amb molta afluència de socis. Al llarg del 1988, es varen fer un total de 20 sessions, ja que 
a finals de novembre es varen interrompre a causa de les obres que es realitzaven al Casal.

VETLLADES D ’ESTIU 1988
Aquí agrupem un seguit d’espectacles d’interès sòcio-cultural, que tradicionalment el Casal ofereix a tots els 

socis aprofitant els vespres d’Estiu i al marc que ofereix el nostre pati, es procura confegir un programa atractiu i 
amb uns ventalls prou amplis per satisfer al major nombre d’assistents possible.

SARDANES. El dia 29 de juliol, i amb la col·laboració de Salt Sardanista, es va oferir una Ballada de Sardanes 
amb la Cobla “La Principal d’Olot”. Hi assistiren unes 200 persones.

TEATRE. El dia 6 d’agost, i amb la col·laboració de la Diputació de Girona (Campanya de Teatre Comarques 
Gironines 1988), el Grup de Teatre del Centre Parroquial d’Arbúcies, va oferir-nos l’obra còmica “NO TOTES 
LES FLORS SON DE PLÀSTIC”, que va fer riure de valent a les 250 persones que hi assistiren.

X II  CANTADA D ’HAVANERES. El dia 19 d'agost i amb el supor de “la Caixa”, el Grup “La Barretina” va 
oferir al nombrós públic un lluït repertori de les havaneres més clàssiques i més noves; a la mitja part es va servir 
un “cremat” per a tothom. Hi assistiren 650 persones.

CINEMA. El dia 26 d’agost, i amb la col·laboració del Patronat Parroquial Saltenc, es va oferir la projecció del 
film “GOLFUS DE ROMA” que va complaure als 150 assistents.



SETMANA DEL JUBILAT  
5/ 11  DE SETEMBRE 1988
CAMPIONAT SOCIAL DE PETANCA. Del dia 5 al 9, cada matí, es va celebrar pel sistema de lligueta, un 
campionat de Petanca pels socis jubilats, amb molta participació.

CAMPIONAT DE “BO TIFA RRA ”. Del 5 al 9, cada tarda, es va celebrar un Campionat per parelles, que va 
resultar molt renyit, només varen participar-hi homes.

CAMPIONAT DE “BRISCA”. Del 5 al 9, cada tarda, les senyores soles, ja que no es va inscriure cap home, 
varen ventilar un campionat de Brisca per parelles amb molta participació, ja que es disputaven valuosos trofeus 
cedits per la firma “MARBRES ANGLADA”.

CANTADA D ’HAVANERES. El dia 9 a les 10 del vespre, es va oferir una lluïda Cantada d’Havaneres a 
càrrec del grup Colla Jacomet , a la mitja part es va procedir al lliurament dels Premis i Trofeus corresponents 
als diferents concursos socials celebrats durant la setmana. Va haver-hi també “Cremat”, per arrodonir la 
festa.

BALL QUINZENAL. El dia 10 es va celebrar una sessió extraordinària de Ball Social amb motiu de la 
Setmana del Jubilat, amb molta participació.

XIV DIADA DEL JUBILAT 
11 DE SETEMBRE DE 1988
CONCURS PROVINCIAL DE PETANCA PER A JU BILA TS. Com cada any, amb motiu de la Diada del 
Jubilat, el Casal i el Club Petanca Salt vàrem organitzar un Concurs Provincial, destinat exclusivament per a 
Jubilats de les Comarques, que són invitats a participar sense despeses per a ells, inclòs el dinar de germanor. La 
participació va ser de 60 jugadors que disputaren els nombrosos trofeus cedits per la firma MANUFACTURES 
A. GASSOL, S.A. El concurs es va desenvolupar de les 8 a les 12 del matí.

MISSA. A les 12 del migdia es va assistir a la Missa solemne a l’església parroquial de Sant Cugat. El Rector 
Mn. Miquel Àngel va fer una glossa del Casal i dels seus socis, elevant també una pregària pels socis 
difunts.

DINAR DE GERMANOR. A la sortida de la Missa, uns autocars varen anar traslladant els assistents fins a 
l'aeroport de Girona, on, en el seu restaurant, a partir de les 2 de la tarda es va servir el DINAR DE 
GERMANOR, que enguany va aplegar unes 500 persones.

Acabat el dinar, es va procedir a fer 1 homenatge als dos AVIS del Casal, distinció que va recaure en la 
Sra. CARME TARRENCHS GENER, nascuda el 13 de setembre de 1901 i el Sr. JOSEP VIDAL I MIRA
LLES, nat el 28 de novembre de 1902; ambdós varen ser obsequiats amb un rellotge gravat amb la data.

També es va procedir al lliurament de Trofeus del Campionat Provincial de Petanca, que varen efectuar els 
Srs. Fita i Portabella de la firma Gassol.

Com a cloenda varen dirigir un breu parlament als assistents els Srs. MORE, diputat provincial' Sr. 
SUNYER, alcalde de Salt i el Sr. CROUS, president del Casal.

Per cloure l’acte es va organitzar un animat ball amb la col·laboració del Conjunt “Los Delfines”, amb Ball 
de Ram inclòs.

A les 8 del vespre els autocars ens retornaren cap a casa.

CAMPANYA CATALUNYA SOLIDÀRIA
El Casal va participar activament com a membre de la Comissió Local que es va crear per realitzar la 

Campanya de conscienciació ciutadana d’Ajuda al Tercer Món.
Com a entitat organitzadora va oferir una tertúlia-debat, als locals del Casal, el dia 5 de maig, amb 

la participació del Sr. MODESTO SILVA MENESES, alcalde de Palacagüina (Nicaragua) i el Sr. 
SALVADOR SUNYER i AIMERIC, alcalde de Salt, amb molta afluència del públic i amb molta parti
cipació al debat. Fruit d’aquest acte es va acordar efectuar una recollida de material escolar al propi Casal, 
amb destinació a les escoles de Palacagüina (Nicaragua); també el Casal va oferir uns comptes bancaris 
per recollir donatius que es varen lliurar a la Comissió Estatal Catalana de Catalunya Solidària.



PUBLICACIONS DEL CASAL
PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 1988. Un any més, el Casal, amb motiu de la Festa Major de Salt, va 
publicar un llibre de 148 pàgines, amb un tiratge de 3.000 exemplars, que es distribueixen gratuïtament, comp
tant amb més de 35 col·laboracions literàries, algunes d’elles de molta qualitat.

La seva edició és possible, com cada any, gràcies a la col·laboració dels industrials i comerciants del poble 
amb les seves aportacions de publicitat.

LA FARGA  - REVISTA DE SALT. Enguany s’ha produït el relleu, a petició pròpia, del Sr. LLUÍS MATEU i 
RIERA en la direcció de la nostra revista; el Sr. MATEU ha estat director des del número 1 al número 97, al 
llarg de gairebé 10 anys. Pel seu continuat treball va rebre les mostres de gratitud tant del Consell de Redacció 
com de la Junta del Casal. S’ha nomenat nou director, a partir de l’agost de 1988, al Sr. GUILLEM TERRIBAS 
i ROCA, que guia el destí de la nostra revista a partir del número 98 - Setembre/88.

Durant el darrer any vàrem publicar 8 números de LA FARGA, amb tiratge ae 1.500 exemplars de 20 a 
24 pàgines.

Menció especial a la festa organitzada amb motiu de 1 aparició del número 100 al mes de desembre, amb 
48 pàgines, portada i contraportada a tot color i un tiratge de 2.000 exemplars; la seva aparició es va celebrar 
amb una EDICIÓ ORAL, a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura Les Bernardes, amb gran participació de 
públic i amb la intervenció del Sr. NARCÍS-JORDI ARAGÓ, president del Col·legi de Periodistes de 
Girona.

EXCURSIONS
Al llarg del 1988 es varen organitzat 8 excursions, amb nodrida participació, 427 persones en total. Les 

sortides foren:
29 d’abril, Monistrol de Calders i St. Llorens Savalls. 12 de maig, El Maresme, la costa i Arenys de 

munt. 2 de juny, Excursió Sorpresa, amb sopar inclòs. 11 de juny, Catalunya miniatura i teatre Apolo. ~ de 
juliol, Mariscada al delte de l ’Ebre. 15 de setembre, Cap Roig (Obra Social Caixa de Girona). 27 d oc
tubre, Granollers i St. Quirze-Sortida gastronòmica. 10 de novembre, El Montseny i Gran Palace de Lloret 
de Mar

REFORMES DEL LOCAL SOCIAL
Tal com es va acordar a l’Assemblea Ordinària de Socis, s’ha procedit a efectuar unes importants obres de 

millora i ampliació del local social d’acord amb el projecte redactat per l’Arquitecte Tècnic Sr. JOAN ALENA i 
FUGUERES, amb un pressupost inicial de 3.500.000 ptes., s’ha enderrocat tots els envans interiors de la planta 
baixa, tancant el porxo amb obra, el que ha permès que s ampliés 1 espai útil de 80 a 140 m , reformant tota 
ment les instal·lacions del Bar i Perruqueria, aprofitant també la nova construcció del fals sostre per reformar la 
calefacció i ventilació de l’aire condicionat, millorant-se la seva distribució.

Aprofitant també una estructura irregular, s’ha construït una petita cabina de megafonia, que serveix alhora 
de magatzem de material àudio-visual.

Aprofitant la reforma dels locals s'ha procurat l'eliminació de barreres arquitectòniques, c o n s t r u i n t  una 
rampa d'accés per eliminar els esgraons, obertura de les portes cap a 1 exterior i tancament de 1 escala al primer 
pis amb una porta tallafocs, així com la instal·lació de llums d emergència a tot 1 edifici.

Per a més endavant i per manca de recursos econòmics, s’ha deixat la reforma de les instal·lacions elèctriques 
i de megafonia del pati, tot i que ja s’ha previst la seva conducció fins a l’exterior de forma empotrada per tal de 
facilitar-ne la seva continuació un altre dia.

NOTES DE SECRETARIA
MOVIMENT DE SOCIS AL 1988

Durant l’any 1988 s’han produït un total de 105 altes i 73 baixes, amb un increment net de socis de 32, passant 
dels 1.174 socis al 1987 als 1.206 del 1988. Dels 1.206 socis, 667 són homes i 539 dones.

REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Al llarg de l’any 1988, s’ha convocat Reunió de Junta en 7 ocasions, deixant de banda que s’han produït 

diverses reunions de treball per a temes concrets, i per treballs mecànics.



En un vell gramòfon d ’aquells que només toquen cançons oblidades, em plau, 
de tant en tant, sentir-hi veus que bressolaren una determinada etapa de la meva 
vida a cavall entre la infantesa i l’adolescència, i il·luminaren també amb rostres joves 
i somrients tota la portada de revistes gràfiques de l’època com per exemple Mundo 
Gráfico. Són veus escollides a l’atzar que sonen una mica metàl·liques sota el pes de 
l’agulla del diafragma i amplificades per la grossa trompa de l’aparell, generalment en 
forma d ’acolorida flor oberta. Així, sense moure’m de casa, faig molt de camí cap on 
em porten els meus pensaments, vaixell de veles inflades per la nostàlgia.

La nostàlgia s’ha definit sempre com un sentiment d'enyorança de tot allò que ja 
no es té. La pàtria que s’ha hagut d ’abandonar, (mossèn Cinto Verdaguer en deixar 
Catalunya, a bord del “Marqués de Comillas”, exclama: “Dolça Catalunya, Pàtria del 
meu cor, quan de tu s’allunya, d ’enyorança es mor”. I el poeta Pere Quart, en tras
passar la ratlla fronterera camí de l’exili, diu: “A Catalunya deixí el dia de ma partida 
mitja vida condormida; l’altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sens vida” Els 
pares que ja no hi són, els primers amics caiguts, la joventut esfumada, els amors 
perduts, tot el que hem anat deixant pels recolzes dels camins cap a la vellesa. La 
nostàlgia, deia suara un escriptor, és necessària i és útil. Ve a ser com el miral retro
visor per qui mena un automòbil. Mirant de tant en tant endarrera, es camina més 
segur endavant.

Acostumo a posar les plaques a cop d ’ull rescatant-les momentàniament d ’un 
oblit relatiu. No saber què hi poses fins que les sents, té quelcom d ’agradable 
sorpresa, de present insospitat. I ara per enèsima vegada, la veu fresca de la Pilar 
Alonso m’ha repetit sense cansar-me gens ni mica Els Tres Tombs “Ai Antonet del 
meu cor, rei dels Tres Tombs...”. M’agrada encara igual que quan tenia 14 anys i els 
ara vells gramòfons, posaven tota mena de música al nostre abast.

Avui, sota l’influx de la música i les paraules, amb mà dretorera he anat a trobar, 
d’entre una dispersa i petita col·lecció d ’entranyables retalls de vida saltenca, de 
temps i temps presoners en les interioritats d ’una vetusta calaixera, una romàntica 
fotografia de l’any 1920 que guarda encara tot l’imprecís perfum del que en aquell 
temps era una renomenada festa a Salt, la diada de Sant Antoni. L ’hàbil artesania 
del Sr. Josep Valls i Porcalla expert i actiu afeccionat a la fotografia l’ha perpetuat 
fins als nostres dies. Heus ací els Tres Tombs dels meus 8 o 9 anys. Tres genets, 
banderer i cordonistes, exponent més de seixanta anys enrera, de la joventut, la vita- 
tat i l’estima a un costum ja ben arrelat a Salt, quan la meva feliç arribada al clos 
amiliar. Són en Quim Casellas, pagès integrat totalment a la terra que cultivava amb 

amor i eficiència remarcable. En Lluís Alsina, tractant competent de cavalls, varonil i 
en plantat. I en Joanet Rigau, tot ell un sac de bondat que alternava les labors de la 
erra amb el transport, quan s ’esqueia, de viatgers, en una còmoda i llustrosa 

tartana, de Salt a Girona i tornada.
La diada de Sant Antoni, al cor de la setmana dels barbuts, era sempre molt



Els “Tres Tombs” de l’any 1920.
En Lluís Alsina, banderer, en Quim Casellas i en Joanet Rigau, cordonistes. 
Al fons l’històric “ Mas Llorens” amb el brodat finestral que, més endavant, 

mans profanes varen arrencar del seu lloc.



freda, gèlida. El proverbi popular és prou explícit: “Per Sant Antoni fa un fred com un 
dimoni ” Les vel·leitats meteorològiques han donat sempre a cada 17 de gener una 
escenografia diferent, sempre però sota el signe protector d ’una bona bufanda.

He vist diades de cel net i esbandit en les quals la vivificant tebior del sol feia 
fumejar els camps que la gelada de la nit havia platejat profusament.

Algun any havia clarejat un dia emboirat i plujós com un hivern londinenc i hom 
es preguntava, inquiet, si el temps encara seria capaç de deslluir la festa.

Hi havia dies de cel enteranyinat amb nuvolets incipients, i un sol esgrogueit i 
malaltis, com si patís de fred i de tristesa. Però malgrat tot, era sempre una diada 
atapeïda d'alegria, engrescadora i dinàmica i atreia, sobretot a les sardanes de la 
tarda a la Plaça, gent de totes les rodalies que s ’omplien de gom a gom, bó i girant 
olímpicament l’esquena a totes les inclemències hivernenques.

La festa se celebrava sempre el mateix dia de Sant Antoni, fos quin fos el dia de 
la setmana. Les escoles públiques i les privades se sumaven a la festivitat i així tot 
un petit i pacífic exèrcit infantil proclamava pels carrers i places aquell dia de llibertat 
escolar fent més notòria la diada.

Camí del Padró on se celebrava la benedicció del bestiar després d ’un Ofici 
Solemne amb acompanyament d ’orquestra, alguns genets impacients, feien trotar 
les seves cavalcadures que trepitjaven fort i ressonants, damunt la closca dura dels 
carrers glaçats. Acabada la benedicció, una nodrida processó de devots de Sant 
Antoni acompanyaven els pavordes del gremi de pagesos i hortolans que duien a coll 
una imatge del sant dintre el seu tabernacle. Abans de les sardanes del migdia, cada 
any es feia una casolana cursa de cavalls des de can Pixera fins la torre Mirona. Les 
cavalleries, totes netes i ben estrijolades, anaven adornades amb llaços i cintes i, 
fent la funció de sella, vistoses mantes de vius colors. Els genets procuraven no ser 
una nota discordant i anaven tots ben abillats. No hi havia pas premis de cap mena. 
N’hi havia prou amb l’honor d ’haver arribat primer, i tots els participants tenien 
pressa per portar les bestioles a la tebior reparadora de la cort, perquè, no acostu
mats ni entrenats per aquesta, per ells, insòlita activitat, solien acabar cansats i 
suats llençant pel nariu dos impressionants surtidors de vapor. A les sardanes de la 
Plaça, a la tarda, sempre amb multitudinària assistència s ’encantaven els pans de 
Sant Antoni, peces de quatre quilos, per l’adquisició dels quals s ’entaulava un 
vertader, encara que amistós, pugilat, per veure qui n’oferia més. La puja sempre era 
caute, perquè els diners costaven molt de guanyar. D’un pa que valia 2,30 pessetes 
se n’havien arribat a oferir 12 o 13. Però hi havia la satisfacció de portar-lo a casa i a 
l’hora de sopar, abans del ball de nit, encetar-lo després d ’haver traçat amb la gani
veta de llescar-lo una creu a la seva sola.

Acabades les sardanes de la tarda començava el ball a can Farriol, antigament 
“Casino” sempre molt concorregut perquè a les 6 ja plegava molta gent. I el ball de 
nit era també un èxit perquè en aquella època els actes començaven i acabaven molt 
aviat...

Fa uns moments que s’ha apagat la veu i la música. I uns segons encara s’ha 
sentit l’indiscret fregadís de l’agulla damunt la placa. I ara tot resta quiet i silenciós 
embolcallat pel discret encís de la nostàlgia.

Pau Masó i Fàbrega
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FESTES FAREM, FESTES CELEBRAREM
I no us penseu pas que em refereixi forçosament a les festes majors, com dins la 

que ens trobem ara, no. Perquè les festes majors si fa o no fa són molt semblants a 
tot arreu, ja que han de seguir les modes o costums que els temps o el pressupost 
imposen: honorar el sant Patró, que de Salt n’és sant Cugat, tot recordant que 
gràcies a ell celebrem la Festa, ballades de sardanes, ballades de les altres, distrac
cions a dojo pels petits i pels grans a la fira, llaminadures a cor què vols, algun espec
tacle per la mainada i algun altre que a vegades no hauria de ser per ningú i que en 
diuen pels grans, i poca cosa més. En alguns llocs de tradició conserven el costum 
del concert de bona música al migdia del dia gran (abans ací també es feia) que en 
diuen concert-vermut, i al nostre poble va arrelant la instal·lació de la Fira del Llibre 
Vell i la Mostra d ’Institucions Locals com a Fira Cultural, que són un motiu d ’enriqui
ment positiu a l’abast de tothom.

No oblidem tampoc la celebració a la taula amb algun empatx que altre i que ja 
per sabut no es diu, així com l’estrena de peces de vestir, ara ja amb menys il·lusió i 
propaganda que anys enrera, perquè sobretot el jovent femení estrena tan sovint, 
que un nou jersei, pantaló, faldilla o sabates, deixa de ser notícia.

Però ja he dit que no era la festa major el propòsit d ’aquestes ratlles, perquè la 
sorpresa del descobriment d ’un paper antic en el que se cita el poble de Salt per 
explicar com es desenvolupaven certes celebracions, m ’ha mogut a donar-lo a 
conèixer per l’innegable valor històric que pot tenir.

Així m ’assabento que “en un lloc nomenat SALT, a tres quarts de camí de la 
ciutat de Girona” fins en temps dels nostres besavis, la mainada tenia el costum per la 
vigília de Nadal de reunir-se en petits grups de cinc o sis, proveïts d ’esquellerincs, i al 
matí feien una sorollosa volta per les cases del poble i masies del voltant, repetint-se 
la passejada al migdia i sempre fent fressa amb esquelles i llaunes, que servia d ’avís 
a totes les mestresses de casa perquè preparessin el donatiu que es passaria a reco
llir al capvespre, a la tercera passejada. A les dues primeres rondes sols hi anaven els 
vailets, amb roba de treball, però a la recollida del tercer avís, capta que s ’anomenava 
“EL SAC-SAC I EL SUC-SUC” s’hi afegien totes les noies que podien, proveïdes de 
cistells, perols petits i paelles i tots, nois i noies, anaven mudats amb la roba dels dies 
de festa.

A cada casa, després d ’una bona escandalera amb els esquellerincs i pots de 
llauna, fet un silenci absolut, un de la colla preguntava “si hi havia quelcom pel 
sac-sac i el suc-suc”. Com sia que la principal riquesa normalment era la terra i el 
bestiar casolà, hom els donava ous, botifarres, farina, cansalada, panets o alguna 
ampolla amb vi, aiguardent, ratafia o moscatell. No costa gaire suposar que “el 
sac-sac i el suc-suc” amb què era conegut aquest captiri, tenia per objecte arreplegar 
donatius tant per menjar com per beure, que eren sempre recollits amb un perolet o 
una paella i tot seguit posats amb molta cura a un dels cistells que portaven les noies. 
A la nit, al voltant d ’una gran foguera a la plaça, tothom podia participar de la xerinola 
que tot menjant i bevent es feia.

Per agrair el que els donaven, i sempre d ’acord amb la quantitat i qualitat, tots a 
c°r s’acomiadaven amb aquesta cantarella:

Bons a la casa, bons a la brasa, 
tingueu bona brasa i bon tió 
i sia un bon Nadal el que Déu us do.



Si el donatiu havia estat vertaderament extraordinari, la cançó podia repetir-se 
cinc, sis, set o deu vegades, fins que la mestressa o l’amo simulant enfadar-se 
agafava una escombra i amenaçava els cantaires, que marxaven rient cap a una altra 
casa o masia. Aquest cas de voler-se fer pesats cantant, també es donava si a la 
casa hi havia alguna noia per merèixer i que agradés a algun de la colla. Llavors els 
pares no posaven cap entrebanc, si la noia ho volia, perquè s ’ajuntés amb els pido
laires per ajudar-los a portar els donatius, i per norma començava un festeig que 
acabava a la sagristia.

Hem de recordar que llavors hi havia molt poques ocasions de festa comunitària, 
i els nois i les noies havien d ’aprofitar molt bé les trobades per no perdre més el 
temps.

I ara, referent als donatius, afegiré, per haver-m’ho explicat persones que ja no 
hi són, que almenys tres cases benestants del poble sempre donaven diners, deu 
pessetes (llavors eren deu cavalls de força) i a una de les cases mai no sortia la 
minyona a donar-les, sempre l’amo, que era saludat primer amb el respectuós silenci 
que la seva presència imposava, i després amb cridòria i fressa dels esquellerincs i 
llaunes, que el bon senyor acceptava somrient. Aquest mateix donatiu i gest es 
repetia quan per l’acapte de la nit del dissabte sant (era dissabte de Glòria) i Pasqua 
Florida els cantants de caramelles s ’aturaven a saludar-lo.

No voldria faltar el respecte a ningú, però d ’aquella tradició costumista i popular 
del “sac-sac i el suc-suc”, se’n podria desprendre la dita de taverna convertida en un 
xic grollera, per aquell que sempre va demanant, quan se l’hi contesta que “si no en 
té pel suc, que n’hi donin pel s..”, tota vegada que les aportacions casolanes mai no 
eren ni havien de ser desorbitades. Quedi ben entès que això és sols una supo
sició.

Des de temps molt antics, el foc, la flama, el tió que es posa a la llar, han tingut 
una connotació amb família, unió, memòria i recordança dels avantpassats, que feien 
aquests mateixos gestos i tenien aquests mateixos costums. Per això el foc ha estat 
i és motiu de respecte i ha servit i serveix per commemorar celebracions prou relle- 
vants de les que n’és protagonista principal. No és estrany, doncs, que si alguna 
vegada als de les colles del “sac-sac i el suc-suc” algú els barrava la porta negant-los 
el donatiu, aquells vailets i vailetes els cridessin:

Sou sense brasa, 
sou sense tió i 
sou sense Nadal 
que el tingueu ben mal.

Gairebé sempre aquestes invectives contra el foc, símbol de la família, feien el 
seu efecte, i les persones garrepes es tornaven enrera i contribuïen amb la seva 
ofrena a la gresca de totes les colles.

Altres temps eren aquells que amb tan poc es conformaven. Qui sap si d ’ací a un 
centenar d ’anys, suposant que ningú no hagi premut encara el fatídic botó vermell en 
llegir les maneres de divertir-nos ara, tot fent la mitja rialleta no els vindrà al pensa
ment i a la boca les mateixes idees i consideracions que a la mateixa distància ens 
vénen a nosaltres.

Si llavors em voleu escoltar, us en faré cinc cèntims.

Emili Torrent i A lgarts



Ja fa molts anys 
que el nostre estimat 
ràdio club rutlla. Ha 
plogut molt des d ’a
quells primers dies 
que una colla d ’amics 
radioaficionats vàrem 
decidir formar-lo. El 
“personal” s ’ha reno
vat, els equips s ’han 
canviat, les activitats 
han estat cada vegada 
més nombroses, però 
encara planeja sobre 
tots nosaltres el verta
der esperit d ’amistat, 
d’ajut i de col·labora
ció amb el poble que 
van fer formar, el mo
dest, però a la vegada 
estimat ràdio club.

El ràdio club disposa d ’un local que està situat dins el Casal de Jubi- 
lats al passeig Verdaguer. És allí on hi fem les reunions setmanals, on hi 
tenim muntats els equips i on hi discutim les futures activitats que cal rea
lz a r. Aquest local és un xic com a casa nostra, tots li tenim molta estima, 
ell ha estat testimoni de moments d ’alegria i també de moments difícils, 
d’èxits en els concursos i de fracassos estrepitosos, al capdavall però, 
tot serà com sempre, cada dijous seguirem anant al local, bé sigui per ce- 
!ebrar els resultats o bé sigui per buscar solucions als problemes, el cas 
es que el nostre ràdio club avanci, lentament però d ’una manera firme, 
sense vacil·lacions. Tots sabem que les coses ben fetes es fan amb 
temps i sense corredisses.



El Ràdio Club Salt ha desenvolupat tot un seguit d ’activitats en la se
va història. Aquestes van des dels coneguts concursos entre radioaficio- 
nats, cursets de formació (per exemple de telegrafia, d ’electrònica...) i 
seguiments d ’activitats esportives i culturals on l’ajuda de la ràdio és im
prescindible, com per exemple les curses populars i els ral·lis automobi
lístics que passen per les nostres comarques, etc.

Tal i com hem dit abans, ens reunim cada dijous al nostre ràdio club a 
partir de dos quarts de nou del vespre, cal dir que tots hi esteu convi
dats.

Una activitat, creiem nosaltres que d ’una importància cabdal, és do
nar a conèixer el “desconegut” món de la nostra activitat: la radioafició.

Aquest propòsit l’aconseguim en accions com per exemple la que fa
rem durant la festa major, juntament amb altres organitzacions cultura ls 
del poble muntarem un estand (situat al passeig Ciutat de Girona) on po
deu recollir tota mena d ’informació sobre el món de la radioafició i podeu 
veure els sistemes d ’operació d ’equips i emissores. Recordeu-ho, us hi 
esperem!

EA3 RCJ



Il·lustració quadre de Faixó

C L U B  
.  D 'E S C A C S  

S A L T
K * *s

Jugues a escacs? Fem una partida? Blanques o negres? Jo surto de gambit de dama; 
aquesta final amb peó passat està guanyada; li faran el mat de la guitza; no desenvolupa 
bé el mig joc.

Aquesta i moltes més expressions més tècniques o expressives són una constant en la 
nostra activitat esportiva. Sí, esportiva, perquè nosaltres els escaquistes el considerem un 
esport, ja que en l'a lta com petició, en els campionats socials i en les partides entre amics, 
depenent de diferents casos, una partida pot durar fins a quatre hores o més, i aquest 
temps de concentració en el desenvolupament de la com petició significa un gran desgast 
físic. Quan la condic ió  física de l'escaquista es veu minvada per alguna circumstància, el 
plantejament del joc perd intensitat i la seva capacitat particu lar per a porta r-lo  dism i
nueix. És evident que quan parlem de condic ió física no tenim  intenció de comparar l'es
caquista amb un maratonià o un velocista, però sí fe r esment que no som sedentaris.

I en el nostre club, el del nostre poble, del que orgullosam ent portem  el nom des de 
fa més de quinze anys, fem esport jugant a escacs, i ho hem demostrat amb la gran partic i
pació que hem tingu t durant to t aquest temps, les successives organitzacions de cam pio
nats socials, form ació de joves a través de l'escola d'escacs, com també la divulgació en 
escoles públiques i privades, partic ipació en campionats provincials per equips i ind iv i
dualment, simultànies al carrer, amb estímul i p rom oció dels més joves.

Però totes aquestes activitats no les podríem portar a bon term e sense l'estimable 
col·laboració dels nostres socis, circumstància aquesta a ten ir m o lt en com pte tractant-se 
d'un esport m inoritari. Dels seixanta-dos socis que tenim  en l'actua lita t (la porta del nostre 
club resta oberta a tots els afeccionats i simpatitzants), quaranta-dos estan federats per a 
participar en els campionats provincials, amb un equip a primera, dos a segona i tres a 
tercera.

Però com a club modest i econòm icam ent dèbil, des dels nostres inicis hem tingut 
diferents ubicacions on desenvolupar el nostre esport, a tots agraïm l'aco llida que ens 
dispensaren, però en aquesta nova etapa ens sentim m o lt complaguts de poder manifestar 
a tots els nostres socis, simpatitzants i públic en general que, gentilm ent cedit pel Bar 
Restaurant Benjumea, del passeig C iutat de Girona, tenim  un local que serà exclusivament 
Per a jugar al nostre esport i afecció. A ixò ens possibilita dedicar-nos amb to t el nostre 
esforç a una de les activitats que amb més afecte hem tingut, com és l'escola d'escacs i la 
difusió d'aquest esport entre el jovent.

Intentem amb aquestes ratlles apropar-nos a tots els saltencs en aquests dies de Festa 
Major per tal que coneguin m illo r el nostre club i ens visitin els dies 23 i 25, ja que cele- 

rarem un to rne ig  amb quatre equips provincials el diumenge, i unes simultànies pels més 
joves la diada de Sant Jaume. També oferim  a to t el poble de Salt la col·laboració que ens 
^a prestat l'artista local Jaume Faixò, que fa quinze anys va dissenyar l'anagrama del

Molt bona festa. La Junta
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DIES 21 i 22 DE JULIOL 
A LES 7 HORES

Nois
^  d’11 a 14 anys

Organitza:
CLUB POLISPORTIU TRAMUNTANA

Inscripcions:
C. Anselm  Clavé, 3 -  Telèfon 23.45.30 

17190 SALT



PRIMERA FOTO
Alguna vegada se 

us ha ocorregut pensar 
com seria la vida sense 
imatges fotogràfiques?
No sabríem si el gol del 
Barça va ésser especta
cular, no sabríem quina 
cara fa el president dels 
Estats Units, ni si el 
vestit de la reina d ’Angla- 
terra era tan tronat com 
deien. Aquella platja del 
Carib de la qual parlava 
el fulletó de l’agència de 
viatges, seria tal i com 
ens l’imaginàvem? Quina 
llàstima no haver pogut 
fotografiar el bateig de la 
nena!

És indubtable que la fotografia és present en la vida quotidiana. Com a 
mitjà d ’informació ens serveix per a il·lustrar diaris i revistes. Com a instru
ment científic, ajuda a documentar els grans descobriments. Com a manifes
tació artística, reflecteix la manera de fer del fotògraf. Com a “aparell 
domèstic” ens ajuda a recordar circumstàncies personals.

I això, ja fa temps que dura. Enguany se celebra el 150è aniversari de 
les primeres fotografies. En aquells temps, el fotògraf havia de saber fer de 
tot; havia de ser mecànic, òptic, fuster, químic, artista, aventurer... Els 
Primers fotògrafs eren una espècie de Leonardo da Vinci del segle XIX.



El record d ’un fotògraf amb una càmera de fusta, equipada amb una 
mena de manxa extensible, com un acordió, ficat dins un sac de roba negra i 
demanant al model que “mirés l’ocellet”, evoca nostàlgies de temps passats. 
Possiblement, aquest fotògraf s’havia fabricat ell mateix la màquina, i segu
rament ell mateix era el productor del material fotosensible que emprava per 
als positius i negatius.

Tot i que els temps han canviat i que ha plogut molt des d ’aquella època 
els principis de la fotografia es mantenen eternament. Això no canviarà mai 
la llum sempre serà llum.

D’aquella càmera de fusta amb un parrac negre per darrera, s ’ha passat 
a l’era dels microprocessadors, objectius d ’enfoc automàtic, sistemes de 
medició de llum automatitzats, i totes les sofisticacions tècniques que us 
podeu arribar a imaginar... Ara és molt senzill treure l’aparell de la butxaca i 
fer-li fer clic! però, l’esperit i la finalitat de la fotografia es mantenen fidels als 
seus orígens.

Damunt la calaixera hi conviuen pacíficament la fotografia d ’aquell 
besavi bigotut (amb una certa tonalitat sèpia) i el darrer retrat que hem fet a 
la nostra xicota (que bé que ha quedat de color!).

Les fotografies dels diaris de cinquanta anys enrera tenen tant o més 
valor informatiu i força periodística que les de l’edició d ’avui.

És evident que la tasca, dia a dia i fotograma a fotograma, d ’aquells 
primers fotògrafs i de les generacions que els han succeït ha arrelat fort. 
Vivim en el món de la imatge. La fotografia n’és la mare i hi ha d ’altres tècni
ques que en deriven: cinema, televisió, vídeo...

Una de les coses que cal valorar per la seva importància és que la foto
grafia, essent una realitat a l’ordre del dia, és a l’abast de tothom. A salt som 
una colla d ’aficionats (l’Agrupació Fotogràfica de Salt), amb ganes de dese > 
volupar la nostra dèria. Disposem d ’un local, ara més que mai, a la disposició 
de tothom (a l’Ateneu Saltenc Can Panxut). Ens serveix de laboratori i de 
punt de trobada. Durant l’any realitzem un seguit d ’activitats (ja sigui de 
collita pròpia o en col·laboració amb altres entitats de la vila), amb la finalitat 
de practicar la fotografia i acostar-la a qui hi estigui interessat.

Si aquesta afició ja forma part de vosaltres mateixos, estaríem molt 
contents de conèixer les vostres idees, els vostres projectes, les vostres 
suggerències. Us esperem!

Si sentiu curiositat per introduir-vos en aquest apassionant mon, 
estarem satisfets de fer-vos participar en el nostre passatemps preferit. Us 
esperem!

Estem convençuts que entre tots sabrem encomanar i fer perdurar 
almenys per 150 anys més l’esperit del fotògraf de la màquina de fusta. Per 
molts anys!

Josep M. Sansalvador



A  Salt; 
l ’H oquei Patins

ÉS JA UNA REALITAT
El present escrit no té per finalitat fer una anàlisi en profunditat de 

I Hoquei Patins a la nostra vila, sinó aprofundir i informar sobre un procés 
d un esport que va ser vital a Salt ara fa més de deu anys; que torna a ser 
una realitat en l’actualitat i que espera consolidar-se en un futur no molt 
llunyà.

D altra banda, la projecció de qualsevol esport és una empresa difícil 
J laboriosa que, a vegades, malgrat la força i vitalitat dels membres que 
ltT|pulsen, depèn en un elevat tant per cent de la sort i d ’un cúmul de 

circumstàncies que poden fer d ’aquell esport l’èxit més esclatant i la seva 
elevació a rang de popular; o la seva mort lenta.



Tr ad ic ió
A la vila de Salt, si preguntéssim a qualsevol persona de 45 anys cap 

avall, qué va significar l’Hoquei Patins, ens trobaríem amb respostes per 
a tots els gustos; però, una contesta seria segura; tothom recorda pel 
que es parlava o perquè van tenir l’oportunitat de veure-ho, què repre
sentava per un poble de les característiques de Salt, l’Hoquei Patins; la 
tradició a Catalunya d ’aquest esport és abrumadora; Girona va ser 
bressol del patí rodat, aquell famós Coma-Cross que va militar i competir 
a la màxima categoria de l’Hoquei estatal va ser prova inequívoca que 
també a Salt va calar fort l’interès per aquest esport.

La pista de la fàbrica s ’omplia de gom a gom; molts d ’aquells juga
dors varen ser internacionals, van jugar amb els equips més importants; 
tot un poble es movia al voltant dels partits de l’Hoquei Patins; al llarg 
d ’aquells vint anys es va crear escola i interès pel patinatge. Ara en fa 
més de deu, tot ha canviat, s ’ha de partir de zero, matemàticament 
parlant, però la memòria col·lectiva de Salt no oblida.

“Malgrat” l’existència d ’altres esports, potser el secret és com fer 
arribar a les generacions joves aquest missatge històric.

A g r u p a c ió  E s p o r t iv a
Tot final torna a tenir un començament. Aquest és el cas que ens 

ocupa. Finalitzada l’etapa gloriosa del Coma-Cross, qualsevol intent de 
tornar a remoure l’Hoquei partia del famós zero. Quatre pares de Salt 
vàrem començar a madurar aquesta idea allà pels inicis del 1988, existia 
la voluntant de tornar a recuperar l’etapa anterior; després de vàries 
reunions es va aconseguir la presència tècnica de dos preparadors que 
assumirien la tasca de l’aprenentatge dirigida cap a la futura mainada. 
L’espontaneïtat i cap tipus de protagonisme va ser el nostre primer 
“dogma” envers la futura projecció de l’empresa que teníem entre mans. 
Un treball que va donar el seu fruit en quedar inscrits com a secció d ’Ho
quei Patins dins l’Agrupació Esportiva (entitat municipal dedicada a 
promoure l’esport). Tot funciona bé; per Salt es comença a parlar d ’Ho
quei i, sense cap tipus de campanya de promoció, cap a finals de maig 
ens trobem amb quasi trenta nois disposats a aprendre’n. L’hora de a 
veritat comença de debò, la preparació de la mainada es concreta durant 
els mesos de juny, juliol i agost, en un curset intensiu de patinatge; l’èxit 
és esclatant, cap d ’aquests nois es dóna de baixa i durant dos cops per 
setmana es treballa dur dintre d ’un ambient típicament d ’estiu, relaxat i 
conjugant l’aprenentatge del patí i el divertiment.



Un ió
La nova secció, vist l’èxit aconseguit, es planteja cremar una nova 

situació. No tot pot ser diversió; cal tenir clar quina meta o finalitat 
busquem.

El següent pas era que tot aquest enrenou fos canalitzat i reconduït a 
un objectiu clar i amb el màxim de suport de tothom; es comptava amb el 
vist i plau de l’Agrupació; amb les ganes i l’entusiasme dels dos prepara
dors; es tenia la confiança de la mainada i, per tant, la nostra prova de foc 
era l’assentiment favorable a la nostra proposta com a Junta Directiva, 
dirigida als pares ( que en definitiva serien i són la columna vertebral del 
club). D’una convocatòria d ’assemblea entre tots els pares i sense cap 
vot desfavorable, es va donar llum verda a punts tant importants com; 
quotes, entrenaments, etc.

Naixia, dons, d ’aquesta manera l’AE SALT HOQUEI CLUB. Tota la 
mainada va quedar federada i preparada per quan arribés el moment de 
competir.

Durant la festa major/88 es varen fer els primers partits amistosos i el 
resultat es pot considerar positiu i esperançador. De la unió va sortir la 
força de tots; calia seguir treballant, malgrat les dificultats, per la 
mainada.

To t s  a  p a t in a r

Estem situats ja en els tres últims mesos de l’any 1988; es continua 
entrenant (dimarts, dijous i dissabtes) i es comencen a accelerar els 
encontres amistosos tant a la nostra pista com a altres pistes; el més 
important, de moment, no és vèncer, sinó que la mainada de Salt es vagi 
acoblant, que es comencin a moure pel terreny de joc i a conèixer també 
el reglament.

Si a nivell esportiu tot funciona correctament, és clar, i això ho pateix 
qualsevol club, l’aspecte econòmic sempre és una cosa difícil de treure’s 
de sobre; sense diners difícilment es pot afrontar una temporada, és 
també missió del club incrementar la presència real de més mainada. 
Dintre d ’aquest capítol, durant el més d ’octubre es va realitzar un petita 
promoció per escoles; és de lògica que un club no pot subsistir sense 
mainada; és una tasca primordial, vital, dins la pròpia existència de qual
sevol grup esportiu; l’objectiu dins el nostre ordre del dia pel present any 
és de buscar canals de penetració a l’escola; es vol que cada temporada 
surtin de cada centre acadèmic de Salt els suficients nois perquè la 
nostra tasca d ’aprenentage sigui continuada i que els nostres equips en



competició es mantinguin dintre d ’una base sòlida i forta. En menys d ’un 
any s ’ha fet un treball positiu i s ’ha donat a conèixer l’existència de la 
presència afectiva de l’Hoquei Patins a Salt.

L’Hoquei Patins és un esport car. No és el mateix la pràctica espor
tiva del futbol, bàsquet, atletisme, etc... És un esforç considerable el que 
fan els pares perquè la seva mainada estigui i mantingui la il·lusió per 
aquest esport.

Rarament es pot creure com un esport tingui tanta arrel entre els 
pobles i fins i tot, al marge de tenir els millors equips continentals (Noia, 
Voltregà, Liceo, Tordera, Barcelona, Reus... ) i equips de les nostres 
contrades (GEiEG, Maçanet, Blanes, Lloret, etc.) no es tingui el suport, no 
tan sols municipal sinó autonòmic, i ja no parlem federativa. Independent
ment d ’això, tots els pobles que tinguin equips d ’Hoquei Patins (i amb 
aquests ens comptem els de Salt), al marge dels objectius i metes espor
tives, estem realitzant una tasca social molt a tenir en compte. Una labor 
social d ’aquesta mena és tan important com ho pot ser el balanç d ’una 
empresa, etc...

La nostra missió és encisadora, com tremendament responsable
Ens falta aquesta iniciativa privada que sàpiga connectar amb els 

nostres ideals per tirar entre tots un treball conjunt. Volem fer costat, a 
qualsevol idea que ens vingui del món empresarial, ja que els interessos 
són mutus. Tal com dèiem a la temporada vinent, tot aquest treball de 
base i promoció tindrà el premi de la competició; perquè els jugadors que 
integren avui dia l’HC SALT, tornaran a lluitar (com es va fer molts anys 
endarrera) per deixar ben alt el nom de la nostra vila i amb l’esperança de 
fer de l’Hoquei Patins en el futur, l’esport més practicat pels saltencs

Josep Antoni López 
President d ’HC Salt



L’ELADI GOTZENS, 
TO T PASSEJANT 
PEL PARC,
UN DIUMENGE 
AL MATÍ

Quan l’ Eladi Gotzens, to t  passejant pel parc un diumenge al matí, desvagat, passejant 
pel parc desvagat, sense cap interès ni pels lleons ni per les cries de boa, veia un grup fam i
liar que somreia sense ganes de som riure davant la màquina de re tra ta r del pare, que havia 
pagat l’entrada i que tenia moltes ganes de veure com el grup fam ilia r es d ive rtia  amb les 
mateixes girafes, que en rea lita t no eren les mateixes, que ell havia a lim enta t de p e tit -n o  
res, una mica d ’herba que el pare del pare va arrencar del jardí del z o o -, experimentava 
un desig incon tro la t d ’anar cap a l’estampa fam iliar, agafar la màquina de re tra ta r, rebo
tir-la  contra  el te rra , donar un cop de puny al fo tò g ra f afic ionat i exp licar a la resta de 
família que, en rea lita t, l’únic que s’ho passava bé, enmig dels animals, era el pare, perquè 
recordava els moments feliços en què el seu pare el duia de passeig.

No ho va fe r mai, a ixò d’ in te rrom pre  el clic de la màquina de re tra ta r, l’ Eladi 
Gotzens, ni a ixò de co lore jar amb sang un diumenge al matí, però de v e rita t que s’ ho 
havia plantejat més d ’una vegada, sob re to t quan pensava que el pare-de-fam ília-que-visita- 
e l-zoo-am b-tota-la-fam ília faria malbé to t  el rode t amb fo to s  de nens i fo to s  de goril·les i 
fotos de goril·les amb nens, i que l’endemà, dilluns, a la tarda, el duria a la botiga, per 
veure si me’ l poden revelar, sí, d ’acord, tan aviat com puguin perquè vo lia  veure com 
havien quedat els nens i els goril·les i perquè el fo tò m e tre  no li funcionava gaire bé. 
Gairebé va estar a punt de destrossar set o vu it càmeres, aquell diumenge, però se n va 
estar, va abandonar el parc i va anar a veure la pel·lícula del que li havia de succeir el 
dimarts al matí, m o lt aviat, cap a quarts de sis, després del dilluns en què to ts  els pares de 
família s’havien posat d ’acord per lliu rar els rodets del diumenge al parc, o  a la platja, o a 
casa dels avis, amb fo tos  al costat d ’aquella calaixera que és tan antiga.

El dimarts al matí s’ havia de llevar a les cinc, i dutxar-se i esmorzar -u n  cafè i una o 
dues galetes- i rentar-se les dents i posar-se la gavardina i anar cap al la b o ra to ri i a rr i
bar-hi d ’hora, perquè les places es podien travessar sense necessitat de recó rre r els 
porxos, en línia recta, sense cotxes. De tornada, trigava més, perquè el camí era de pujada 
i perquè el trànsit li impedia de caminar pel mig de la plaça i perquè ja n ’estava t ip  de 
revelar rodets de pares de família, sempre dre t, amb un d o lo r constant a l’om òplat 
esquerre, i perquè de p e tit també trigava més per to rn a r de l’escola, i la seva àvia li 
Preguntava si és que el camí l’havien fe t més llarg m entre ell era a classe.

El diumenge al matí, desvagat, al parc, era el preludi del d im arts a quarts de sis, i cada 
rnàquina de re tra ta r, cada pare de família, cada goril·la amb nen, eren llances que es 
clavaven a l’om òplat esquerre. Bé, en una zona petita , amb fron te res i to t ,  i amb duanes i 
amb gendarmes, en una zona m o lt petita , just a la part in fe rio r de l’o m ò p la t esquerre.

Josep M. Fonalleras



G aleries  Bellm irar
entre Passatge Marquès de Camps, 8 

i Placa 11 de setembre, 7 - SALT



L’EXCURSIONISME 
PER MUNTANYA A PEU, 

UN MOVIMENT DE LLIBERTAT
Què ha estat el C ES?

Què vol ésser el C ES?

Què és el C ES?

El C ES té 10 anys de vida, fou fundat per un grup de gent m olt entusiasta que 
sempre anava d’excursió per m untanya a peu. Pel fet que Salt no tingués cap 
entitat d’aquesta pràctica cultural-esportiva (exceptuant l’Escoltism e), aquest orga
nisme fou creat am b m olta em penta per gent de tota m ena, jo v en t, adults, nois, 
noies, etc. Tam bé cal esm entar que en aquells tem ps no es tenien tants llocs d’es
barjo ni altres esports per practicar, ni discos, bars, etc. El m otiu  prim ordial era 
promoure les excursions per m untanya, les G uilleries, la G arrotxa, el Puigsacalm , 
el Pirineu, C abrera, M ont Perdut, etc. Aquests in icis foren am pliats fins a pics i 
cims més enllà dels P irineus, tals com  Ecrim s, i els Alps M ont B lanc, C ervino, etc. 
El C ES s’havia arrelat am b força a Salt i tam bé arreu de les com arques giro
nines.



El nostre prim er local ens fou cedit dins el Casal de Ju b ilats, després se’ns cedí 
uns baixos al grup Verge M aria, fins que finalm ent l’A juntam ent ens cedí el local 
on actualm ent estem  al Pavelló d’Esports. A m b l’auge de l’esport blanc, alguns 
com ençàrem  a provar l’esquí am b m olta tim idesa però aquesta afecció  pu jà amb 
èxit, ja  que els autocars i nous socis feren entrar m olts afeccionats dins el CES. 
Aquest nou esdevenim ent féu que l’esport d’anar per m untanya tingués una forta 
davallada, es deixaren de fer les clàssiques excursions per passar-se a l’esquí. 
C anvis de president, noves ju n tes, però l’excursionism e estava estancat, com  si 
haguéssim  perdut el nord. L a nova secció de l’esquí que am b tres anys ens havia 
donat tan ta puixança ara estava eclipsant l’excursionism e.

Sorgiren divergències, discussions, fins que es decidí la separació de les 
seccions, fent que l’esquí es form és com  una nova entitat. N ova ju n ta , nou presi
dent i el C ES agafa nous aires renovats per gent que continuava i continua fent 
m olta m untanya, gent que, havent m arxat, tornà al C ES. Les excursions tornen a 
ésser el prim ordial fet que sem pre havien estat. N ous socis i jo v en t que encoratjats 
per la nova m odalitat d’escalada esportiva, donen un altre concepte al munta
nyism e. E n  aquests m om ents, el C ES és una entitat cultural de lleure i esbarjo, 
excursionista, en la qual tenen cabuda totes aquelles persones a qui els agrada 
cam inar, passar els caps de setm ana i vacances a la natura.

Si t ’agrada la natura, fer m untanya, conèixer el teu país, en el C ES trobaràs 
gent am b la qual t ’in iciaràs dins el m untanyism e. P er aquest estiu, el C ES farà unes 
estades al P irineu  Aragonès: vall d’Estòs, llacs de Perram ò, vall de L iterola  i Aneto, 
del dia 28 de ju lio l fins al 12 d’agost.

Jaume Santana i Vicens
President



El sardanista 
de Palamós

La sardana és la dansa més bella de 
totes les dances que es fan i es 
desfan.

J o a n  M a r a g a ll

Era un capvespre de juny i la Festa M a jo r de Palamós. La m ar amb 
calma i el sol es pon d a rre ra  les muntanyes de Sant Feliu d onan t un m era
vellós especte am b els núvols d ’o r i verm ell.

M erave llosa  posta  de sol.
La cob la  Baix Em pordà llençava les seves notes al vent de la nostra 

estim ada sa rdana  am b un concurs de colles sardanistes. Aquesta ¡uventut 
que quasi pod rien  ser uns p ro fess iona ls  de la nostra  dansa a lçaven les 
mans unides al cel estrenyent-les ben fo rt.

En N andu, g ran  b a lla d o r de sardanes de to ta  la v ida , se li va m orir la 
seva dona  i va queda r sol al món.

Ja no ten ia  pas massa d e lit pe r b a lla r, ¡a com ençava a ten ir les cames 
rove llades i es lam entava a e n ra o n a r entre  els vells que escoltaven la 
música que si la teno ra  o el fiscorn eren més bons els de la tem po rada  
passada.

Des de la m ort de la seva esposa, en N andu  p o rta va  una camisa i uns 
pantalons que estaven renyints amb l ’a igua  i el sabó, per a ixò  la gen t fug ia  
una mica d ’ell.

El sardan is ta  Palamosí va accep ta r la inv itac ió  que li va ren  fe r les b o n i
ques noies de la co lla  Terra N ostra  de b a lla r am b elles, i aquelles cames 
rove llades saltaven com les d ’un va ile t ¡ove.

La sardana  de ge rm anor i l ’ ú ltima va ser la Santa Espina, pocs 
moments abans d ’a ca b a r l ’última tira d a  de  lla rgs  es va fe r un g ran  silenci i 
quan la cob la  va d o n a r el cop fina l, aque lls grans cata lans varen exclam ar 
un fo rt VISCA! am b una sola veu fen t honor al po e ta  que diu: “ Un p o b le  que 
avança donan t-se  les m ans” abans que les noies ba rce lon ines m arxessin a 
l’au tocar varen fe r una per una un pe tó  a en N andu, d ie n t- li a fectuosam ent 
Adéu N andu  fins l ’any que ve si Déu vol.

Ja era fosc, el fe liç  sardan is ta  se ’n va ana r a la p la tja  to t posan t les 
mans dam unt una barca , va m irar el cel i m entre les llàgrim es anaven ca ient 
dels ulls va veure un estel que b rilla va  més que els a ltres i es va pensar que 
la seva dona  el m irava, i va d ir  am b fo rta  veu que es con fon ia  entre  el 
soroll de les onades: “ M a rg a rid a  encara  tinc en el món a lgú que m’es
tim a” .

NOTA: Aquest tre b a ll és fru it de la im ag inac ió , si a lgú se sent iden tifica t 
amb ell és pura co incidència .

Jo se p  Bosch i Font
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VESTIGIS D'UNA NIT D'ESTIU
Vine, em vas dir, i després et vas fondre darrera una mata d'hortènsies 

tan voluminosa i fosca com el castell d 'un conte de bruixes. A  través de les 
branquetes primes i de les fulles amples, la terrassa on acabàvem de sopar 
era com una teranyina de llums discrets. Encara s'hi veien tres o quatre 
clients romancers. Un cambrer molt alt i molt trist desparava les taules.

Ens vam perdre una estona passejant pels caminets de sorra d'aquell 
jardí de restaurant, meitat salvatge meitat de disseny. De tant en tant, el groc 
apagat d'uns fanals de ferro rovellat esquerdava la negror de la nit. Llavors es 
feien més vius els colors i les formes de les flors: el blanc i blau de les hortèn
sies, els vermells encesos de les petúnies, el groc d'unes roses tardanes, 
grosses com una corona de rei, els farbalans de la cresta dels gladiols, el mar 
ataronjat dels clavells de moro. Empès per l'aire lleuger de la nit, ens arribava 
a batzegades l'o lor d'herbes aromàtiques conreades amb cura per donar 
millor sabor als guisats i les salses del restaurant: romaní, farigola, sàlvia, 
espígol, cerfull, menta. Un aspersor carrincló humitejava la gespa tendra.



Vine, em vas dir, i després et vas estintolar a la barana del passeig 
Davant nostre, s'estenia el mar, quiet i tibat com un llençol. Per damunt de les 
aigües fosques, el firmament era un cel de pessebre.

Vine, deies, i vaig venir.
Corríem per la sorra encara escalfada, com dos personatges d'anunci de 

perfum. Potser hi faltava el vent, aquells enormes ventiladors que, situats 
darrera les càmeres, aixequen les faldilles a la noia i enganxen la camisa al 
tors fort i valent del noi. Tant se valia, però. El mar era allà, i també el cel.de la 
nit, fiblat de llum, i els granets rasposos de la sorra calenta, i uns pilonets 
petits d'algues pudents que esquivàvem rient, i la flaire de salabror, densa, 
pesant, i una història compartida de mil hores, o sigui, quaranta-dos dies i una 
mica més, i dos passats per explicar, i l'estiu, amb les seves nits confortables, 
màgiques, enamoradisses com jovenetes ingènues. Hi eres tu, també, que 
em repeties vine, vine. I jo venia. I corria darrera teu sense veure els ventila
dors enlloc. Dec somniar, vaig pensar. Però no, hi havia la salabror que, amb 
la correguda, em penetrava ja fins als pulmons. I un flat incòmode que em 
punxava un costat de la cintura. I les cames cada cop més cansades i 
mandroses.

Ara, aviat, ens asseurem a la sorra i mirarem el mar i hi vessarem confi
dències i secrets que no ens sabem, em rumiava un cervell sacsejat per 
aquella mena de galop esbojarrat que esguerrava la placidesa d'una vetllada 
d'estiu en un dels millors restaurants de la costa. Hi celebrarem les mil hores 
que fa que ens coneixem, què et sembla? havies volgut saber. Què et 
pensaves que em semblaria? Original, romàntic, molt teu, esplèndid.

Vine, vine, vine. M'agafaves la mà perquè no m'aturés.
Les petites onades, els pilonets d'algues, la sorra i els estels ballaven una 

dansa enfervorida davant els meus ulls. Em feia l'efecte d'anar en tren i 
contemplar, de la finestra estant, el paisatge que passa volant.

Em vaig girar un moment. Havia d'assegurar-me que deixàvem petjades 
ràpides a la sorra i que no vivia un somni o un anunci de mentida. Em volia 
convèncer que aquella mena de marató a la platja era ridículament real.

Llavors el vaig veure. El cambrer molt alt i molt trist ens empaitava amb 
un paperet blanc que li voleiava als dits.

Corre, corre, corre.
Vaig córrer fins que se'm  va acabar la corda, molt abans que se t'acabés 

a tu. Després, algú va apagar els ventiladors invisibles. El cel era fosc com 
una taca de tinta i el mar tenia cara de parany.

Dolors Garcia i Cornellà



PREGÓ DE LA 
FESTA MAJOR 1988

D'uns anys ençà és costum, en bona 
hora ins titu ït pel nostre alcalde, poeta i 
escriptor, Sr. Salvador Sunyer, que una 
persona de casa o de fora, inauguri la Festa 
Major, en faci un elogi, canti les seves 
v irtu ts  i les del poble i pregoni les excel·lèn
cies d ’aquests dies.

S'ha considerat sempre una bella 
prerrogativa el fer-ho, i jo , aquest any em 
considero altament honorat per haver-ne 
estat designat, més per consideració i 
bonhomia del nostre ajuntament, que no 
pas a mereixements propis.

Des dels més llunyans horitzons de la meva vida, aquesta funció solemne d'anunciar el 
començament de la Festa Major, sempre havia estat encomanat a les campanes. Eren les 
mateixes que el dia del meu bateig proclamaren als quatre vents: "En Pau, Jaume i Josep, ja  
és dels nostres".

Un venerable programa de la Festa Major de l'any 1928 - t o t  justam ent ara fa 60  anys- 
en guarda memòria escrita: “ Dia 24, a les 9 de la nit, repic general de campanes anunciant la 
Festa". 1 ens parla també del dispar de m orterets. Com podem veure, la sorollosa gresca dels 
nostres dies compta amb remots antecedents. Aquell repicar de campanes era sempre vibrant 
i triom fal. Traspassava les fronteres municipals i s ’enfilava cel amunt, camí de les estrelles 
pròdigament escampat en totes direccions per la més lleu bufada d ’aire. I els pobles veïns 
immergits en una calma silent i reconfortant que avui to thom  enyora, devien dir: “ Sentiu? A 
SALT JA COMENÇA LA FESTA MAJOR” .

En l'eternal va i vé de les estacions, aquest estiu ens ha po rta t novament la Festa Major. 
Aquesta d ’enguany és la que fa 77  en la meva vida. Totes i en to t  temps, han estat porta
dores sempre per a to thom  d ’il·lusions i d ’esperances no sempre realitzades perquè la imagi
nació i la realitat poques vegades es complementen en la vida.

No puc pas guardar un record de totes, és clar, perquè fins que ja  era una mica espigadet, 
els meus ulls i el meu enteniment no copsaren to t  l'engrescador enrenou que aquests dies 
envaïa el poble bo i donant-li quatre pinzellades de llum clara i riallera.

Es pot dir que el món de la Festa Major, s'obrí davant meu amb l'encomanadissa alegria 
d ’una cercavila efectuada per la Banda M ilitar del Regiment d ’Àsia, de la Caserna d ’Infanteria, 
de Girona.

Era una espectacular desfilada d ’homes uniformats, acompanyats d ’uns impressionants 
instruments de vent i de percussió, lluents i guspirejants sota el sol canicular pels carrers 
d'aquell Salt dels anys 17.

I també l'envelat! Tan blanc i blau sota el cel llis i net del mes de ju lio l. Les banderetes 
onejants eren to t  un feix de llum a dalt de to t  de les antenes. I a la n it en la foscor del camp,
• envelat irradiava una llum gairebé fosforacnet i màgica. De llavors ençà l'envelat ha repre
sentat per mi el símbol de la Festa Major, i les sardanes a la Plaça, la seva infinita essència.

Entre els records més lírics d'aquells primers envelats de la meva vida hi persisteix, 
encara, la visió d'aquells últims balladors romàntics que es posaven un pulcre mocador brodat



a la mà, per no deixar una empremta indiscreta en el vestit t o t  ju s t estrenat -com  s’estilava 
en aquell tem ps- de la seva balladora, qui sap si aquella “ BALLADORA ENCISERA DE LA BOCA 
PETONERA” , com deia un vell cuplet català dels mestres Misterio i Zamacois, que en les nits 
d'El Dorado barceloní, havien fe t arribar arreu les veus de la Pilar Alonso, la Mercè Serós o la 
Raquel Meller, i que hem reviscut fa un parell de dècades amb una ombra de vaga melangia en 
la veu de la Linda Vera.

Mireu, la Festa Major és patrimoni de to ts l Tots som hereus d'aquella gent que al llarg 
d'anys i panys, sempre amb un farcell de maldecaps i preocupacions a l'esquena, han fet 
possible la seva continuïtat fent-la arribar fins a nosaltres indemne i bategant, perquè sempre 
noves lleves de joven t amb nous farcells de maldecaps en segueixin escrivint la història.

Però és a to ts  que ens pertoca l'obligació moral de recolzar-los per tal que la nostra festa 
major conservi la seva capacitat d'atracció. Ja ho sabem que el món només el mouen uns 
quants, però és entre to ts  que l'aguantem.

Jo penso que seria bonic, que seria útil i que aniria bé que aquests dies to thom  deixés 
reposar plàcidament l ’automòbil.

Ja li lleurà més endavant de desfogar-se am unt i avall de les rutes asfaltades. La inefable 
blavor marina, la muntanya hospitalària i verdejant i l ’atractiu irresistible, endimoniat i 
enlluernador de les discoteques poden esperar uns dies. A l ’any tenim  52 caps de setmana, 11 
o 12 festes intersetmanals, i a l ’abast de la mà tenim  3 o 4 setmanes de vacances in interrom 
pudes. 1 de Festa Major, només en tenim  una a l ’any!

I només té  3 o 4  dies! No la deixem sola! Fem notable la nostra presència a to ts  els actes 
cívics, culturals i d ’esbarjo que hi ha programats. Passegem per indrets del poble que la mortal 
pressa diària ens havia fe t ignorar. Potenciem al màxim el nou, però, entranyable costum dels 
sopars de germanor al carrer. Ressuscitem de les seves cendres l'ancestral tradició d ’enga
lanar els carrers amb ornaments de to ta  mena. Des de l’humil serrellet fabricat a casa, 
sensible al més lleu m ovim ent d ’aire fins a les banderetes multicolors que fan ostensible la 
seva presència amb un remoreig continuat.

I, sobretot, invoquem i advoquem per la tornada de l’envelat, perquè ja  és un cas ben 
singular que un poble que compta amb una dilatada tradició festamajonera, i amb tres 
mestres enveladors de justa  anomenada arreu de les nostres comarques, hagi de considerar 
l’envelat com un somni inassequible.

Amb to t  encara és possible que la festa major ens deixi a molts el regust sentimental 
d ’unes satisfaccions frustrades. Però això no hi fa res. Hem de seguir alimentant per l ’any 
vinent noves il·lusions i noves esperances, perquè ja  és cosa sabuda que en aquesta vida 
sempre s’ha de treballar, s’ha de somniar i s’ha d ’estimar com si no ens haguéssim de morir 
mai.

I això, és to t  el que volia dir-vos, que ja  sé que és ben poqueta cosa pel que vosaltres i la 
festa major us mereixeu.

Jo, Pau Masó i Fàbrega, Pregoner 
d'enguany per la gràcia de l ’Ajuntament, 
us desitjo una bona Festa.
I us deistjo també per to ta  la resta 
de la vostra vida, que onsabulla que 
aneu, a cada pas, la felicitat 
us rendeixi pleitesia.

HE DIT!!! Pau Masó i Fàbrega
(Fill predilecte de la vila)





P R O G R A M A  D 1 A C T E S  F E S T A  M A Í
DijoUS, dia 20 A 2 /4 de 9 del vespre, al Pavelló Municipal d'Esports, X TORNEIG DE FUTBOL SALA 

organitzat pel Patronat Municipal d'Esports.

D iveftdres, dtft . A les 7 de la tarda, al Club Polisportiu Tramuntana Ir TORNEIG DE FUTBOL SAU 
FESTA MAJOR, d'11 a 14 anys.
A 2/4 de 10 del vespre, Pregó de la Festa Major des del balcó de l'Ajuntament a càrrec de Xia 
Masó, actor i director teatral. Tot seguit Cercavila-Correfoc, amb L'INFERN SELVATÀ, passant pel; 
carrers, Manuel de Falla, Pau Casals, Enrique Granados, Cervantes, Àngel Guimerà; a l'arribada a la 
placa de Lluís Companys, espectacle de foc i aigua.
A 2/4 de 10 del vespre, Gran Final del X TORNEIG DE FUTBOL SALA VILA DE SALT al Pavelló Municipa 
d'Esports. Organitza: Patronat Municipal d'Esports.
A 2/4 de 12 de la nit, Ball amb els conjunts SETSON i TREN DE LA COSTA, al pati de l'Escola La Farga 
A la mitja part del Ball es farà l'elecció de la PUBILLA DE LA FESTA MAJOR-89, amb la col·laboració 
del grup de Dansa-Jazz del Gimnàs ENEC de Salt.
A les 5 de la matinada, Correfoc, amb el grup de diables saltenc “PERE BOTERO IN CONCERT 
“INFERN SELVATÀ” amb el següent recorregut: Major, pl. del Pi, Llarg, pl. Sant Jaume, Joaquirr 
Ravetllat, Major DESPERTAR EL SR. ALCALDE, Esteve Vila, Guimerà, Francesc Macià. Ball del Pijama 
amb el Conjunt MONTECARLO. Al carrer Francesc Macià, xocolata amb coca per a tothom.

Dissabte, dia 21, A les 5 de la tarda, ball a la Llar de Jubilats Les Bernardes.
A les 6 de la tarda, Jocs de Cucanya, a l'Associació de Veïns del grup Sant Jaume.
A 2 /4  de 7 de la tarda, Espectacle Infantil amb la Companyia TEATRE ARCA, a la pl. del Mercat. 
A les 7 de la tarda, al Club Polisportiu Tramuntana, Ir TORNEIG DE FUTBOL SALA FESTA MAJOR d'11 
a 14 anys.
A les 8 del vespre, Audició de Sardanes amb la Cobla LA PRINCIPAL DE BANYOLES, a la pl. del 
Veïnat.
A 2/4 d'11 del vespre, Teatre a l'Ateneu Saltenc Can Panxut, amb l'Obra “DONCS, QUÈ VOLEU QUE 
Hl FACI?", d'Esther Formosa.
A 2 /4 de 12 de la nit, Ball amb els conjunts DRAC MÀCIC i SLALOM, al pati de l'Escola La Farga

Diumenge, dia 23 A les 9 del mati, inici del CONCURS INTERNACIONAL DE PETANCA 
esportiva (darrera el Pavelló Municipal d'Esports).
A 2 /4  de 10 del matí, TORNEIG QUADRANGULAR D'ESCACS, a la seu social 
del Club Escacs Salt, al carrer Major, 152.
A les 11 del matí, XXVI CONCURS DE COLLES SARDANISTES, amb •
la Cobla SANT JORDI a la pl. de la Llibertat.
A les 11 del matí, Missa a la parròquia de Sant Jaume, en memòria dels difunts 
de l'Associació de Veïns del Grup Sant Jaume.
A les 4 de la tarda, es jugaran a les pistes del Club Petanca Salt, les semifinals 
i finals del CONCURS INTERNACIONAL DE PETANCA. •
A les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, Exhibició de 
Patinatge artístic, organitzat per l'Agrupació Esportiva Salt.
A les 6 de la tarda, partit de Futbol entre 
C. F. Salt -  Veterans del C. F. Salt,
al Camp Municipal d'Esports. ^
A 2/4 de 7 de la tarda, Festival Infantil, f
PIMPINELLES, del grup BROSSES a la pl. del Veïnat. S
A 2 /4 de 7 de la tarda, Audició de Sardanes, &
amb la Cobla SANT JORDI /  g
als jardins de l'Hospital Psiquiàtric. f i  i ■  f
A les 7 de la tarda, TROBADA DE GEGANTS m 1
I CAPGROSSOS. •  1

3it, ies semiri

/



E  S A L T  ■ ' DEL 21 AL 27 DE JULIOL DE 1989
Plantada de gegants a la pl. de Lluís Companys. Cercavila pels carrers Guimerà, Cervantes, Major i 
Joaquim Ruyra, amb el grup de grallers CERVELLÍ.
A les 10 del vespre, Audició de Sardanes amb la Cobla SANT JORDI a la pl. Verdaguer.
A 2 /4  de 12 de la nit, Ball amb el Conjunt MONTECARLO i LA SALSETA DEL POBLE SEC al pati de 
l'Escola La Farga.

A les 5 de la tarda, exhibició de TAE-KWONDO a la pl. Onze de Setembre.
A les 6 de la tarda, Concert de Festa Major a l'Església de Sant Cugat amb l'Orquestra MARA- 
VELLA.
A 2/4 de 7 de la tarda, Festival Infantil L'ARC EN EL CEL, a la pl. Onze de Setembre.
A 2/4 de 10 del vespre, Audició de Sardanes a la pl. de la Llibertat amb les cobles CIUTAT DE 
GIRONA i MARAVELLA
A 2/4 d'11 de la nit, Rock amb el Grup “TRICLINIUM", a l'Ateneu Saltenc Can Panxut.
A 2 /4  de 12 de la nit, Ball al pati de l'Escola La Farga amb 
l'Orquestra Internacional MARAVELLA i el Conjunt AQUAREL·LA.

A les 10 del matí, cursa de patins organitzada per 
l'Agrupació Esportiva Salt. Sortida I arribada a la pl. Verdaguer; circuit carrer Major fins a la 
pl. del Veïnat.
A les 11 del matí, V CONTRAMARXA al carrer Major.
A les 11 del matí, PARTIDES SIMULTÀNIES D’ESCACS, per a jugadors menors de 18 anys, al 
passeig de la Ciutat de Girona. Organitza CLUB ESCACS SALT. £
A les 12 del migdia, concurs de dibuix ràpid infantil a l'Associació de Veïns Sant Jaume.
A les 12 del migdia, Ofici Solemne a l'Església de Sant Cugat, amb l'Orquestra MARINA.
A la 1 del migdia, es tocaran dues sardanes al Pedró (pl. de la Vila),
per la Cobla MARINA. •  f
A les 6 de la tarda, partit de futbol entre C F Salt -  C D Palafrugell, W
al Camp Municipal d'Esports. E
A 2/4 de 7 de la tarda, Festival Infantil amb el CIRC SÈMOLA 4
a la pl. de Catalunya. ^
A les 8 del vespre, Audició de Sardanes amb la Cobla MARINA, f
a la pl. del Veïnat. £  ^  f
A 2/4 de 12 de la nit, Ball amb l'Orquestra MARINA, J  |
al pati de l'Escola La Farga. M *  1
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Dimecres, cüa 26. A les 8 del vespre, Audició de Sardanes amb la Cobla LA FLAMA DE
FARNERS 

a la pl. de Sant Cugat.
A les 10 del vespre, Castell de Focs Artificials (carrers Cuilleries-Dr. Ferran). Amb la col·laboració

de "CAIXA DE BARCELONA".
A 2/4 d'11 de la nit, II NIT D'HAVANERES, al pati de l'Escola La Farga, amb els grups 

LLOPS DE MAR i CAVALL BERNAT, hi haurà coca per a tothom 
Amb la col·laboració de "LA CAIXA".

DijOUS, dia 27. I NIT DEL ROCK A SALT, Concert dels grups VOMITO i M.C.D.,
al pati de l'Escola La Farga.

Divendres, dia 28. A 2/4 de 9 del vespre, el Grup de Teatre EL SAFAREIG de 
Salt, estrenarà l'Obra L'ESQUELLA DE LA TORRATXA, a l'Ateneu Saltenc Can

Panxut.

NOTES
Del 21 a 26 de juliol, de 7 a 10 del vespre, hi haurà instal·lada la FIRA CULTURAL i el 

MERCAT DEL LLIBRE VELL, al passeig de la ciutat de Girona. /  Del 22 al 26 de 
juliol, exposició de treballs dels alumnes, a l'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES 

ARTS. Dibuix lineal i artístic. Carrer Dr. Ferran, 21; de 7 a 9 del vespre.
9  ABONAMENTS

Casat: 1.000 ptes. /  Solter: 1.600 ptes. /  Juvenil: 1.000 ptes.

Organitza: COMISSIÓ DE FESTES DE SALT 
Patrocina: AJUNTAMENT DE SALT 

^  \  Col·labora: CAIXA DE BARCELONA,
CAIXA DE PENSIONS ”LA CAIXA",

k \  c a ix a  del penedès , eucesa, hipercor,
agencia de viatges bravatur

- —  A i RÀDIO SALT

La Comissió de Festes es 
reserva el dret de 

modificar qualsevol 
acte si causes de forca major 

obliguessin a fer-ho.



Fiat Tipo. Coche de! año1989en Europa.

6 A M T 6 E  INTERNACIONAL

SERVEI OFICIAL

LANCIA
Ctra. Girona-Anglés (Afores Salt) 

Telèfon 23.15.61



Carrer del Tres de Març, 2 
Telèfon 23.24.08 

17190 SALT

Electricitat 
Calefacció 
Fontaneria
Gas

Instal·lacions

p i j é

L

C. Major, 234 - Tel. 23.43.70 
C. Joan Maragall, 6 - Tel. 23.76.21 

17190 SALT

AUTO-TALLER

CANIGÓ
SERVEI OFICIAL

Passeig dels Països Catalans, 64
Telèfon 23.41.22

17190 SALT

Josep 
Roura 
Pujol
Ebenisteria 
i fusteria

c. Abat Oliba, 14 
Telèfon 23.77.65 

17190 SALT
Particular: 

c. Agudes, 14, 5è, 3a 
Telèfon 23.12.16 
17005 GIRONA



l · l A s s e s s o r i a

d ’ E m p r e s e s

J o a n  R ib a s  

J o s e p  A l v a r e z

Gabinet d’economistes 
i titulars mercantils

Pl. Marqués de Camps, 1, 2a planta 
Tel. 21 .06 .73 - Fax 20.98.19 

17001 GIRONA

c. President Jo sep  Iria, 2  
Telèfon  2 3 .0 7 .8 4  

Particular: 
JO S É  VA LL-LLO V E R A  

C. A. G uim erà, 9

1 7 1 9 0  S A L T

^ f c ò n s T r u c c i d n e &

Z/èXR U B A U -S A

Carrer Pont Major, s/n 
Telèfons 21.45.50 - 20.96.82 

Fax 21.45.54 
17007 GIRONA



C/5 in
U- y o
55 E—1

•<r
ro <0cC/5 r\j Oi « Ui

otu
s
o - 

Te
lí ö

H
Q Q 1

05
i—3 
<

> CJ
DC

fs/ CA)
O

i H
V—O CT.

>
U
tu

*co
s

H _ i
tu u

u
<  CO
U  X

z

o
d S 

H

U
Ui

t u

O

P C

CÖ
"■ c

CÖ
u
>-
0)



Agència de la prop ie ta t im m obiliària  
Adm in istració  de finques  
G estoria adm in istrativa

Declaració de renda 
Préstecs rehabilitació vivendes velles

Vivendes de protecció oficial:
Préstecs i exempcions d’impostos

Expedients jubilació 
Seguretats Socials d’empreses 
Traspàs-matriculació vehicles

MULTI MAR CAIXA

NACIONAL HISPÀNICA, S.A.
(GRUPO VITALICIO)

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

Av. Jaume I, 44, baixos -  Tel. 20.88.54 -  Fax 21.46.08 -  17001 GIRONA 
Propera obertura oficina a Salt: passeig dels Països Catalans, 147



MECANICA - XAPISTERIA - PINTURA 
RENTAT - GREIXATGE - CANVI D’OLI
D e p a rta m e n t e s p e c ia litz a t de re p a ra c ió  R E N A U LT

COMPRA-VENDA D’AUTOMÒBILS
Travessera Sta. Eugènia, 18-22 - Telèfon 23.44.32 - SALT

V A a  ~7 ■  REPARACIÓ DE M AQ UINÀR IA
V  V  V  M  MECANITZATS DE PECES

^  TORN I FRESADORA
Mecàniques

_ C A R A N D E L L -------“  Costabona, 49 
Telèfon 23.49.95 
17005 GIRONA



Tallers 
mecànics

CARPUN
S . A .

Telèfon 47.60.62 
Polígon industrial Inigesa 

FORNELLS DE LA SELVA

SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA

Polígon Industrial M a s  Aliu 
Telèfon  2 3 .9 5 .9 2  

1 7 1 8 1  A IG U A V IV A  

Correspondència: 
Onyar, 2 0 , 3r, 1 a 

1 7 0 0 4  G IR O N A

AUTO TALLER
S & t t# S p a p

F. FELIU

C. Pere Coll Guitó, 22 
Telèfon 23.19.73 
17190 SALT

Ctra. Nacional II (Cruce Caldes) 
Telèfon 47.03.66 

17455 CALDES DE MALAVELLA



F U S T E R I ABARDERA
Passeig Països Catalans, 72 

Telèfon 23.66.59
Distribuïdors de: 17190 SALT

MOBLES DE CUINA
1 a marca d’àmbit nacional en mobiliari de cuina i bany

■ = ■ =  e n n e

ELECTRODOMÈSTICS

TEKA
BALAY

LA METALURGICA

1 .0 0 0 1
MOBILIARIO INTEGRAL el millor encastable alemany

TAULES I CADIRES PER A LA CUINA
Fòrmica
Fusta
Bancs rinconers

MOBLES PER 
A LA SALA DE BANY

Fòrmica
Lacats

Pels serveis de cuines, 
disposem de:
PALETA
LAMPISTA
PINTOR
FUSTER
i TOTA CLASSE DE MARBRES

'*
!íf



TOT EN ELECTRODOMÈSTICS
Assecadores de roba 

Combis - Congeladors - Neveres 
Rentadores - Rentavaixelles

AEG - BALAY - BOSCH 
FAGOR - MIELE - PHILIPS 

ZANUSSI - ITT- WESTINGHOUSE

Les millors marques 
Els millors preus

Televisió - Vídeo 
Alta Fidelitat - Hi-Fi Portàtil 

Discs i cassettes - Càmeres vídeo

SONY - PHILIPS - GRUNDIG 
SHARP - ITT - SANYO

ELS PROFESSIONALS

Instal·ladors de: 
Televisió per satèl·lit 
Antenes col·lectives 
Música ambiental 
Circuits tancats TV 
Buscapersones

C. Àngel Guimerà, 83 -  Tel. 23.52.15 
17190  SALT



OCASO, S. A.
Seguros y Reaseguros
Av. Jaume I, 29 -  Teléfon 20.67.34 
17001 GIRONA

RAMOS EN QUE OPERA:

Vida
Accidentes individuales

Mult. riesgo comunidades 
Todo riesgo hogar 

Responsabilidad civil 
Incendios 

Mult. riesgo comercios

Automóviles 
Mult. riesgo oficinas 

Pymes

Embarcaciones de recreo 
Hoteles 

Planes de jubilación



Esports - Armeria

Gran assortiment en 
articles esportius, pesca i caca

Carrer Major, 198 (Plaça del Pi) -  Telèfon 23.78.79 -  17190 SALT

Carns fresques  
X arcuteria  se lecta

Jaume Darnés

c. Rafel Masó, 21 
Telèfon 23.16.09 

17190 SALT

B o n e s  Festes!

SMÍYO FISHER
------------------------------  SERVEI TÈCNIC ------------------------

TELEi SO Carrer Major, 383 - Telèfon 23.56.61 - 17190 SALT





PHILIPSVIDEO

PHILIPS

EL TROBAREU A:
RADIO GIRBAU
-Rambla, 37

-Placa Calvet i Rubalcaba, 12 

-C /. Major de Salt, 89



Construeix i instal·la:

Porta basculant i 
correderes
Amb acabam ents  de fusta, xapa  
galvanitzada o alumini.

Comandaments a distància 
Automatització de tot sistema de portes

| : r '

Carrer Major, 308 - SALT 
Tallers: camí de V ilab lareix 

Tels. 44.03.07 - 44.02.76

Varilla R-14
Porta constru ïda  de varilla que p e r
m et la visió a través, p e r  a botigues, 
etc.

Ballesta R-13
Porta to ta lm e n t am agada que p ro 
tege ix  el seu àtic, comerç, pis, xalet, 
etc.



C o n s tru e ix  i in s ta l·la :

Porta basculant i 
correderes
Amb acabam ents  de fusta, xapa  
galvanitzada o alumini.

Comandaments a distància 
Automatització de tot sistema de portes

Carrer Major, 308 - SALT 
Tallers: camí de V ilab lareix 

Tels. 44.03.07 - 44.02.76

Varilla R-14
Porta cons tru ïda  de varilla que pe r
m et la visió a través, pe r a bo t igu es , 
etc.

Ballesta R-13
Porta to ta lm e n t am agada que p ro 
tege ix  el seu àtic, comerç, pis, xalet, 
etc.



Manufacturas 
<L Bassal. S. A.

Fábrica h ilados y to rc idos  
Poliester, a lgodón, acrílicas  

y géneros de punto

Gassul fibras. S. A.
Fábrica textu  rizados

Bassnl Color. lS. fl.
Fábrica de tin tu ras de hilados

BÍ¿nar Textil. S. fl.
Fábrica de te jidos

Plaça de Salt, 21 -  Telèfons 23.78.12 i 23.36.02 -  17190 SALT



Construcció i venda de:
P I S O S
C A S E S  

i n  p a i cí
A P A R C A M E N T S

EUGESA
CONSTRUCTORA - IMMOBILIÀRIA

Carrer Major, 182 -  17190 SALT 
Telèfon 23.55.61



LA TECA
JOSEP M.a DUBÉ
ENC AR R EG U EU  A M B ANTELACIÓ :
Sarsueles i paelles  

Pollastres a l’ast 
Conills a l’ast 

Ànecs a l’ast 
Canelons 

Calamars a la romana  
Plats cu inats  

Tripades, cargols, etc.
EXTENS ASSO R TIT DE V IN S I ES PU M O SO S 

C a r r e r  M a jo r ,  9  T e lè fo n  2 3 . 9 4 . 7 9  S A L T

Plaça Catalunya, 10 
Telèfon 24.10.78 

SALT

FORN DE PA

Espiga

C arre r  M a jo r ,  9 8
Tel. 2 3 . 4 6 . 4 3
S A L T



  PEDRES
MARBRES 

GRANITSJoan Anglada i  Codina
Bellavista, 10 - Telèfon 20.60.98 
Les Pedreres - 17007 GIRONA

ifon 2nuel de Fal



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

LARs.a.'WSSê&ê f i

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

DISTRIBUÏDOR

PASTISSERIA

Carrer Major, 16 - Telèfon 23.35.33 SALT



Com ercia l

SALT ELECTRODOMESTICS 
de Josep Altarriba LAMPISTERIA

c. Torres i Bages, 8 -  Telèfon 23.74.15 -  17190 SALT

Il·luminació L’ESTEL
G ran a s s o r t im e n t  en  là m p a d e s  d eco ra t ive s  de  d isse n y

Passeig dels Països Catalans, 126 -  Telèfon 23.74.15 -  17190 SALT

CRISTALLERIES
GOPESA
Instal·lació portes templades 
Vidrieres decoratives 
Doble vidre aïllant 
Mampares de bany 
Miralls 
Vidres plans 
Vidres color 
Vidres laminars

Campcardós, 86 -  Telèfon 23.67.05 -  17005 GIRONA



CARNS i 
EMBOTITS

C arrer M a jo r, 2 6 3  - Tel. 2 3 .8 3 .9 8  
PI. M erca t, llocs del 6 8  al 7 4  - Tel. 2 3 .0 7 .1  6  

F rancesc M ac ià , 1 1 -  Tel. 2 3 .5 2 .1 6  
1 7 1 9 0  S A L T



MOBRA, S.A.
Canales para la construcción y lam pistas  
Doblado de chapa y corte

TALLER:
Camino Antiguo de Salt a Vilablareix, s/n. - Tel. 23 53 17 - SALT

Pastisseria
C onfiteria

Dr. Ferran, 38 
Telèfon 24.38.99 

17190 SALT

AÏLLAMENTS, S, A.

Falsos sostres industrials i decoratius 
Aïllament de tuberies i dipòsits amb 

acabat de xapa 
Cambres frigorífiques 
Insonoritzadó i correcdó acústica 
Conductes per aire condicionat 
Subministre de tota mena de materials 

aïllants

c  Pau Casals, 43-45 
Telèfon 23.68.61 

17190 SALT



Oficina:
Magatzem:

Construccions

c. Major, 
c. Joaqu 
Telèfon 
SALT

316
m Ruyra, 16 

23.75.02

AU RICH, S.A
Construcció de xalets i 
obres de paleta en general

COMAS
JOIERIA 
COPES 
TROFEUS 
PLAQ

Carrer Major, 83 
Telèfon 23.47.70 

S A L T

Fusteria
Mecài

Joaquim 
Boher

Àngel Guimerà, 96 
Telèfon 23.62.52 
17006 SALT



E sports  H eras  2
C. Eiximenis, 13 - Tel. 20.76.51 - GIRONA 17001

E sports  H eras
Francesc Macià, 10 (Xamfrà Guimerà) - Tel. 20.76.51 - SALT

Tota classe d'articles 
d'esports i fotografia 

Tot per a l'esquí, 
tennis, muntanyisme, atletisme...

consTRuceions diliíie  s a

V íc t o r

Prudenci Bertrana, 2 Telèfon 24.23.63 17190 SALT



1901 - 1989

Carrer Llarg, 14 -  Telèfon 23.42.86 -  17190 SALT

I quin goig de viure en ella, tots ardits de glòria nova;
i sembrar sense temença, i collir sens recelar; 

i trenar les nostres dances entre branques d’olivera; 
i cantar les cançons nostres a la vora de la mar.

Dir a l’aire ¡Catalunya!
I respondre’ns iLlibertatI

Fragm ent de “SALVE”, de M iquel de Palol 
(Estrofa 5a)





RECUPERADORA DE SALT, S. A.
MAJORISTA DE FERROS I METALLS

Rodons
Ferralla i desballastaments Bigues
_  , Tubs - carrocers
Servei de grua public Tela per a tanques

Uralites 
Maquinària 

Motors elèctrics 
Recanvis camió 

Materials de subhastes
Camí de Vilablareix, s/n Reixes - Portes
Telèfons 23.67.61 i 23.74.61 
Apartat de Correus, 4
17190 SALT---------------------------------------------------------------------- ----------------

C. Àngel Guimerà, 4 - bis 
Telèfon 24.16.07 

SALT

REPARACIÓ 
ELÈCTRICA 
DE L’AUTOMÒBIL



Tapes 
variades 

i entrepans

z
eco/r

/

President Francesc Macià, 3 -  Telèfon 23.43.40 -  17190 SALT



Tintoreria

REGOLTA
-  Pells
-  Llanes de matalàs
-  Catifes 
i tot el referent a la nostra indústria

'

____

C. Major, 312 
Telèfon 23.45.43 

SALT

C m R T R X  JO IER

Taller propi 
Disseny en jo ieria
Restauració de joia antiga Carrer Mai°r- 100
Rellotgeria Telèfon 23.14.80

MOBLES

t o r r a m a d é



3 SGRUPO
V IT A L IC IO

AGENT:

Josep Parramón i Maurici
C. Esteve Vila, 1 -  Telèfon 23.13.45 17190 SALT

Talleres

C. Ordoñez

Pintura^ ykecmica 
del dmmrwvil

Massana, 74 
STA EUGÈNIA DE TER 

17005 GIRONA

REVELATS DE CARRETS 
REPORTATGES 
FOTO-ESTUDI

DICOLOR
fot

C. Major, 93 C. Rutlla, 100
Telèfon 23.53.40 Telèfon 20.68.09
17006 SALT 17002 GIRONA



R e ta lls
de Ramos i Anna

LOCAL REFORMAT
Especialitats
Entrepans i tapes variades 
Àpat econòmic 
Petita carta restaurant 
Local per a festes, casaments.. 
Acomiadament de solters...

JQ&x -  ?2 e iia u ta n i

L’ESTRADA
Dissabtes tancat

Major, 318 - Tel. 23.07.89 -1 7 1 9 0  SALT

MAS-DOR
RELLOTGERIA

c. Dr. Ferran, 5 Telèfon 23.83.75 17190 SALT

restaurant
VILANOVA

Passeig Marquès de Camps, 51
Telèfon 23.30.26

17190 SALT



tendais
veles

marquesines Devesa
tapisseria 
confecció 
de lones

Carrer Fortuny, 3 
Telèfon 23.21.23 

17190 SALT

C. Torres i Bages, 35 -  Telèfon 23.63.81 -  17190 SALT-



VISA HISPANO
r .a r jtk 'W 'A

B B B U m

sta es su tárjete de crédito: La Visa Hispano. Laque 
le permite comprar en más de 180.000establecimientos 
de todo tipo. La que le proporciona dinero en efectivo a 
cualquier hora en cualquiera de los 5.000Cajeros Automá
ticos ' Y la que le da posibilidad de aplazar sus pagos en 
tantos plazos como quiera. Pida su Visa Hispano si aún
no la tiene. Esta es su oportunidad. Esta es la suya.

Banco HispanoAmcricano



Alta tecnologia 
en alta fidelitat

La perfecció 
a tota pantalla

Elegància, 
facilitat 

de maneig 
i excel·lent 

reproducció
. . ï ï  v \

I t u

B lB c tra d o m e s tic s
Carrer Major, 243  
Telèfon 23.29.71 -  17190  SALT
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