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MUSEU DE SALT 
DEL 3 DE JULIOL 

AL 3 D'AGOST

SALT, UN POBLE INQUIET, IMAGINATIU 
CONFLICTIU, DOLÇ, SEVER, EXALTAT 
I RIGORÓS ALHORA.
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Ajuntament de
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S a lu ta c ió

Benvolguts socis i amics,
M 'agradaria ser un artista per poder donar a 

aquesta humil salutació una form a més poètica  
i saber transmetre la calidesa que voldria fer 
arribar a c a d a  un de  vosaltres. Rebeu el meu 
sincer agraïm ent tots els qui ens heu dona t a juda 
i suport, i d 'una m anera m olt especial als meus 
companys de  la Junta del Casal per la magnífica 
tasca portada  a term e durant aquest any,

En el meu primer any com  a President, tots, i 
jo el primer, hem pa tit el meu aprenenta tge  i us 
en de m ano  pe rdó  si a lgú n'ha sofert invo
luntàriament alguna molèstia. Les exigències fora 
de  to  o les contrarietats o petites incomprensions 
d'alguns socis, m 'han a juda t a valorar molt posi
tivam ent la co l·laboració  d'aquelles persones 
sinceres i honestes que, quan hi ha alguna cosa 
que no va  prou bé, donen la ca ra  i ho exposen 
obertam ent i am b esperit col·laborador; només 
així es po t aconseguir que el Casal sigui de  tots. 
Fins i to t dels qui tiren la pedra i am aguen la mà, 
que tam bé  en tenim. Es veu que s'avorreixen i 
busquen embolics on no n'hi ha, per m atar 
l'estona.

En aquest mític any 92, que sembla que to t 
ho ha d'arreglar, us proposo una fita que podem  
com partir entre tots: que el nostre Casal sigui 
sempre el millor. Si ho aconseguim, tots ens en 
sentirem molt orgullosos.

En la impossibilitat de  fer-ho personalment, 
serveixi aquesta salutació per desitjar-vos a tots 
unes Bones Festes, que les puguem  gaudir am b 
pau i salut am b els familiars i persones estimades, 
i a  la Comissió de  Festes i autoritats responsables 
de  portar-les a terme, us desitjo que siguin ben 
lluïdes i que el nostre poble doni un exemple de 
convivència i civisme, aquests dies i to t l'any.

Ben vostre,

Ferran Màrquez i Morgade 
President del Casal de Jubilats

L'ENCANT
FEMENÍ
Perruqueria i Bellesa

Telèfon 23 54 35 - Galeries Bellmirar 
Marquès de Camps, 8 • SALT

MERCERIA - PERFUMS 
LLENCERIA

MARIA
Telèfon 23 96 56 
Galeries Bellmirar 

Marquès de Camps, 8 - SALT
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com rm
LA PUHXA

CAMISETES PUBLICITÀRIES 
ATOT COLOR

***

ESTAMPEM A LES CAMISETES 
LA FOTOGRAFIA QUE VOSTÈ VULGUI, 

EL SEU FILL, EL SEU NÉT, 
EL SEU ARTISTA FAVORIT, ETC....

Sta. Eugènia, 21 - Galeria interior 
Local 29 - Tel. 20 99 89 - GIRONA

Travessia de la Creu, 39 (cantonada Emili Grahit) 
Cinemes Catalunya - Tel. 22 00 14 - GIRONA

copicmm LA PUHXA
FOTOCÒPIES A TOT COLOR 

REPRODUCCIÓ DE TOFOGRAFIES ANTIGUES I 
ACTUALS, AMPLIADES O REDUÏDES AMB 

CARTOLINA FINS A DIN-A3 
TRANSPARÈNCIES FINS A DIN-A3 

ESTEM ESPECIALITZATS EN TREBALLS PER 
ESCOLES, GUARDERIES, REVISTES TRIMESTRALS, 

FITXES, GRUPS DE TREBALL, EMPRESES.... 
ENQUADERNACIONS ARTESANALS,

TESIS, FASCICLES 
ENQUADERNACIONS TÈRMIQUES, 

ENQUADERNACIONS AMB ESPIRAL DE 
FERRO (WIRE-O)

SEGELLS DE GOMA SERVEI URGENT 
TARGETES DE VISITA 

PLASTIFIQUEM DOCUMENTS FINS A DIN-A3 

***
Sta. Eugènia, 21 - Galeria interior 
Local 29 - Tel. 20 99 89 - GIRONA

Travessia de la Creu, 39 (cantonada Emili Grahit) 
Cinemes Catalunya - Tel. 22 00 14 - GIRONA

ESCOLA MUNICIPAL DE 
BELLES ARTS - SALT

---------------------U m ---------------- L L i-------------------------------------

EXPOSICIÓ
DE TREBALLS DELS ALUMNES 

DEL CURS 1991 -92 DEL 22 AL 26 DE JULIOL

J.ARNAN
VIDRES I VITRALLS

FABRICACIÓ DE:

-  VIDRIERES ARTÍSTIQUES:
PLOM /  ALUMINI /  FORMIGÓ

-  VIDRES PINTATS AL FOC

-  DECORACIÓ DE VIDRES A LA SORRA
-  COL·LOCACIÓ DE:

“CLIMALIT” /  TEMPLATS

Cl. Mosquerola, s/n. - Sector Abastament 
Tel. 23 64 50 - Fax 40 21 46 -17180 VILABLAREIX
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Una f e s t a  o lím p ica

En aquest any olímpic del 
92, el nostre PROGRAMA va 
d'esports. Celebrem  la Festa 
Major coincidint, precisament, 
am b la inauguració dels Jocs 
Olímpics de  B arce lona, la 
Barcelona'92 que vés per on 
es troba, justament, a 92 qui
lòmetres de  Salt, per l'au 
topista. Salt, per altra banda, 
és p ob le  d 'a n tig a  tra d ic ió  
esportiva que ha d o na t es
portistes de  renom. El reguitzell 
d'entitats que hi funcionen han 
sabut conrear aquest p lanter 
de  campions. Les planes que 
dediquem  a aquest tem a vo 
len ser una aproxim ació a la 
im portància del nostre poble 
dins el món de  l'esport, Per 
cert que ni aquesta cond ic ió  
ni ca p  d 'a ltra han estat tin
gudes en com pte  en projectar 
el re co rre g u t d e  la flam a  
olímpica to t i que, per Santa 
Eugènia, va  passar fregant el 
nostre term e m unicipal, Un 
oblit? Una badada?  En to t cas, 
una llàstima que esportistes 
saltencs no hagin pogut portar 
la troxa pels carrers de  Salt,

L'equip de  LA FARGA, que 
per te rce r any consecu tiu  
e laborem  aquest PROGRA
MA, hem vo lgut aprofitar la 
co in c id è n c ia  de  les da tes 
d'inici dels Jocs Olímpics i de  la 
nostra Festa Major per ded ica r 
la part principal -el que no
saltres en diem  el tem a central- a destacar un 
aspecte im portant de  la nostra v ida col·lectiva: 
l'esport.

Confiem que, jun tam ent am b la resta de 
col·laboracions literàries, gràfiques, artístiques i 
el con jun t de  seccions que con fo rm en EL

PROGRAMA us resulti interessant, últil i agradable.
I, sobretot, volem desitjar-vos una BONA FESTA 

MAJOR.

LA FARGA 
Consell de redacció 
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MATERIAL FOTOGRÀFIC 
REPORTATGES - CINE

FOTO BADIA
Plaça Catalunya, 5 - Tel. 23 56 69 - 17190 SALT (Girona)

CONSTRUCCIONS

RUBAU
ci. Pont Major, s/n. - 17007 GIRONA - Tel. (972) 21 45 50 - Fax 21 45 54

m
w m m m A

E x p lo ta c ió  i  e lab o rac ió  
de la  p e d ra  de B anyoles

M A R B H & S

PQFtQUERÇS
MARBRES, PISSARRES i PEDRES NATURALS

Àngel Guimerà, 48 - Tel. (972) 57 07 24 - Fax (972) 57 08 74 - 17846 MATA-PORQUERES (Girona)

6



S umari
3 SALUTACIÓ 77 CLUB BÀSQUET SALT
5 UNA FESTA OLÍMPICA 79 CLUB TENIS TAULA JOVENT
7 GAUDIU DE LA FESTA SALTENC

11 ESPERANÇAT ANY 92 ESPORT CICLISTA SALT
12 ELS ORÍGENS DE L'OR 81 COMA-CROS

GANITZACIÓ MUNICIPAL A 83 CLUB ESQUÍ SALT
SALT 85 PATRONAT MUNICIPAL

15 RIALLES: BALANÇ D'UN CURS D'ESPORTS
1 9 9 1 -9 2 87 AGRUPACIÓ ESPORTIVA SALT

19 DE QUAN TOTHOM ANAVA A CLUB PETANCA SALT
FESTA MAJOR 89 CLUB JUDO

21 CRÒNIQUES DE LA MOLT CLUB BATMINGTON SALT
HONRADA VILADETOTHOMRIC 91 SOCIETAT DE PESCA

27 AMB BTT DES DE SALT ESPORTIVA LA CARPA DE
29 EINES I FEINES SALT
33 CAL ASSUMIR TOT EL DOLOR 93 CLUB TRAMUNTANA
37 EL JOC 95 CLUB D'ESCACS SALT
41 ENXICU PELACANYES, EN DALÍ aUB DE FUTBOL SALT

I LA FESTA MAJOR DE LA VILA OLÍMPICA 7 7 6  aC.
43 ELS ANUNCIS DEL PROGRAMA BARCELONA 1 992
47 CENT VINT-I-CINC ANYS DE 99 ELS ESPORTS DEL RIU TER

"CASES DE LA VILA" 101 UN 9 2  D'D'AMBIGÜITATS
49 LAVERNEDA 103 LA CIVILITZACIÓ DE L'ESPORT
53 JA TENIM UNA ALTRA ASSO 105 DE GRÈCIA VINGUERA

CIACIÓ 109 QUAN L'ESPORT ESDEVÉ UN
54 PREGÓ DE LA FESTA MAJOR NEGOCI
57 AQUEST ANY FEIXINA 111 EL 92  MOLT MÉS QUE UN
59 PROGRAMA FESTA MAJOR ANY
66 NOTÍCIES VÀRIES 112 FOTOGRAFIA I ESPORT
71 SALT, L'ESPORT I ELS JOCS 114 L'ESPORT A LA  BIBLIOTECA

OLÍMPICS 116 . SALT, A 92  DE BARCELONA
73 LES ENTITATS ESPORTIVES 119 ELPODIUM DE SALT

D'ABANS 122 RÀDIO CLUB SALT

ANY lll/Núm. 3 
(surt una vegada a l'any)
Juliol de 1992

PORTADA/Disseny: Carles Borrell. Foto: 
Jaume Ollé.

EL PROGRAMA/Suplement d'Estiu de La 
Farga Revista de Salt.

EDITA/Casal de Jubilats de Salt.

DIRECCIÓ/Josep Cristòfol i Damé.

COORDINACIÓ/M9 Helena Romagós i 
Ribot.

CONSELL DE REDACCIÓ/Josep Cristòfol 
i Damé, Guillem Terribas i Roca Lluís 
Mateu i Riera Joan Boada i Reig, Jaume 
Bosch i Termes, Martí Fita i Casals, Miquel 
Àngel Ferrés i Fluvià, Agapit Alonso i Pont, 
Sebastià Parra i Nuno, Xavier Aberch i 
Fugueras, M.s Helena Romagós i Ribot, 
Alícia Vila i Torrent i Josep Guardiola i 
Vriolas.

COMPAGINACIÓ/Xarli Terribas i Roca

CORRECCIÓ i ESTIL/Toni Ruscalleda i 
Nadal.

FOTOGRAFIA/Jaume Ollé i Selga, Martí 
Artalejo i Costa.

ADMINISTRACIÓ /Joan Boada i Reig.

PUBLICITAT/Comissió SALT-QUILALÍ.

DISTRIBUCIÓ/Casal de Jubilats.

TIRADA/3000 exemplars

REDACCIÓ/Passeig Verdaguer, 1 - 
17 1 9 0  SALT.

IMPRESSIÓ: Impremta Pagés.
C/. Eixampla, 8  - tel. 42  01 0 7  - 
1 7 1 6 0  ANGLÈS (Girona)

DIPÒSIT LEGAL: G I-1586

G audiu  d e  
la  Festa!!

Any rera 
any, arriba la 
Festa Major, 
amb un bon 
preludi de fes
tes de carrer, 
d'entitats, de 
clubs, i un far
cit epíleg de 
més festes 
que no s'aca
ben fins a la 
tardor.

Una Festa 
Major molt 
ben a co m 
panyada, a- 
questany, per 
les quasi festes 
de primavera 
de Sant Jordi i les múltiples arrossades i tiberis al 
magnífic espai del Pla dels Socs. Per cert, heu fet una 
passejada a peu, amb bicicleta o amb cavall per les 
deveses, aquests dies? Heu vist el Ter? L'aigua, tal 
com hauria de ser, torna a ser la protagonista d'unes 
riberes fe liçm ent recuperades, però que cal 
consolidar. Aquest any, que ha passat volant per 
aquest humil servidor vostre, hem intentat posar, 
precisament, sem pre per davant la voluntat de servei, 
cosa que a vegades no hem encertat, i per aquells 
que creuen que no ho hem fet els demano excuses, 
i a tots us demano el vostre suport i la vostra actitud 
decidida per fer més i millor pel nostre poble.

Hem de ser actius i responsables en la lluita 
contra els sorolls i la brutícia, en el respecte als arbres, 
jardins i mobiliari urbà, en la participació amb les 
entitats i clubs, en la solidaritat amb els marginats i 
amb el poble germà de Quilalí, hem de ser actius i 
responsables en la normalització lingüística, hem de 
ser oberts a d'altres cultures, a Europa i al món.

L'Ajuntament som tots i tots hem de treballar, tots 
en som responsables.

Ara, però, és la festa, la grossa, convideu parents 
i amics, engalaneu carrers, balcons i finestres, pre
pareu els millors menjars, assistiu a tots els actes, 
balleu a dojo i beveu amb mesura, gaudiu!!

Us ho demana el vostre alcalde,
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B U R C H  c o n s t ru c to rs  sa Salt

* CASFS
* AMPLIACIONS
* REHABILITACIÓ

C/. Processó, 57 
Telèfon 23 86 02 

17190 SALT

i  q  infor g e s t  nllVBUi
Informàtica de gestió

PROGRAMACIÓ - VENDA - FORMACIÓ

C/. Major, 43 - Tel. (972) 23 48 76 - 17190 SALT (Girona)

LLIBRERIA MONTSE

* LLIBRES DE TEXT
* MATERIAL ESCOLAR
* JOGUINES
* OBJECTES PERA REGAL

Dr. Ferran, 31 - Tel. 24 34 96 - 17190 SALT Girona

* m 8

El jardí del passeig
FLORS I PLANTES DECORATIVES

ANGELA SUNER
El Nadal a casa

Tot p e r  l'adornament de la llar, l ’arbre i el pessebre

C/. Major. 127 - Tel. 23 37 89 17190 SALT
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supermercats
BO N ES FESTES
Sempre al seu servei

c i .  Major, 135 - Tel. 23 61 61 - 17190 SALT

o
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Impremta
Pagès

TIPOGRAFIA - OFFSET 
PAPER PER A ORDINADOR

Cl. Eixampla, 8 - Tel. 42 01 07 - Fax 42 22 67 - ANGLÈS
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E sp era n ça t a n y  9 2

Qui ens havia de dir que algun dia aquesta data 
fos tan desitjada. Per a molts de nosaltres, un somni 
quasi impossible, peròja hoveieu, ho hem aconseguit! 
després de molts anys d'aquest anhel. I ben mirat, si 
ens posem a pensar el perquè d'aquest retard, molts 
de nosaltres no comprenem el veritable significat de 
la seva història, però jo sóc del parer de mirar en
davant, no enterbolir el nostre pensament en records 
passats, si haguéssim aconseguit aquest goig a l'any 
vint-i-vuit o a l'any trenta-sis o anteriorment, el cas és 
que ara hi som de ple, amb el pensament, l'acció i els 
esforços de tots nosaltres. Jo crec que la joventut 
participant porta el pes més gros sobre les seves 
espatlles. La gran responsabilitat de ser competitius i 
dic més, de millorar marques... i, a més, 
l'orgull d'aconseguir unes 
medalles i

dels cabells a l'extremitat dels dits dels peus. Llavors 
és quan davalla la llàgrima. I aquest goteig és rebut 
amb alegria... ja ho veieu, plorar per fora i riure a 
dintre, dues contradiccions que van juntes amb els 
sentiments.

No sé si peco d'atreviment amb el que dic, no sóc 
dona de lleis, però sí sóc capaç de saber apreciar els 
sentiments en el més profund, sense voler desvirtuar 
cap altre somni d'atleta, del que sigui, que defensi els 
seus colors, la seva llengua, o el seu himne, solament 
que cadascú està cofoi amb el seu o- 
rígen, la seva autonomia,
o la seva

pujar aquell pò
dium! i poder sentir l'himne 

de casa nostra. Si fos així quan algun dels 
nostres atletes, al ser guanyador,pogués sonar a 
l'aire la música nostrada, quina joia pels nostres cors 
esperançats. Llavors sí que el goig seria complert i 
haig de ser franca, quan sento les notes d'algun dels 
nostres cants, tinc ganes de plorar... no de tristesa, si
nó d'aquell sentiment que està en el fons del nostre 
ser, com molts de nosaltres, i ens fa vibrar, de la punta

„ |Ustració Llu*
rtxn

Si aquest anhel 
no pot ser realitzat, suposo que 

no en farem cap drama.
Potser un altre dia aconseguirem que entenguin 

els nostres sentiments.
Crec que tenim bons atletes i es faran mereixedors 

de la confiança que tenim posada en ells. I també 
voldria dir que des de la cúpula de persones que han 
treballat posant-hi el seu cervell perquè això fos una 
realitat, fins al més senzill mestre d'obres, tots ells es 
mereixen el meu aplaudiment.

Que tinguem sort, i bon temps!!

Anna Bonal

VENDA I LLOGUER DE 
MAQUINÀRIA I UTILLATGE 
PER A LA CONSTRUCCIÓ

VENDA i LLOGUER:
Pg. dels Països Catalans, 58 
Telèfon 233731 
17190 SALT



E ls o rígen s d e  
l'o rgan itzac ió  m u n ic ip a l a  S a lt

Ja ha estat constatat moltes vegades que Salt no 
disposa gairebé de cap referència històrica entorn 
de la seva organització comunal abans del segle XIX. 
Els integrants de la vintena de famílies que poblaven 
el Pla de Salt durant l'època medieval i moderna, 
com estaven organitzats? Com administraven els 
seus interessos comuns? Com resolien els seus 
conflictes? En definitiva, des de quan existeix a la 
nostra vila alguna mena d'organització municipal?

Ara fa poc més d'un any, va ser dipositat a lArxiu 
Municipal de Salt l'Arxiu Patrimonial del Baró d'Algerri
- Marquès de 
Camps. Els primers 
treballs de c a 
talogació dels més 
de 400 pergamins 
que conté, ens ha 
permès localitzar 
un document que 
proporciona una 
resposta a les 
qüestions p lan 
tejades.

Es tracta d'un 
pergamí designat 
amb la referència 
LL 274 i titulat Pri
vilegi del Batlla de 
Salt y Obrés. A- 
quest privilegi va 
ser atorgat a Per
pinyà el 15 de ge
ner de 1449, per la 
Reina Maria, com 
la lloctinent del Rei 
Alfons el M ag
nànim, als habi
tants del lloc de 
Salt i regula l'inci
pient funcionament polític, judicial i administratiu de 
la col·lectivitat local, després del seu alliberament de 
la dependència feudal i el seu retorn a la jurisdicció 
reial.

Concretament, des d'aquesta data, Salt es regirà 
per un Batlle designat per la Corona d'entre tres 
vilatans proposats pel conjunt de veïns. Aquest Batlle 
estava assistit per un o dos agutzils, anomenats Saigs
o Missatgers, i s'encarregaven de la jurisdicció civil i 
de la persecució dels delictes menors, del control del 
mercat, del proveïment i la venda del pa, vi, palla, 
civada i altres productes necessaris, de la concessió 
de permís per establir hostals i carnisseries, dels pesos

i mesures, i d'altres aspectes de la gestió dels afers 
comuns.

A més, el privilegi regulava altres aspectes,corr 
el pagament d'imposicions, la celebració d'una firc 
anual i la permissió de poder caçar, pasturar i fei 
llenya en els aiguadeixos del Ter, de propietat reial.

A con tinuació , transcrivim  les parts mé: 
significatives d'aquest important document:

(...) Molt alta e molt excellent senyora, a vostre 
altesa humilment los homens de la perròquia de Salt 
prop la ciutat de gerona, desijants sots la dolça e

suau senyoria de 
Senyor Rey e vos
tra tornar, que Ic 
perròquia de Salt. 
feta la luyció de 
aquella, sia unide 
a la Corona reya 
e Regne de aragó. 
indivisiblament, e 
de ells nos puxe 
dequ iavan t se 
perar e que 
tostemps s/c 
membra indivisi: 
de la Corona Re 
yal, esiperventurc 
-ço que Deus nc 
vulla- se fehic 
algun contracte c 
provissió en con 
trari, que aquell n 
aquella no valga 
ans ara per lavor: 
sia nulla e hagu 
per no fet. E si al 
gun o alguns, er 
vigor de qual 
sevols contracte;

o provisions en contrari fets o fetes, o per altra via, sé 
sforçaven de pendre possessió da la dita perróchia c 
juridictió de aquella o fer algunes contradictions er 
contrari, que los homes de la dita perróchia qui arc 
son, o per temps seran, los puguen resistir e contradir 
ab armes o sens armes, e offendre e injuriar c 
damgnificar e matar, sens incorriment de algunc 
pena. E que lo senyor Rey, ni la Senyora Reyna, ni lur 
officials qui ara son o per temps seran, nois ne puguer 
inquirir, ne denunciar, ni punir, ans lo senyor Rey arc 
per lavors e lavors per ara los ho perdona els ho reme 
graciosament, plau la senyora Reyna.

Item, que dequiavant la universitat de la ditc

Dos dels 436 pergamins de l'Arxiu del Baró d'Algerri - Marquès de Camps.
Foto: Carme Carbó
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)erròquia, cascun trienni e totes vegades que sera 
ecessari, puguem elegir tres homens habitants del 
í/f terme qui han acostumat de paguarede contribuir 
>n los negocis comuns de la dita perròquia, que lo 
um de aquells tres, ço es aquell qui sera elegit per lo 
ostre batle general o per son loctinent, sia batle de 
j dita perròquia, exer- 
int en aquella to ta  
iredictió civil. E puxa 
onar guiatges pusque
0 sien bandeiats dins lo 
it terme. E que lo dit 
atle puxa senyar tots 
esos o mesures e re- 
onexer pesades epunir 
quell o aquells qui frau 
! faran, enegúnoypuxa 
ntrar per fer lo dit exer- 
ici. E que lo dit batle 
eneral o son loctinent 
j ia  admetre per batle 
< hun de aquells tres qui 
iran stats elegits per la 
fto universitat. E que lo 
tge de la ciutat de 
erona haia a dar e 
restar consell el ditbat-

del dit terme totes 
sgades que li de- 
anarà, e sia jutge del 
t terme, aximatex que 
s dits officials de ge- 
<na puxen veure e punir en tots crims, ço es a saber
1 totes naffres e morts e mutilació de membres, axi 
D/n en los altres lochs de la dita Vegaria. E los altres 
?tes haia a fer lo batle del dit terme, e que lo batle 
ï tengut de prestar caució ydonea e asegurar 
'u la, en poder del vaguer o Sotsveguer o del jutge  
3 la Ciutat de Gerona, plau a la Senyora Reyna.

Item, que lo dit batle de la dita perròquia, o los 
irers en absència e defalliment del dit batle, puxen 
egir hun saig o dos, totes vegades que es voldrà, 
sr exercir totes coses necesàries en lo dit terme, e 
le los dits saigs o missatgés sien de la Cort Reyal de 
erona, però que nengun ni nenguns noy puxen 
-ercir los actes de la dita Cort sinó aquell o aquells 
li seran stats elegits per lo dit batle, plau a la senyora 
iyna.

Item, que puxen tenir carniceria-una o dos- e 
tndra aqui totes carns aforades per lo dit batle, ab 
m dels obrers del dit terme o per dos obrers en 
isència o defalliment del dit batle, aximateix que 
ixen tenir hostal o hostals e vendra aqui pa e vi, 
illa e civada, e totes coses necessàries, però que lo 
i  el vi e la civada haia esser aforat per lo dit batle 
> hundels obrers, o per los dits obrers en absència 
il dit batle, però que no puxen vendra amés for que 
srona, e que negú noy puxa tenir hostal, ni hostals, 
zarniceria, sinó aquell o aquells que la dita universitat 
'Irà, a cens de cinch sous annuals, e sia senyor 
ecta de les carniceries lo Senyor Rey, plau a la 
nyora Reyna.

Item, que totes les ylles o aigualeys navals ques 
trtanguen al Senyor Rey dins lo terme o iuredictió.

sien comunes per tots los perroquians o habitants de 
la dita perròquia, havent hi quescú son empriu de 
lenyar e de pasturar e cassar e altres negocis fer, 
segons han acostumat tot temps, o cens de cinch 
sous annuals, e sia senyor directe lo Senyor Rey, plau 
a la Senyora Reyna.

Item, que la dita universitat puxa tenir fira 
assegurada o mercat una jornada l'any, e al cap de 
vuyt jorns rerafira de un dia. E que aquells qui iran o 
vindran, e staran en la fira, sien guiats axi com es 
acustumat de les altres fires, però que no la y puxen 
tenir en jornada que haia fira en Gerona ni en altra 
loch dins la Veguaria, plau a la senyora Reyna.

Item, que tots aquells qui son e seran terratinents 
dins lo terme de la dita perròquia, haien e sien tenguts 
contribuyr ab la dita universitat en paguar en tots (?) 
e altres qualsevol drets imposats per causa de la 
luyció fahedora de la dita perròquia, iuxta la vàlua 
dels delmes ques culliran en lo dit terme. E enaçó 
puxen esser tellats o tatxats per la (?) (?) (?) part de 
aquella, plau a la senyora Reyna (...)

Narcís Castells i Calzada
Arxiver de la Diputació de Girona

M. Assumpció Colomer i Arcas
Arxivera Municipal de Salt

! n-àk ru m h  «V '^ m v «tee-u-

;* <\í«r o. tuttvn c n  ̂ crio ttaÍV' Atryn t&>.
j U s a j S a w e Í Ü S « k u c m r - ^ i ç W i t r t t x  ternes
tzvrc. i^ r*vu r.« V  \u iU  AAtt

W  ♦tmÀ ï W  Acm .

yvu ) «V j

Document més antic de l'Arxiu del Baró d ‘Algerri - Marquès de Camps datat 
l'any 1142. (Foto: Josep M.g Oliveras i Arxiu d'imatges de l'Ajuntament de Salt.)
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Si4*tu4uAl·i&i GaL·lusía, S. Jí.
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V O L V O
C A M I O N S

SERVEI OFICIAL

Passeig Marquès de Camps, 3 - Tels. 233311 /  233861 - Fax 236652 - 17190 SALT (Girona

auto-sport

TOTES LES 
MARQUES 

4 X 4

SERVEI: SPORT GARATGE, S.A.
Passeig Marquès de Camps, 1-3 - Tel. i Fax 23 78 83 - SALT
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Rialles:
3alanç d'un curs 1991-92

vra, a l'estiu quan tota cuca viu, volem aprofitar el 
loment de descans propiciat per la calor per fer un 
•etit repàs de les actuacions que hem realitzat al 
urg de tot aquest curs 1991-1992.

Fent una breu repassada a les activitats fetes, 
eiem que han tingut una bona acollida entre els 
ssistents als actes. Hem procurat que la diversitat i la 
ualitat presidissin tots i cadascun dels espectacles, 
eguint els ideals educatius que guien el nostre 
toviment, hem intentat de buscar uns espectacles 
n el públic assistent gaudeixi activament d'allò que 
esdevé al seu davant. Cal recordar que RIALLES de 
AlT sempre s'ha mantingut en una línia que 
>brepassa l'àmbit estrictament burocràtic de fer 
snir uns espectacles i omplir d'aquesta forma unes 
ores en el ja per si dens calendari d'activitats dels 
ostres fills. El nostre objectiu bàsic és educar en el 
>mps de lleure de la mateixa manera com ho poden 
sr altres institucions educatives, com ara l'escoltisme, 
s casals, les colònies... Però arribant-hi d'una forma 
dica, oberta i a l'abast de tothom.

La nostra selecció no és fruit de l'atzar, sinó 
ie ha estat detingudament sospesada a partir 
uns condicionants que, de manera més o menys 
recta, ens influeixen, ço  és:la disponibilitat 
essupostària (els espectacles són cars), les ca- 
oterístiques estructurals dels espais on realitzar 
luests espectacles (reduïdes dimensions de 
scenari i de l'aforament anunciada remodelació 
’l teatre); limitacions pròpies dels membres del

BfiABEfi©
ESPECTACLES PER A  NO IS  I NOIES

P A T R O N 'T  PARROQUIAL SALTENC

DIUMENGE, 1? BÀb
a 9 ! A  « «

uv

C I N E M A

' ^ J m e n g É z o d e  MAIG 
, 2 / 4  d e  12 a C a n  P a n x u t

P ro je c c ió  de  la p e l·lícu la

' '« P e ó ®

Col·laboi
ració 200 p

grup, motivades pel nombre cada vegada més reduït 
de membres en el grup i la poca disponibilitat de 
temps per emprendre uns objectius molt més amplis.

Arran d'aquests factors fem la nostra tria sobre 
un llistat extens de possibles actuacions valorades 
positivament per un Consell Assessor d'espectacles 
que hi ha a la seu central del moviment a TERRASSA.

Tot i aquesta preocupació que des del grup 
RIALLES DE SALT posem a l'hora de preparar un ca
lendari de qualitat, variat, i a l'abast de tots els infants, 
aquesta feina no té massa sentit si no hi ha un re
colzament per part de persones implicades directa o 
indirectament en l'educació de les noies i els nois de 
la vila. Ens estem referint als pares i als educadors que 
haurien d'animar i crear l'estímul necessari per tal 
que els infants assisteixin als espectacles que or
ganitzem pensant en ells.

RIALLES és una entitat oberta a tothom. 
Agrairíem especialment poder comptar dins el nostre 
grup amb pares, educadors... persones que tinguin 
un mínim de temps lliure i un màxim d'interès a ajudar 
a l'educació íntegra dels nostres fills.

Hem començat ja a posar fil a l'agulla per 
preparar un seguit d'espectacles que omplin aquest 
espai tan necessari i moltes vegades oblidat de 
l'educació global dels nostres nois i noies. Nosaltres 
estem molt il·lusionats i per assolir aquest objectiu 
esperem també la vostra estreta col·laboració.

No volem acabar aquest escrit sense recordar- 
vos els actes que durem a terme durant la nostra 
FESTA MAJOR d'enguany.

DISSABTE, 25 DE JULIOL: FESTA DE L'ESCUMA 
amb el grup XIP-XAP.

DIUMENGE, 26 DE JULIOL: CIRC amb el grup 
CIRC CONFETTI.

RIALLES DE SALT US DESITJA UNA BONA FESTA 
MAJOR!!!
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CARNISSERIA

CONSOL

C/ Manuel de Falla, 40 - Telèfon 23 99 49 
Dr. Ferran, 24 - Telèfon 40 21 03 

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

.PARRAMON.

Carrer Llarg, 31 - Telèfon 236546 - 17190 SALI

UNA MICA DE TOT

Llaminadures 92 l'any de Barcelona
■ Papereria  l'any del Barça
S !° °T /ew i l'any de la festaObjectes de regal 1

■ Revelat i venda de  major de Salt
material fotogràfic  B o n a  F e s t a !

Descompte especial 
per a  socis del Casal de Jubilats

C/. Sant Dionís, 45 - Tel. 40 10 85 - SALT
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HONDA MAQUINÀRIA

ROBERT TORRENT, S. A.
--------------------  V enda i re p a ra c ió  d e  M aquinària

A grícola i J a rd í

CONCESSIONARI:

MOTOOATCKES

RENAULT SACHS
Agricultura ÍmM|  DOLMAR |

BOTIGA: - Cerverí, 9 - Tel. 20 84 31 - GIRONA 
TALLER: - Ctra. N-ll, 25 - Tel. 21 96 05 - SANT JULIÀ DE RAMIS

MOTOS
CATALUNYA

Pere Teixidor
VENDA I REPARACIÓ DE 
BICICLETES, 
VEL0M0T0RS I MOTOS

MONTESA DUCATI
PEUGEOT 

VESPA VESPINO
DERBI 

HONDA PUCH

Carrer Major, 307 - Telèfon 23 93 67 
17190 SALT

V A L L 5  

Q A H 2 I Q A
---------------S. A.-------------------------------

MOBLE CLÀSSIC 
DISSENY D’INTERIORS

TALLER PROPI

Santa Clara, 53 - Telèfon 20 06 93 - GIRONA

K j A S À T u 0- *
A S SE SSO RA M E NT FET PER PROFESSIONALS

Fiscal, laboral, jurídic, civil, jubilacions, assegurances, 
empreses, comptabilitat, etc....

ESTEM AL SEU SERVEI AL:

C/. Major, 58 - Telèfon 24 24 57 - 17190 SALT
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'C E N TR E  D 'E S T U D IS  D 'A R T S  P LÀ S TIQ U E S  I D ISSE N Y"

“Z L̂&UCX

P tn tcvux,

“D úiA euty

C/. Àngel Guimerà, 88 - Tel. 23 93 33 - SALT

ALTRES ACTIVITATS
* CURSOS DE FORMACIÓ (som centre col·laborador 
de la Generalitat)

* Celebracions, festes I-festivals 
SERVEIS
•SAUNA finlandesa
* SOLÀRIUM

EDAT
* A partir dels 4 anys

INSTAL·LACIONS
* Local climatitzat
* Professors especialitzats.

Dr. Ferran, 7- Tel. 23 93 33 - SALT

A LA QUARTA ÉS LA VENÇUDA -  QUATRE A LA CANTONAD,  
AMB Q U A T R E  JA EN TEN S PROU -  Q U A TR E  SÓN QUATRE  
UN QUATRE DAMUNT UN ALTRE FAN VUIT -  "QUATRELLIZOS  
JA NO ÉS UN SET A LA ROBA SINÓ QUATRE -  QUATRE GAT? 
ELS QUATRE CANTONS -  QUATRE PER AQUÍ QUATRE PER ALL, 
NO ÉS QUADRAFÒNIC,  SINÓ QUATREFÒNIC -  EL QUATRETLOt  
AVIAT EN DIRAN QUATRILÀNDIA -  LES QUATRE VAN TOCAN; 
C AMINA DE Q UATRE G R A P E S  -  DE L 'O EST ELS QUATRERc  
OBRIM A LES QUATRE I NO TANQUEM FINS TARD -  QUATRE Mir 
FA MÉS DE QUATRE DIES QUE VÀREM OBRIR -  QUATRERNAF  
QUATRE-CENTS QUATRES -  CADA VEGADA ET VEIG MÉS QUATRF 
UN PILÓ DE Q U A T R E S  EN EL D E S E R T  FAN MOLTA OMBR!  
QUATRE PER AQUÍ, QUATRE PER ALLÀ -  DEL CAV/'·'-L·QUATRE POTE 
DOS I DOS FAN Q U A T R E  -  Q U IN A  H O R / t t l r T p à | | Q U A T R  
Q U A T R E  PER Q U A T R E  -  CARAI  AMB E iM J u  ■”  . E L L
QUIN NÚMERO HAS DIT? EL QUATRE -  T R U Q U E M ^ ^ ·? E /Z p P  
QUATRE POMES TÉ EL POMER D’UNA A Q U U
ELS QUATRE GENETS DE L'APOCALIPSI -  QUATRE D ll·W jB F lO f7 //^ R E  
T’HE DIT QUATRE MILIONS DE VEGADES QUE . ^ ^ Í M jÍ ^ GERA 
EN SANTI ÉS EL PATRÓ, DEL QUATRE NATURALMWWl yfcriK g e  RAON 
DE Q U A T R E  DITS E N S A N G O N A T S  LA O R M
LA CADIRA TÉ QUATRE POTES -  Q U A T R E y / V ^ H O R  
NO ERA UN XÀFEC SINÓ QUATRE GOTES -  LES ( i r V a iA L A N E
PEL CARRER DEL VI QUATRE TORRATS FAN CAM ll^AS í ( / V l l · l · L  QUATR 
I ON ÉS TOT AIXÒ -  AL CARRER TRES DE MARÇ, BAIXOS -  i c l. 24 45 5 
TOT AIXÒ I MÉS -  CANTONADA AMB PAÏSOS CATALANS, DE LA VILA DE SAL- 
18

ENECE
ACTIVITATS ESPORTIVES
* GIMNÀSTICA de manteniment i AERÒBIC
* CULTURISME
* JAZZ i iniciació a la dansa
* Gimnàstica BASE PER A L’ESPORT
* PSICOMOTRICITAT
* Gimnàstica TERCER A EDAT
* TAI-CHI



Oe qu an  to th om  
in a v a  a  
Testa M ajor

La Festa Major és la cosa més 
iportant que pot tenir un poble. 
Ddríem dir que un poble és més o 
ienys valuós segons la seva Festa 
lajor.

Salt sempre ha estat un poble 
stingit, i la seva Festa Major també 
:a considerable. Venia gent de fora 
es passaven uns dies d'allò més 
vertit. Tothom es posava el millor i 
>ia gala de la més gran ostentació.

Els saltencs convidaven els seus 
arents, els amics ja s'autocon- 
daven, i el jovent de les rodalies, 
je  venien a la tarda, no faltaven a 
ap sessió de ball. Durant els dies de

Festa Major hi havia diferents 
ategories de públic, per exemple: 
sïns, parents, convidats, forasters..

També era freqüent que els 
iutadans dels pobles veïns 
nguessin a Festa. També els d'aquí 
nàvem al seu poble quan era la 
jva Festa. Es feien autobusos 
specials i els més atrevits venien a
9U.

Això portava una massa molt 
^an de gent, i feia que per uns dies 
: poble fos desconegut. Fins i tot les 
ptes, xoriços i macarres venien a 
9sta, m'explicaré: a l'haver-hi una 
■an quantitat de forasters i gent 
aquí, les putes venien a fer el seu 
bn negoci, ja que a Salt no hi havia 
arri xinès; els macarres acom- 
anyaven les putes, a fi de donar-los 
rotecció i treure bon fruit del seu 
sball; i els xoriços venien a veure 
uè "pispaven". Era freqüent que 
’ioltes famílies, quan tornaven de 
>nvelat, es trobessin la casa potes

enlaire, o bé que els havien fotut 
les gallines (qui més qui menys 
tenia el seu galliner particular). Per 
això, si us recordeu, eren molts els 
qui els dies de Festa Major, quan 
anaven a l'envelat, deixaven el llum 
del pati encès.

Avui dia, la cosa ha canviat. És 
cert que la Festa és molt important, 
però són moltes les famílies que 
esperen els dies de la Festa Major 
per anar de vacances, per sortir. I 
prefereixen no estar en el poble en 
aquestes dates. Altres se'n van 
durant el dia i al vespre vénen a fer 
un vol a les parades o s'arriben fins 
a l'envelat.

Però ja no és el mateix, la cosa 
ha canviat, i en càmpings, restau
rants i hotels de comarques trobes 
gent del poble els dies de ia Festa 
Major, i axò no està bé, ja que de 
Festa Major a cada poble només 
n'hi ha una, i un cop l'any. I no 
participar de la Festa és en certa 
manera no abonar el poble, per 
més que diguin el contrari, i 
prefereixen anar a fer cua per les 
carreteres que no estar en el nostre 
poble.

Com tot, són cicles i tot dóna 
voltes, quan tornem a tenir una 
època en què tothom anirà a la 
Festa Major, ja se'n recordaran que 
un temps no hi anaven i diran: Que 
n'és de maca la Festa Major de 
Salt. Salut i Bona Festa Major!

Undara
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REPARACIÓ DE MAQUINARIA 
MECANITZATS DE PECES 
TORN I FRESADORA

MECÀNIQUES

CARANDELL-
Costabona, 49 
Telèfon 23 49 95 
17005 GIRONA

CONCESSIONARI OFICIAL

a a a a

SERVEI OFICIAL POST-VENDA I RECANVIS

GAR4TGEINFERNACIONAL
ROBKTMtDALSK.

Avgda. Sant Narcís, 28 
Tel. 24 12 12 

GIRONA

Ctra. Girona-Anglès 
Tel. 23 15 61 

SALT-GIRONA

TOT PER OFERIR-LI UN MES SEGUR, 
COMPLET I RÀPID ENSENYAMENT DE CONDUIR

Avgda. Francesc Macià, 11 - Tel. 24 01 96 - SALT (Girona) 
Avgda. Sant Narcís, 85 - Tel. 23 31 56 - GIRONA 

Passeig d'Olot, 58 - Tel. 23 29 41 - STA. EUGÈNIA (Girona)

PERMISOS A1, A2, B1, B2, 01, C2, D i E
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Iròn iques d e  
la m o lt honrçida  
n ia  d e  T oth om ric

Tothomric era una població  plana i grisa am b 
’ia història local petita de tres o quatre fulls a to t 

»;tirar. Tres o quatre segles enrera tirant llarg. Ni 
iassa gran ni massa xica. Dir-ne poble fóra fer-li 
i  tort; dir-ne ciutat, un altre. Tothomric era una 
la. Una vila anodina sense deixes romanes, sense 
dsís visigòtics, sense blasons rellevants a les llindes 
3 ls portals. Uns pergamins escassos, testaments 
majoria, donen fe d'un parell de  plets sonats, 

una vaca p igada, d'un hortet sense tanca, 
una semal....

Els homes de Tothomric ja són figues d'un altre 
Dner. Els homes de  Tothomric sí que n'eren 
originals. Els homes i les dones de Tothomric la

CARNS FRESQUES 
XARCUTERIA SELECTA

JAUME DARNÉS

C/. Rafel Masó, 21 - Telèfon 23 16 09 
17190 SALT

IL ·LU S TR A C IÓ  LLUIS M A T E U

21



sabien molt llarga, molt. Havien inventat un sistema 
de vida inèdita a les nostres latituds, aparentm ent 
e n v e ja b le  en to ts  els sentits, p e rq u è  en 
desapareixien les diferències, ergo les lluites socials. 
Un sistema am b el qual s'hi establia, a la vila, 
l'autèntica paritat. Us n'explicaré només un tast, 
sensperjudici de  reprendre el tem a un altre dia, ja 
que l'espai de què disposo no dóna per més.

Ara, per no anar més lluny, a Tothomric no hi 
ha pobres perquè tam poc no hi ha rics. No hi ha 
per tan t envegetes. A Tothomric s'autogovernen 
i de l'autogovern se'n reparteixen les càrregues 
com  a bons germans a gust de  tothom.

Els seus governants alternatius han trobat un 
m ètode magistral de distribució de la riquesa: 
han fixat una quantita t a lçada  per les despeses 
equilibrades mensuals per persona i garanteixen 
que tots els vilatans podran disposar-ne sempre. 
Això sí, aquesta quantita t serà exacta  per a 
cadascun dels tothomriquesos -ni un cèntim  de 
més ni un cèntim  de menys. Si una família no hi 
arriba, el fons com unal li dóna la resta, però les 
famílies que sobrepassin dels ingressos fixats han 
de dipositar-los a les arques comunes. I val a dir 
que ho fan escrupolosament. Tots guanyen igual, 
tots desprenen els mateixos diners.

Com els va? Com s'ho maneguen? Com s'ho 
han fet?

Anem a pams. Arribar-hi, no ca l dir que no va 
ser fàcil. No va ser bufar i fer ampolles, no. Varen 
passar-ne de verdes i de madures. De moment, 
per engegar-ho, prengueren l'acord d'estrènyer- 
se el cinturó elim inant despeses innecessàries. La

i

IL ·LU S TR A C IÓ  LLUÍS M A T E U

- « \ l i ( . l \ \ í
Telèfon 230679 

(*■
Abad Oliva, 10 (Plaça Veïnat)

VEÏNAT DE SALT

X C ÏH  *

CAFETERIA - GRANJA
Carrer Major, 57 - Tel. 23 00 61

L O C A L  C L IM A T IT Z A T
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jsta Major, posem per cas. Acordaren per 
nanimitat de celebrar-la el 29 de febrer de cada 
hy. I ho feren a posta ja que si aquesta data 
bmés apareixia als calendaris cada  quatre anys 
ter allò de i'any de traspàs) se n'estalviaven tres. 
ebailar? A preu fet i a cor què vols. I com que 
pthom ho feia amb ganes de fer molta feina ben 
íta, no hi havia vagues ni vagarros ni vicis públics 
bneguts, les vaques seques a poc a poc es varen 
fiar engreixant. I ara fan goig de veure!

La democràcia tam bé ho és d'original. Allí no 
s convoquen eleccions. Tothom fa d'alcalde, per 
m  Toca un dia a cada  ciutadà o ciutadana per 
gorós ordre alfabètic. De manera que avui governa 
n Pere, demà en Pau i demà passat la Júlia o el noi 
etit de cal ferrer. Els regidors varen desaparèixer,
o calien. Del secretari en varen prescindir. El 
jbstituïren per una magnetòfon de l'últim model.

Però ja veieu el que són les coses. Ara que 
ïnen la igualtat, ara que no hi ha diferències ni en 
,ls drets ni en els deures, ara, resulta que estan molt 
reocupats... diu que haurien de fer alguna cosa 
er canviartotaixò perquè es veu que s'avorreixen!!

Salvador Sunyer
Salt, 28-5-92

tendals tapisseria
veles ^  ^  confecció

marquesines I 1 LJ \ / LJ de lones

IL ·LU S TR A C IÓ  LLUÍS M A T E U



m s ^ ü o s t x .
C O N C E S S I O N A R I

LANGÀ

Carretera Barcelona, 16 - Telèfon 21 57 12 
17001 GIRONA

SERVEI OFICIAL POST-VENDA I RECANVIS

®>
GAR4TGE INTERNACIONAL Ctra. Girona-Anglès (afores Salt)

ROBERT NIDAL, SK. Telèfon 23 15 61 - SALT (G irona)

CONSTRUCCIONS

AURICH, S.A.
Construccions de xalets i 

obres de paleta en general

OFICINA: Cl. Major, 316 
MAGATZEM: C/. Joaquim Ruyra, 16 

Telèfon 23 75 02 - 17190 SALT



SA/iYO
OFISHER

s. ».T. TELEI SO SERVEI TÈCNIC

Major, 383 - Tel. 23 56 61 -17190 SALT (Girona)

ENGUIXATS I DECORACIO

Plaça Josep Iria i Bosch, 21 
Telèfon 21 83 51 

17190 SALT (Girona)

m

M arcs a m 
p ò s

SALA CJ

Major, 135-Tel. (9

lida, quadres, 
ters*stc..

'c t iT n L tm n

Dr. Ferran, 16 (cant. Torras i Bages) - Tel. 24 01 99 - 17190 SALT
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\m b  BTT  
ie s  d e  S a lt

Les b ic ic le tes to t terreny 
BTT) aprofiten els camins de  les 
lostres Deveses pe r de ixa r 
asfalt i trobar-se en pocs minuts 
je d a la n t e n tre  a rb re d e s , 
jssadollant-se am b Id igua pi- 
:ant de la font d 'en Coromines, 
lesprés de  pujar a Sant Grau.

Des de  Salt tenim  per fer 
ortides am b  aquestes b ic i- 
:letes de roda gruixuda, i grà- 
ies als nostres veïns de  Bes- 
anó, que han arranjat un bon 
os de  l'an tiga  v ia  de l tren 
i'Olot, un vial exclusiu per bicis 
illarga per sota La Pilastra el 
amí que des de  Salt, passant 
el Bagantd 'en Domènec, ens 
irriba al poble veí.

C ada día som més els qui 
eixem l'asfalt i els vehicles de  
iotor, i am b les"mountain bikes" 
Drtim a p e d a la r  pe r mals 
amins, travessant el Ter pel pas 
'en Prat o a la Pilastra, si el 
abal ho permet.

La b icicle ta  de  m untanya 
a arribat tam bé am b força al 
ostre p o b le , p e rq u è  ens 
ermet fer un esport sa, prac- 
car un nou tipus d 'e xcu r- 
onisme i arribar am b  po ca  
stona a indrets que ja havíem 
spitja t am b les "Xiruques" i la 
lotxilla a l'esquena, quan el 
3n d 'O lot ens acostava a les 
uilleries, Collsacabra o Pre- 
rineu.

Aquest últim paràgra f ens 
^nfirma que el BTT és l'esport 
-ie el p o t p racticar qualsevol 
srsona que sàpiga anar am b 
cicleta, sense haver de  tenir 
•i com pte  l'eda tde  l'esportista.

IL ·L U S T R A C IÓ  M A T E U  R IERA

perquè hom po t triar els nivells 
de  d ificu lta t d 'acord  am b la 
seva preparació  física.

Hi ha itineraris per a tots el 
sgustos. Pels qui vulguin fer un 
passeig fins al Ter, o els més ex
perts que cerquin els camins 
per pujar als turons que ben a 
prop ens ofereixen gaudir de  la 
con tem plac ió  de  la plana, en
lairats a la capça le ra  d 'aques
tes valls que el Ter migparteix.

Seguir el Ter am b bicicleta, 
aigües amunt, per la carretera 
que coneixem per la de  "Girona 
a Manresa", és només reco
m anab le  pels ciclistes expe
rimentats. Una carretera sense 
voral suficient és sovint perillosa

pels ciclistes, i aquesta no ho és 
menys. Ara, però, am b les BTT és 
possible anar fins a Amer seguint 
en molts trams l'antic Camí Ral, 
el Camí M edieval que la història 
ens diu que va  portar el Príncep 
Ferran, futur Rei Ferran el Catòlic, 
i la seva mare a hostatjar-se al 
Mas Llorenç de  la nostra Vila, 
abans d 'entrar al clos emmu
rallat
de  la c iu ta t de  Girona. Ells no 
anaven, però, am b bicicleta.

Jaume Bosch i Termes 
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Sines i 
Feines

De la tartana al carretó de 
-eure fems, de la pastera al 
luartà, del xerrac a la màquina 
le ventar, quasi un centenar 
i'utensilis de constant ús, eines 
iels cam pero ls  d 'abans, 
itilitzades totes elles, deuen ser 
acordades ara . No vo lem  
:omptabilitzar-hi les de tracció 
necàn ica a p a reg ude s  més 
larrerament. Només aquelles 
lines que els avenços han fe t 
>blidar-les dins la cabanya i vora 
íls calamàstrecs. I hem de fer 
iquesta feina descriptiva de 
iressa, perquè s'acaben els que 
acorden bé aquelles fatigoses i 
jtinàries eines que tan utilitzaren 
Is nostres avis i rebesavis.

El patrimoni iaboral de la 
>agesia de  llavors, rovellat i 
o rca t ara era com post per 
escó, el bressol, el burro 
l'escalfar el llit, la botifarrera, la 
3nga, el carro, la carreta, el jou, 
Is guarniments, les tisores de 
odar, el mall, la pastera, el 
am borell, les llinyoles, les 
srradures, la ta r ta n a , la 
J lfa tad o ra , els vo lants, les 
ordes, l'aixada, el cove, el cossi, 
i bicicleta, la dalla, la segadora, 
ss forques, el rampí, el càntir, les 
etolles, la ventadora, la pala. 
Is garbells, el porró, les esquelles, 
ss escales, el quartà, el mesuró, 
ís botes, les semals, la tina, el

Carrer de Josep Iria, 2 
Telèfon 23 07 84 

17190 SALT (Girona) 
Particular:

C/. Àngel Guimerà, 9 
Telèfon 24 24 63
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fuet, l'arada, el rascle, l'apla- 
nador, el roleu, la romana, el 
perol, el xerrac, la destral, el 
podall, l'estassa-verders, el fanal, 
la civira, la maça, els llums de 
carbur i d'oli, la desgranadora, 
l'orinal i els esclops.

De totes aquestes eines i 
d'alguna més, eines solament de 
les d'abans, en tenim preparat 
un treball que pensem prope
rament publicar-lo. No hi man
carà pas una descripció méso 
menys amorosa, del seu maneig 
i ús. Es tracta de to t un parament 
que servia per poder anar fent la 
viu-viu als nostres avantpassats.

Penso, ara que hi ha tantes 
m an ifes tac ions  cu ltu ra ls  i 
artístiques, quan més que mai 
rebrollen les inquietuds de tota 
mena, quan els museus i les 
exposicions floreixen arreu, que 
quelcom  m anca. M anca en 
quasevol lloc de  les nostres 
rodalies la in s ta l·la c ió  d 'un  
vertader gran i com plet Museu 
de la Pagesia del Pla de Girona. 
Qualsevol de les nostres masies, 
una de les tantes cases pairals, 
podria servir d'abrigall de to t un 
mostrari de  les tantes eines 
utilitz&des pels nostres avan t
passats. La g ran  q u a n tita t

d'instruments i d'eines de treball 
que servien als nostres pares, avis 
i rebesavis, per preparar els 
conreus, sembrar, segar, batre, 
podar, escatir, arranjar, fangar, 
carregar, netejar, recollir, etc.. 
bé mereixen una recordança i 
una a tenció  per a qualsevol 
e n tita t o ins tituc ió  a g rà ria  
desitjosa d 'e v o c a r l'a fe r 
d'antany, carregosa tasca que 
m o lt h o no rava  els passats. 
Encara hi som a temps, amb 
dedicació  i estima per poder 
co l. leccionar totes les eines tenint 
prou suport i alguns diners per a 
fer-ho. Quant més s'esperi pitjor 
serà, to ta  v e g a d a  que  les 
tartanes, els carros i les màquines 
de ventar s'esgavellen. I se'n van 
a l'altre barri, ras i seguit, el 
testimoniatge, o sia els pagesos 
que encara poden descriure o 
donar raó de cada  una de les 
eines de treball.

He pensa t mil vegades, 
durant els darrers vint-i-cinc anys, 
d'escriure sobre la pagesia i la 
ram aderia , de  com  i qu ina 
m anera podria  organitzar-se 
aquí el Museu de la Pagesia. Però 
em sembla que això no passarà 
pas de ser un somni llargament 
acaronat. Manca vocació vers

l'afer dels qui ens precediren < 
la difícil i com plicada missió c 
portar el rem i la casa endavcn 
Els nous temps, materialitzat; 
com plicats, no permeten r 
cordar prou el temps vell, qu< 
l'esport només es practicat 
amb les eines a les mans.

Per acabar aquest apartc 
sense ordre ni concert, pode 
de passada enumerar aquí j  

nombroses feines que encaro 
ha a pagès, sobretot aquell 
que més preocupen i ocupç 
desem barrassar, gauret( 
llaurar, herbejar, adobar, segt 
dallar, batre, garbellar, femc 
enxiscar, cavar, fangar, xerrac 
podar i esbrollar, sulfatar, ensitj 
regar i pouar, plantar i empelt 
con du ir, m unyir, nespri 
espellonar, rasclar i aplan 
enforcar, ram pinar, estass 
bastar fruita, aclarir, lligar, vetll 
engrunar, collir, estellar, i trossej 
cremar, escombrar, garbej 
rostollar, medicar bestiar i reví: 
a ra  el tra c to r  i les ein 
incorporades al mateix.

Maurici Dui.

BARRIS
ENVELATS I 
DECORACIONS

Especialista en sostres 
de pavellons de totes mides 

i adornaments

C/ Major, 302 - Tel. 2313 68 17190 S A L T

a l c o r a n
Magatzems

VENDA AL DETALL I AL MAJOF

CATIFES 
PERSIANES 
CORTINES

MAGATZEM: BOTIGA
Pompeu Fabra, 22 Rda. Ferran Puig,!
Telèfon 24 42 00 Telèfon 20 22 8l
17190 SALT 17001 GIRON/
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MECÀNICA •  XAPISTERIA 

RENTAT •  GREIXATGE 
PINTURA •  CANVI D’OLI

Departament 
especialitzat en 

reparació RENAULT

COMPRA-VENDA D’AUTOMÒBILS

Travessera Santa Eugènia, 18-22 - Telèfon 234432 - SALT

Carlesléï] Anglada
i Reig

INSTAL·LACIONS

restaurant lUltUl
VILANOVA II

ELECTRICITAT INDUSTRIAL
AIGUA
GAS
MANIOBRA
SISTEMES DE SEGURETAT

Carrer Llarg, 97 
Telèfon 23 22 71 

SALT

Passeig Marquès de Camps, 51 
Telèfon 23 30 26 

17190 SALT



Portes basculants i corredisses
Amb acabaments de fusta, 
xapa galvanitzada
o alumini

Com andam ents a distància  
Autom atització de tot sistem a de portes

Construeix i 
instal·la:

Apartat de correus 100 - SALT - Tallers: camí de Vilablareix - Telèfons 44 03 07 - 44 02 76

Ballesta R-13
Porta totalment amagada que protegeix el seu àtic,

comerç, pis, xalet, etc.

Carns de porc i boví

frigorífics del ter, s.a.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC
SALA D’ESPECEJAR

Repartiment diari

Carrer Major, 419 - Telèfon 2331 11 - SALT
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"Cal a ssu m ir  
to t e l d o lo r"

A principis d 'any sortí a  la 
n un llibre esperat: La concisa 
^grafia dels 195 preveres 
Dnins víctimes de  la revolta 

1936*. Es trac ta  d'un llibre 
bri i à g il, q u e  o fe re ix  
o ro sa m e n t unes d a d e s  
mprovades als arxius i evita 
ib  to ta  c u ra  a q u e lle s  
jectivitzacionsque poguessin 
ir s u s ce p tib ilita ts . Al 
pdavail, mossèn Josep Maria 
'rvera i Berta -l'autor del llibre- 

e sc la ta r la g ue rra  c iv il 
rtava ja sis anys de  capellà, 
3ué el traum a -com  el visqué 
;g lésia  i e l p o b le  d e  
talunya- i visqué tam bé  el

da ltaba ix  que per al poble  i 
l'església ca ta lana  significà el 
"nacionalcatolicismo" instaurat 
pel general Franco,

La presentació  del llibre, 
fe ta  pel bisbe de  Girona, Mn. 
Jaume Cam prodon, és un ca n t 
a la fe, l'esperança i sobretot, 
l'amor i la reconciliació: "El meu 
intent en escriure aquest pròleg 
-a firm a- és d 'a ju d a r a  una 
lectura cristiana dels fets, en 
o rd re  a l 'e d if ic a c ió  d e  ia 
com unita t eclesial".

Les paraules del bisbe de 
Girona assoleixen una lucidesa 
evangè lica  trem enda: "Com 
Jesucrist a la creu, ca l assumir

to t el dolor: el que es va sofrir 
des dels inicis de  la revolta, fins 
al que es va  viure mesos i anys 
després d 'a ca b a d a  la guerra. 
Hem de  tenir present el calvari 
dels c iu ta d a n s  -i dels seus 
familiars- que  foren morts a 
b a n d a  i b a n d a  sense c a p  
procés o executats per una 
justícia arb itrària . Ni p odem  
oblidar-afegeix- les execucions 
de  després de l trenta-nou , 
justificades ignom iniosam ent 
per una victòria". "Per més que 
es parlés de  victòria -conclou- 
la socie tat no quedà  dividida 
entre vencedors i vençuts. Tots 
fórem  derrotats". Dubto m olt

PERRUQUERIA i ESTETICA

L E O

Carrer Major, 128 
Tel. 24 18 52 

SALT

REVELATS RÀPIDS 
REPORTATGES 
FOTO-ESTUDI
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C/ Major, 93 
Telèfon 235340 
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C/ Rutlla, 100 
Telèfon 206809 
17002 GIRONA
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que hagués sortit mai, d 'ençà  
del 1939,un jud ic i tan  pro- 
pro fundam ent reconciliador 
d'una p lom a episcopal.

La presentació del llibre fou 
e n c a r re g a t a un c o n e g u t 
historiador, home de fe oberta 
i esperittolerant, no gens ad ien t 
pels qui haurien vo lgut fer del 
llibre un martirologi bel·ligerant 
que en com ptes de  ta n ca r 
fe rides , les to rnés  a obrir. 
Aquesta bona gent, que de  la 
missa només n'ha vo lgut seguir 
la m e ita t, ja  el d ia  d e  la 
p re se n ta c ió  d e l llib re  a la 
g iron ina  "F on tana  d 'O r", el 
proppassat 12 de  febrer, va 
organitzar un trist espectacle, 
m arcat pel signe de  l'acritud i la 
intransigència. Un espectacle  
que sem blava, sortosament, 
ob lida t i que suara a c a b a  de 
ressorgir en forma de pamflet.

El signa el senyor Francesc 
A. Picas i apareix d a ta t el 19 
d 'abril de  1992 co m  a "Full 
Informatiu destina t especia l
m ent als socis i amics D'HISPANIA 
MARTIR SEGLE XX". L'escrit, titu lat

"Martirologi de  la diòcesi de 
Girona (1936/39 llibre de mossèn 
Cervera presentata La Fontana 
d 'O r") c o m e n ç a  d ie n t que  
aquest llibre "va reposar en un 
cala ix de  la tau la  episcopal 
prop de  tres anys en espera 
que el Prelat donés llum verda a 
la publicació".

Ja es veu, per on van els 
trets. Segons el senyor Picas la 
llarga dem ora  del bisbe de  
Girona no hauria obeït pas al 
desig del prelat manifestat am b 
les parau les  "p re nd re 'm  un 
tem ps pe r re flex ionar a m b  
ca lm a i am b l'Evangeli a la mà 
el que havia de  dir", ja que "sota 
aquests mots s'amaga un dubte 
pseudopolític"; diferents ve g a 
des -continua d ient el Sr. Picas- 
Monsenyor C am prodon havia 
m a n ife s ta t en reunions de  
sacerdots que ca lia  eludir la 
h is tò ria  d e  la p e rs e c u c ió  
religiosa per evitar que s'obrissin 
ferides passades i ressenti
ments".

La cosa, però, no a ca b a  
pas aquí. Un cop  obtinguda la

llum verda, "algú" del bisbat 
encarregaria  presentacióa1 
polític ambigu", d'escrits "j 
lèm ics i te rg iversa ts" sot 
història co n te m p o rà n ia ;  ̂
escrits "rebutjats per gran p 
dels sacerdots i poble  cristià 
Catalunya". I, per més oblig 
vos, va fer-ho sense consul 
Mossèn C ervera, l'autor ç 
llibre.

El senyor Picas està perpli 
I es p regun ta : Volia aqu< 
"algú" del b isbat aprofitar 
p re s e n ta c ió  de l llib re  p 
"alliçonar políticament" la boi 
gent que assistissin a l'acte?

A rr ib a t el d ia  de  
presentació, la "història polític 
que  desenvo lupà  el seri]; 
B enet fou  "un rosi 
d'atzagaiades": Va fer "grí 
elogis al sistema de  gov^ 
republicà" després d'haver1 
dec la ra t fejocista i també.'j 
afirmar am b la boca  plena, tí 
Cata lunya va perdre la guerf
I to t p lega t a fi de  "desorien1 
els oients, falsejar la històrí 
calum niar els qui ens portaí

BODEGA

La Tòria

Carrer Major, 110
Telèfon 234093 S A L T

FORN DE PA

Espiga

Carrer Major, 98
Telèfon 234643 SA Li
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3 pau de les armes i la llibertat 
jligiosa al país"!

És una llàstima que el senyor 
icas n o  hagi llegit les "Qüestions 
e vida cristiana" n.e 131-132 
orresp o n en ts  al m aig de  1986, 
specialment l'article titu la t "Un 
aum a per a  l'església c a - 
3 lana" signat per l'historiador 
Dsep B e n e t (ob jec te  de  les 
3ves ires) i, especialment, el 
eball de Mossèn Joan Carrera 
P la n a s , avui bisbe auxiliar de 
arcelona, on parla de  la "mala 
onsciència" que els capellans 
atalans de la postguerra hem 
ngut en tant que membres 
'una Església compromesa 
mb uns triomfadors que, en 
araules del bisbe Carrera "no 
lam ent refusaren de dialogar 
n llibertat, sinó que suprimiren
i llibertat i els possibles 
ialogants. Enderrocaren la 
em ocràcia  i l'autonom ia  
atalana i, a continuació, el 
ïixitdel'esglésiacatalana que 
hi havia bastit". Què po-d iem  
sperar-ne? "L'acte de força 
iomfà, però els efectes

religiosos esperats naufragaren. 
En acabar el règim instaurat per 
la "Cruzada", la impregnació 
marxista de la societat es
panyola  era una realitat 
desconeguda fins al 1936, com 
ho era el descrèdit de l'Església
i ho eren les dimensions del 
fenomen areligiós que venia a

substituir el vell anticlericalisme 
ple de passió religiosa".

Una petita  ullada al llarg 
cen tenar de  títols apareguts 
darrerament sobre la guerra civil 
ens fa veure am b c la reda t que 
les re ticències de l bisbe de 
Girona tenien el seu fonament.

A cen t anys de  la publicació 
de  "La Tradició Catalana", de 
Torras i Bages, el to  pamfletari 
de  l'escrit del senyor Picas posa 
d e  m a n ife s t un c o p  més 
co n tra d icc io n s  pròpies de  
l'integrisme de tots els temps: 
Quan afirma, am b to  absolut, 
"mai de la v ida , ni en la 
conferència ni en el pròleg 
s'havien d 'incloure fets 
comparatius dels quals són 
totalment exemps els nostres 
"màrtirs" de la fe", el senyor Picas 
es perm et entrar en el fur intern 
de  la consciència del bisbe de 
Girona -l'autor del pròleg- i fer 
uns judicis de  valor que no són 
massa coherents am b aquell 
respecte a la jerarquia ca tò lica  
(especialm ent tractant-se del 
propi bisbe) del qual fa bandera

OPTICO TfMMMJS, s.o.
JAUME TARRÚS i GALTER
L LIC E N C IA T  EN  C IÈ N C IE S F ÍSIQ U E S /  Ò PT IC  D IPL O M A T

Màxima varietat i qualitat en models de montures 
Graduació de la vista amb refractòmetres automàtics computeritzats 

Adaptació de lents de contacte 
Lents de potència progressiva /  Vidres Zeiss

DESCOMPTE DEL 10 % PER A JUBILATS SOCIS DEL “CASAL DE JUBILATS”

Santa Clara, 54 - Telèfon 21 37 50 C/ Dr. Ferran, 1 - Tel. 230661
g i r O N A  S A L T
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en els seus escrits.
Al senyor Picas, la vivència 

te rr ib le  d e  la p e rs e c u c ió  
religiosa a lim entada al llarg de  
mig segle li ha fe t oblidar que si 
d 'u n a  b a n d a  els causants 
materials de l'assassinat de tants 
de  germans nostres en la fe van 
ser els grups incontrolats que 
a c tu a re n  a l m a rg e  d 'unes 
institucions dem ocràtiques que 
es veieren desbordades, d'altra 
banda  els causants eficients 
d 'aquella horrible guerra civil 
va n  ser els fa c c io s o s  q u e  
s'alçaren en armes contra un 
govern legalm entconstituït fruit 
del sufragi popular i reconegut 
com  a ta l en la d e c la ra c ió  
c o l· le c t iv a  d e  l 'e p is c o p a t 
espanyol signada el d ia  20 de 
desembre de  l'any 1931.

Mossèn Joan Carreres i Péra

* Mossèn Josep Maria CERVERA i 
BERTA, 'Testimoniatge de Fe i de 
Fidelitat" (Els preveres de la Diòcesi 
de Girona víctimes de la revolta 
del 1936). Ed. Bisbat de Girona, 
1992.
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Podríem defin ir el joc  com  una a c titu d  
gxistencial. una m anera particular d 'abordar la 
/ida, que es po t ap licar a to t i que no correspon 
3 res, en particular, En els jocs dels petits, com  en 
es diversions dels grans, la c a p a c ita t de  jugar, 
j'actuar gratuïtam ent sense cercar un profit 
mmediat és al bell mig del fenòm en humà, El joc 
3S una activ ita t que tè  la seva pròpia raó de  ser 
que troba la seva finalita t en ella mateixa. Des 
je  temps immemorials no només els infants, sinó 
ambé els adults han jugat, En alguns llocs, aquests 
ocs es convertien en quelcom  m àgic, religiós. 
,'afició pels jocs és un impuls universal, que no té 
ronteres ni culturals ni lingüístiques.

Ara que es vol anar c a p  a una societat on es 
ingui més temps lliure, més hores per a un mateix 
la societat de  l'oci), seria el m om ent de  donar 
nportància a l'ac tiv ita t lúd ica lliure, ja que 
aquesta ens po t a judar a fer una societat millor, 
jna nova estructura cultural. Hi ha grans esports, 
?l bàsquet, el futbol... però aquests jocs am b 
anta p a ra fe rn à lia  q u e  p o rte n  al da rre ra  
publicitat, interessos econòm ics...) fan que 
'allunyin del que eren en els seus principis i 
ambé fan que vagin desapareixent els jocs més

tradicionals... Pot ser que de  m ica en m ica ens 
tornem més iguals, monòtons i grisos?

Aquí teniu uns quants jocs de  to ta  la vida i us 
expliquem unes quantes curiositats. Si en voleu 
saber més, estem a la vostra disposició a: 

LUDOTECA DE SALT - C /. Major, 173 
També rebrem am b m olt de  gust qualsevol 

informació o aportac ió  sobre algun joc o material 
d'interès lúdic.

E S P O R T S

HERAS
Eiximenis, 13 
GIRONA

Francesc Macià, 10 
SALT

Emili Grahit, 12 
GIRO NA

Av. de Grècia, 26  
L’ESTARTIT
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PARXÍS: És el joc nacional de  l'índia; se'n 
tenen referències des del segle VI. El nom ve de 
la paraula índia que vol dir VINT-I-CINC, era la 
puntuació més a lta  que es podria treure tirant els 
daus, (unes conxes de  cauri que fan servir allà). 
A ELLORA, a la regió índia de  DECÀN, es van fer 
unes excavacions i esculpits en pedra s'hi varen 
trobar uns taulells. En el segle XVI, el gran Mogol 
AKBAR, hi jugava am b un taulell immens fe t de 
marbre. Les fitxes eren les esclaves de  l'harem, 
que anaven vestides de  color groc, vermell, verd
i negre, i es movien pel pati segons les ordres que 
donava el gran Mogol, després de  la tirada de 
conxes de  cauri.

ESCACS: És un joc que desenvolupa cer 
facultats mentals, la previsió, la circunspecc 
el valor davan t l'adversitat. S'ensenyava a juç 
a escacs per aprendre estratègia. Sembla 
que tam bé ve de  l'índia aquest joc, i que er 
segle XII ja es p racticava. Va arribar a Europc 
través de  les invasions àrabs.

Sabeu que TRISTAN i ISOLDA es van enamc 
jugant una partida  d'escacs, i que LANCEL' 
visità GINEBRA a m b  l'excusa d 'una  partí 
d'escacs. És im portant això de  l'estratègia, jo 
veieu.

Construccions

P IB  A
Luciano Pineda Luna

Àngel Guimerà, 106-2on. 
Telèfons 23 16 19 - 24 39 44 
17190 SALT (Girona)



XANCLE o  X A R R A N C A : És un  a ltre  d e ls  jo cs  
jniversals. T a n t s'hi ju g a  a  l'ín d ia , c o m  a  Rússia, 
Ang la te rra , X ina ...

AROS: J a  l'any 300 abans de Crist, HIPÒCRATES 
•e c o m a n a v a  jugar am b aros en un dels seus 
ïractats de m edicina. Fixeu-vos si era important, 
que es recom anava que hi juguessin tots aquells 
que tenien una com plexita t dèbil. També era 
riolt important pels indis americans, feien servir-
o per desenvolupar la punteria dels nens. Aquí 
3 Europa, es feien rodar aros de  fusta pels carrers, 
=ncara sense gaires cotxes, l'any 1960; una nova 
-nanera de jugar am b aros, el HULA HOOP, 
consisteix a  fer girar l'aro per la cintura am b 
-noviments elegants; ah, tam bé  està recomanat

- . . . t r

JO C  DELS CORDILLS: En castellà se'n diu 
CUNA.La gen t de diferents cultures hi saben 
jugar (les que no tenen massa pressa per créixer, 
les que, viuen encara més d 'acord  am b la terra), 
japonesos, indis, navajos, esquimals, tribus 
africanes. Es trac ta  de  fer figures am b una corda 
am b les mans, que es van trenant. Es necessiten
2 metres de  corda, flexible i lligada am b un nus 
pla.

Tot sovint aquestes figures s'acom panyen 
am b cançons o narracions que tenen relació en 
fets històrics. Les històries que s'expliquen són 
com plicades i antigues, es transmeten d'aquesta 
m anera i esperem que no s'oblidi, si més no pel 
que suposa de  destresa manual.

Ludoteca  Salt
Institut C a ta là  Serveis a  la  Joventut

Manufacturas 
A. Gassol, S.A.

Fàbrica de filats i torçats 
Poliester, cotó, acríliques 

i gèneres de punt

Tels. 23 78 12 - 23 28 61 
Fax 23 36 02
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Gama Meteor M i e l e

ELECTRÒNICA

MERCADAL - REIXACH
TV - VÍDEO - HIFI - ELECTRODOMÈSTICS
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C/. Major, 219 - Telèfon 23 40 15 - 17190 SALT (Girona)
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En X icu  P elacan yes, 
en D a lí i la  
f e s ta  M ajor d e  la  v id a

En Xicu Pelacanyes és un 
home de l'Empordà que estima
i coneix aquesta terra i la seva 
gent. És una persona que ha 
viscut molts dies, té  vivències i 
sentiments per explicar, Al seu 
costa t he ap rès  a v iu re  
respectant més la vida i les arts, 
he passat estones que són de 
recordar; conversant am b ell, 
el cos sent una sensació de  relax 
que avui costa de  trobar.

Tots dos sentim respecte per 
l'obra que ha fe t en Dalí. Està 
convençu t que si es busqués 
una persona que representés 
les Festes Majors de  la terra, de 
la nostra p rov ínc ia  i d 'u na  
m a n e ra  p a r t ic u la r  d e  la 
c o m a rc a  de  l'A lt Em pordà, 
aquest podria  ser el nostre 
Salvador Dalí.

A pesar d e  la seva 
u n ive rsa lita t, l'E m p ord à  se 
l'estima com  a seu; es penós 
que el seu art escam pat pel 
món no estigui més representat 
en aquesta com arca  que el va 
veure néixer.

La seva feina exposada fora 
de  la seva terra té una dimensió 
més petita, és com  un tem a 
religiós que es treu fora del 
tem p le ; a  l'Em pordà el seu 
treball aga fa  una visió celestial.

Segons la veu d'un maïtre 
d'hotel que ell freqüentava, era 
una persona que sola fins i to t 
e ra  a n g e lic a l, v o lta d a  de  
pressions, la dona, mitjans de 
c o m u n ic a c ió , interessos i 
paràsits diversos, perdia el to  i

fins i to t ei color, deixava de  ser 
ell.

El seu art to thom  l'estima i 
tots el volen a casa seva, és la 
cond ic ió  egoista de  la v ida que 
tots portem  a dintre. No sempre 
el q u e  p o t més és el més 
generós.

Am b en Xicu Pelacanyes, 
passem hores p a rla n t d 'e ll, 
sentim adm iració de  l'home que 
parlà ta n t i va fer parlar mentre 
no  p ro n u n c ia v a  p a rau le s  
despotricant contra  els altres. 
Ell i jo ens posem contents de 
sentir adm iració  i respecte per 
la pe rson a  q u e  ha fe t, 
m itjançant el seu art i el seu bon 
fer, que la Festa Major de  la 
v ida sigui to t l'any.

Lluís Molins Mateu

VENDA I REPARACIÓ 
DE BICICLETES VENDA I REPARACIÓ 

DE MOTOS I BICICLETES

Major, 6 - Tel. 23 49 43 - 17190 SALT (Girona) Major, 14 - Tel. 23 49 43 - 17190 SALT (Girona)
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FABRICUINA
o \e c tA

major, 35 - SALT 
montseny, 68 - GIRONA

o
%
3

•  Ladepilación

PLANXA VAPOR TELEVISOR

MOBLES DE CUINA

DISSENY - DECORACIÓ - 
ADAPTACIÓ i INSTAL·LACIÓ

Travessia Sta. Eugènia, 40 - Tel. 24 00 74 
17190 SALT (Girona)

TAULES I CADIRES

C/. Impressors Oliva, 12 - Local B 
(La Devesa Residencial) - Tel. 21 87 19 

17001 GIRONA

e f c r e s t e  d e  p a

Sant Joan Baptista La Salle - Telèfon 21 10 02 - GIRONA
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Els a n u n cis  
ie l 
program a

IL·LUSTRACIÓ LLUÍS MATEU

Diu el Llibre de la Saviesa
}ue quan ens trobem deprimits 
tristos, fins al punt que el nostre 
ssperit no es vol alegrar ni am b
3 bellesa del cel, ni am b les flors 
je la terra, ni am b la dolcesa 
j'un aire refrescant, sols ens 
^ueda un remei, i és el llibre. I diu 
}ue un armari ple de llibres és el 
nés bonic dels camins i dels 
natges. To ta lm ent d 'a c o rd , 
jerquè el coneixem ent dels 
ibressón riqueses que es poden 
íp ilonar i g u a rd a r, sense 
tespeses ni perills i que, per ara, 
jstan exclosos de la immensitat 
impostos que ens fan anar 
jeperuts.

Però no és exactam ent de 
ibres grossos ni feixucs del que 
js volia parlar, sinó tan sols dels 
ulls que co m pon en  aquest 
xograma que teniu a les mans, 
)etit com a llibre i gran com  a 
nissatge de salutació i record 
i'un poble que treballa, viu i 
3audeix. Permeteu-me, doncs, 
3ue avui us proposi una reflexió 
■obre una part m ot interessant 
^'aquesta publicació que ens 
te a veure cada  any per Sant 
pugat i Sant Jaume, per la nostra 
'©sta Major, com  és els anuncis 
}ue ajuden a fer-lo possible. En 
aquest cas, els anuncis són com  
Jn termòmetre ind ica tiu  del 
^ogréso davallada del comerç, 
puntal im portan tíss im  de  
evolució econòm ica de tots els 
cobles.

Si teniu ocasió , fu llegeu  
Droprames i publicacions de 
Tl°lts anys enrera: les sorpreses 
f , s®ran gratificants. Noms i 
'STabliments comercials que a

1 en altres llocs feren història,
Ul la desapareguts; d'altres,
s encara, que han reeixit de

crisis més o m enys fo rtes i 
aguanten donant servei am b la 
major de les bones voluntats; 
d'altres, novells, que sempre 
am b els esforços que la incertesa 
p rocu ra , s 'obren pas en la 
diversitat de camins que un 
servei al públic po t oferir. Al 
darrera de cada  anunci sempre 
s'hi albira, am b l'esforç, la il·lusió 
d'haver trobat un mitjà de vida i 
de servei a la comunitat.

És, doncs, am b m olt de  
respecte que hem de fer-nos 
c à rre c  i a c c e p ta r  aquests 
missatges impresos que am b el 
tarannà propi de ca d a  època 
són part innegable de la història 
de tots els temps, història en la

qual podrem  trobar curiositats 
g a ire b é  incre ïb les, des de  
lloguers de  b ic ic le tes a una 
pesseta l'hora, com  l'oferiment 
de lots de llamins i licors com  
aquest del Diari de Barcelona 
del 28-10-47: "1,200q. de dolços;
1 b. malvasia Robert, 1 b. Xereç 
Or, lb .  Ranci Alella do lç ; 1 
porronetdevii 1 botellí conyac... 
to t p legat per "cent pessetes"! 
OaquestaltredelalLUSTRAClON 
ESPANOLA Y AMERICANAdel 15- 
10-1883, que diu: "LECHE DIVINA
- OLEO DE PERSIA - La hermosura 
del cutis y la belleza del cabello- 
A doptado  por S. M. el Sha y toda 
la Nobleza". I és que els anuncis, 
com  les persones, han de donar
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una idea clara i convincent del 
seu m issatge en poques 
paraules; com  una persona 
cabdal, ha de tenir la paraula 
elegant, la llengua expedita, la 
rèplica als llavis, l'enginy fèrtil, el 
posat e d uca t i el llenguatge 
co rrec te  i distingit. Q uan hi 
endevinem aquestes qualitats, 
l'anunci i la persona se'ns fan to t 
seguit simpàtics i amigables.

Però en el divers món de la 
publicitat, sense el qual avui es 
faria difícil entendre els nostres 
temps, s’obren d'altres vessants 
en les seves tècniques, sempre 
necessitades d 'idees execu
tables, adients i oportunes que 
la mateixa experiència va polint, 
és una o p c ió  pe r a joves 
estudiants dinàm ics i respon
sables per obrir-se cam í en una 
digna professió creativa. Entrar 
en la immensitat de possibilitats 
que ofereixen els camins del món 
de la com unicació, seria ara 
apartar-nos de l'humil llistó d'un 
curt article testimonial, ja que el 
ca m í d 'un  a n u n c i o  d 'u n a  
cam panya de public itat mereix 
molt més espai que el poc que

em  q u e d a  per a de ixar-ne 
constància. Sols la com plexitat 
en els diversos mecanism es 
d ’una agència publicitària ja pot 
d ona r-nos  una id e a  d e  la 
importància que té aquest nou 
motor de la com unicació  en els 
nostres dies.

Per to t això podreu com 
prendre perquè us faig un toc 
d 'a tenc ió  i us encareixo que

mireu, llegiu i doneu tota la vo 
comprensió a l'anunciant c 
Js ofereix, am b tanta  amabili 
els seus serveis.

La vostra accep tac ió  s 
la millor correspondència.

Emili Torrent i Alg
Salt, juliol del 1

El Mod. 33 patentat 
en totes les seves mides

C / Tarragona, 12 
Telèfon 24 49 00 17181 - AIGUAVIVA (Girona)
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C/ Francesc Macià, 26 - Tel. 23 03 79 

17190 SALT (Girona)

QUART 
BESCANÓ 
SALT
BONMATÍ

habitatges 
ben fets...

Francesc Macià, 20 - Tel. 23 81 90 - 17190 SALT (Girona)

/ 4 RFIXSK
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PIRINEUS, s
Polígon Mas Aliu Telèfon 23 69 38 AIGUAVIVA

U im e l

TAPES VARIADES  
ENTREPANS  
ESM O RZARS  
BERENARS

Cl. Manuel de Falla, 38 - Tel. 24 46 35 - SALT

CARNS I EMBOTITS

Plaça Catalunya, 5 
Tel. 23 93 76 
SALT

/ le A ^  

—
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C ent vin t-i-cinc a n y s  d e  
"Cases d e  la  Vila"

í * .1 
v

IL·LUSTRACIÓ DE LLUÍS MATEU

L'evolució dels pobles va paral·lela a la seva 
transformació. Si el poble creix i prospera, les millores 
s'hi coneixen de seguida. Si la gent en fuig, com 
passa a molts poblets de muntanya, acaba amb les 
cases enrunades i tot el conjunt abandonat.

En un dels aspectes on es pot contemplar la 
millora és en la CASA de la VILA, seu dels Ajun
taments que han d'administrar el municipi i vetllar pel 
benestar de la seva població.

Fa poc més de cent vint-i-cinc anys que la CASA 
de la VILA del poble de Salt era una habitació, 
transformada en despatx, i cedida pel primer 
empresari tèxtil establert a la vila, i des d'on es duia 
organització administrativa del secretariat municipal 

Per atendre les peticions dels veïns i quedar 
egudament registrades, i es pot afirmar que la 

^eixadesa i despreocupació en aquells anys, devia 
“sser una norma general en la majoria dels municipis 
e la categoria de Salt.

Per resoldre aquests incontrols, a Tany 1865, el 
cretari General del Govern Civil de la província va
-  ^na V'srïQ d'inspecció als pobles, per exposar-los 

act v'en fur>cionar les Secretaries municipals. De 
'od'01 escripturacia del puny i lletra del dit senyor en 

- c ' ° Ql9UnS 1rossos: yhallàndonos reunidos en el
,Ue . ̂ stinado para celebrar las sesiones, que es el 
)/Qu. f Ve de despacho, en el edificio-fàbrica de 

n situado en el pueblo de Salt, han observado

que el archivo del Ayuntamiento se custodia en un 
cajón de una mesa escritorio en el cual se hallan 
solamente los siguientes documentos: Un libro de 
actas del 1863 del todo informal, en el cual no se 
hallan extendidas ni firmadas ninguna de ellas.... De 
varios borradores, facturas y otros documentos que 
sehanpresentadoalasoficinas... PoreISr. Delegado 
del Gobierno Civil, se ha pedido al Secretario de la 
Municipaiidad, que exibiera el oficio o credencial 
que acreditara su nombramiento, así como el acta 
de sesión del Ayuntamiento acordàndolo, a lo cual 
ha manifestado no tenerlo ni constar en acta su 
nombramiento...." Segueixen diverses observacions 
relatives a com ha de funcionar l'administració del 
municipi i després d'haver girat una visita a les Escoles 
de nens i nenes, el Secretari del Govern Civil i 
acompanyants i l'Alcalde saltenc Joan Ciurana, el 
Tinent d'Alcalde Sr. Jaume Comalada i quatre 
Consellers més, varen signar l'acta, amb la salvetat 
que "por no saber firmar ni escribir. Pau Esteva, firmà 
por él Andreu Amat'.

Pocs anys més tard la CASA de la VILA i les Escoles 
Públiques es varen traslladar a una casa llogada al 
Sr. Pedro Coll y de Pol, fins que degut a la pobresa de 
les arques municipals i no podent pagar els lloguers, 
l'Ajuntament va llogar la casa que anys més tard 
compraria a la Sra. Abelina Mayans vidua d'Arbat, 
contonera dels carrers Fidel Aguilar i carrer Llarg

47



(noms actuals) i es vota un crèdit de cent vint pessetes, 
amb càrrec al capítol d'imprevistos, per pagar el 
lloguer dels nous locals.

Anys més tard, el Sr. Marquès de Camps proposa 
cedir a l'Ajuntament uns terrenys situats a la carretera 
de Manresa a Girona, perquè ràpidament s'hi 
construeixin les Cases Consistorials, dependències i 
Escoles. No és emperò fins a la sessió del 23 d'agost 
del 1888 que es llegeix l'escriptura de cessió atorgada 
pel Sr. Marquès a favor de l'Ajuntament: "con terreno 
suficiente para edificar las Casas Consistoriales, 
Escuelas Públicas y habitaciones para los maestros”. 
No obstant, les gestions són llargues i lentes per a 
l'obtenció dels crèdits per finançar les obres, 
l'Ajuntament acorda comprar la casa que té 
arrendada a la Sra. Abelina Mayans per la quantitat 
de sis mil cinc-centes pessetes. Calgué amoblar les 
dependències de la nova CASA de la VILA, propietat 
del poble i en sessió del 27 de desembre del 1896 
s'aprovaven les compres de cadires pel Saló de 
Sessions (cent pessetes); una alfombra per la 
Secretaria (35 pessetes), així com altres factures per 
reformes per un import de 1,736'50 pessetes, i anys 
després en el 1906, es va pensar a custodiar amb més 
seguretat els fons municipals i es va instal·lar una 
caixa de cabals empotrada en una de les parets de 
la secretaria.

El 18 de juliol del 1936, la CASA de la VILA 
continuava en el mateix lloc. Emperò a Salt, un 
Comitè Sindicalista amb seu on actualment hi ha les 
oficines de la Policia Municipal, es fa càrrec del 
control del poble i l'autoritat de l'Ajuntament va 
desaparèixer durant els anys que va durar la guerra

civil. El 6 de febrer del 1939, amb l'entrada de l'exèrcit 
franquista, es va restablir l'autoritat del Consell 
Municipal i la CASA de la VILA (batejada amb el nom 
de "Casa Consistorial"), es va reinstal.larala del carrer 
Llarg, fins que incautada la casa del carrer Major, 
coneguda pel nom de Floreal, propietat del Sindicat 
CNT, remodelada i adequada per oficines, a l'any 
1948, després d'haver venut la CASA de la VILA 
antiga, el poble de Salt va diposar d'una nova seu 
consistorial i les seves dependències administratives.

Aquell poble de 6.000 saltencs de l'any 1850, s'ha 
convertit en una població de més de 20.000 habitants, 
on més de la meitat són immigrants d'altres regions 
espanyoles. Ja no hi ha ni serenos ni agutzils per 
mantenir la seguretat ciutadana, sinó funcionaris i 
policia municipal, fins i tot motoritzada.

No cal citar que la transformació dels carrers 
enfangats d'abans, en avingudes asfaltades i cases 
de dotze i catorze pisos d'alçària, han convertit Salt 
en una població moderna. Fins el vell carrilet ha 
desaparegut! I aquesta evolució del poble ha exigit 
una CASA de la VILA de categoria, inaugurada el 15 
de desembre del 1985, que sigui digna de la 
importància de Salt i dels saltencs.

Ventura Pau i Solei 
(Avi Pau)

f r i g o r í f i c s

DEL CAMP A LA TAULA

ESCORXADOR, SALA D’ESPECEJAMENT, FÀBRICA D’EMBOTITS

Passeig d’Olot, 20 Dr- Ramon S a m b o l a ,  2
Telèfon 2317 51 Telèfon 243822
17005 GIRONA 17190 SAL
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La V erneda

7 J. B . S A L T * (G E R O N A ) C a lle  S an  José

El Casino, cafè, billars i sala de ball, era un atraient focus d'esbarjo en aquella època.

Quan, cap als 10 anys, la 
otestat paterna ja donava més 
les al nostre cor i una autonomia 
'és ampla als nostres passos, 
5líem arribar-nos, les tardes d'estiu, 
~>s al safareig d'en Gecloves, 
°negut anys més tard, pos- 
slernent a l'adveniment de la 
spública, per safareig públic. Un 
!t°l, crec que oficial, col·locat 
rop de l'entrada en pregonava 

nonn, per ce rt d 'efím era 
xistència, perquè, poques 
5 rnanes després, aparegué 
rrencat del seu lloc i convertit en 

Trist Püonet d'estelles. Algú que 
via voler comprovar la seva

ivo?’ la solitud del lloc i la
voluntaria complicitat de la nit. I 
^saren dies i anys i panys i sembla
restitn^n^0 Va Pensar mai nnés 
estruïr 'r n qUe Unes males nnans 
orïinS1' Per mol,s de nosaltres
:ecloves p ï nIite' safare'9 d 'en 
1 SQfareia V slmP|ement 
afQreiac5L ? Iactualitat el vell

rnic?, °  una denominació 
^ lca singular;-Safarei d e ,es

dones". Pel que fa a mi sempre 
que passo prop de les seves 
vetustes pedres rememoro amb 
fidelitat gairebé totes les vegades 
que va resistir victoriosament la 
poderosa em penta  d'un Ter 
turbulent, inflat i ensuperbit pels 
aiguats.

Fa, doncs, poc més de 70 anys, 
parlem del 1921, el safareig d'en 
Gecloves era el punt de referència, 
el lloc de trobada de tota aquella 
colla de vailets que en fèiem 
gairebé una prolongació de casa 
nostra, atrets pels incentius del seu 
entorn. L'exuberant vegetació de 
les fonts, el clar rectangle d ’una 
petita Verneda, i més enllà la 
sinuosa línia del Ter petit. El permís 
patern, però, no arribava pas fins 
aquells límits, encara.

La Verneda s'estenia des de la 
part posterior del safareig fins a un 
petit camí, estret i mig embardissat, 
pràcticament inexistent, que el pas 
de molts anys i el ritme dels temps 
l'han anat convertint en una petita 
carretera per on poden transitar

automòbils de tots colors.
Prou ho acusen en ple estiu les 

herbes, els matolls i els arbres de 
cada costat, quan veuen la seva 
verdor natural maculada per la 
constant agressió de la pols.

La verneda era, per nosaltres, 
l'antítesi de l'aspra i embolicada 
vegetació de les fonts que ens 
de ixava braços i cames 
lleugerament tatuats d'esgar- 
rinxades. Així i tot, per res del món 
hauríem renunciat a aquelles 
incursions que la nostra edat 
revestia amb aires d'aventura. Per 
contrast, la verneda se'ns apareixia 
manyaga i acollidora, perquè 
posseïa la màgia de retenir fins al 
darrer instant la més petita espurna 
de llum diürna. Mai era hora de 
tornar a casa.

Es veia ben bé que no estava 
en aquell lloc per generació 
espontània, sinó que era la mà de 
l'home la que hi havia portat 
aquells arbres de fulla enganxosa, 
traçat aquells rengles dreturers, 
calculat les distàncies i escollit
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aquell indret generosam ent 
alimentat per un regueró que, de 
temps immemorial, passa llepant 
la paret posterior del safareig. Als 
seus marges hi feien vida colònies 
enteres d'insectes de variades 
espècies. Admiraven les fràgils 
libèl·lules de cos llargarut i ales 
gairebé transparents. N'hi havia 
de diferents colors sempre de 
g rada c ió  m olt de licada . 
Possiblement per això, aquí les 
anomenàvem Cavallets de Sant 
Martí. Es deixaven agafar molt 
fàcilment i ja entre els dits notaves 
la força rasposa de les seves potes, 
i quan obríem la mà emprenien 
una volada curta i mandrosa com 
si no tinguessin pressa per assaborir 
la llibertat. Abundaven els nuvolets 
de papallones d'inimaginable 
policromia, que traçaven invisibles 
dibuixos en l'aire, volant alegres i 
confiades gairebé al nostre abast. 
Al regueró hi havien dotzenes de 
teixidors, curiosos insectes que 
lliscaven per la superfície de l'aigua 
sempre endavant i endarrera, 
incansables, impulsats per les 
quatre potes del darrera. I al fons 
de l’aigua transparent com un 
cristall, destacant damunt la sorra, 
una bona colla de cap-grossos 
convertits més endavant en àgils 
granotes, anònimes cantaires en 
les serenates nocturnes d'aquells 
voltants, just quan començaven a 
fer-se visibles les fosforescents 
cuques de llum.

Quants tips de córrer a 
perseguir-nos i de p ra c tica r 
informals exercicis gimnàstics mig 
penjats de les branques més 
assequibles, acabàvem cansats i 
assedegats, el petit saltant davant 
el safareig, en aquella època doll 
abundant i poderós, ens oferia la 
seva aigua clara, fresca i re
confortant. Mai en bevíem,però,

sense haver dit abans tres vegades 
seguides una mena de jaculatòria 
que havíem après dels que eren 
més grans que nosaltres, i aquests 
dels que ho eren més que ells, i 
aquells dels que ho havien fet 
abans, i aneu a saber com i qui va 
com ençar aquesta cadena. 
Dèiem, doncs: "Aigua de riera, 
aigua de rial, Jesús ne va beure i 
no li va fer mal".

Llavors, plenament confiats en 
la virtut taumatúrgica d'aquestes 
paraules, fèiem conquilla amb les 
dues mans i en bevíem fins que el 
cor ens de ia prou. Després, 
immergits en una calma relaxant, 
escoltàvem les cançons que ens 
arribaven des del safareig al 
compàs arítmic de les picadores 
per estovar la roba.

En aquella època s’havia fet 
popular i es cantava força per 
aquestes rodalies una cançó que 
el jovent de Girona havia dedicat 
a una noia del carrer Nou. Pel que 
es veia devia ser una mena de 
robacors inconstant i voluble. Em 
sembla que és el Duc de Màntua 
qui en una òpera de Verdi ja ens 
explica a ple pulmó el seu punt de 
vista sobre aquesta particularitat 
fem enina sortosament poc 
corrent. Encara recordo un 
bocinet de la lletra, bastant de 
circumstàncies, dit sigui de pas.
Al carrer Nou de Girona una polla 
rossa hi ha.
Els fadrins l'han esquilada perquè 
no pugui volar.
Quan arriba a casa seva agafa el 
llum i se'n va al llit.
La seva mare li pregunta, filla què 
és el que t'ha succeït?

La música l'havien manllevat 
d ’un deliciós passatge coral de la 
comèdia musical, més tard òpera 
"Maruxa", llibre de Pascual Frutos i 
música del compositor cata là

Amadeu Vives, músic d'inspirada 
i fecunda labor, creador juntament 
amb el Mestre Lluís Millet, de l'Orfeó 
Català, del qual se celebrà el 
centenari l'any passat. Com 
tothom sap Amadeu Vives es 
tam bé l'autor de la partitura 
musical de "L'Emigrant", l'emotiva 
poesia de Mossèn Cinto 
Verdaguer, poeta i compositor es 
varen ben trobar.

De vegades no se sentien 
cançons, ni alegres i enco
manadisses converses en veu alta, 
sinó un xiuxiueig gairebé inaudible, 
co rona t per a lguna rialleta 
significativa. En aquestes ocasions 
no faltava mai algun passejant 
entès i una mica mal intencionat 
que amb un somriure irònic sota el 
nas afirmava convençut que a 
més de la roba, també es passava 
bugada a la gent del poble. Algú 
deu pagar els plats trencats, deia I 
rotund.

Les incip ients feministes 
d'aquella època, però amb gest 
resolut i una guspira de lleu 
agressivitat als ulls, solien respondre 
que el lloc on els homes passaven 
bugada a tot el poble era al cafè. 
Malgrat això, tot plegat no res, foc 
d'encenalls. Petites picabaralles 
que als balls de nit del "Casino" (*) ; 
i al compàs d'un vals, una polca o 
una americana, solien acabar en 1 
un o més petó furtiu.

Pau Masò i Fàbrega

Fotografia: Arxiu particular de 
l'autor
C) Vegi's "El casino". Festa Major 
1982

HOSTAL 
DEL PI Carrer Major, 194 - Telèfons 231097 - 17190 S A L T
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ACiPAG
Associació de Comerciants i Professionals del Carrer Àngel Guimerà

Ja tenim  una a ltra  asso
ciació a Salt: L'Associació de 
Comerciants i Professionals del 
carrer Àngel G uim erà (ACi- 
PAG).Volem potencia r la gran 
quantitat de  com erços que hi 
ha en aquest carrer, i per això 
tenim ganes d'organitzar to ta  
mena d 'actes per a  tothom.

Ja en sentireu a parlar!!
De mom ent, us desitgem 

una bona Festa Major!!

La Comissió

G E R A U T O , S A
GERONA DE AUTOMOCIÓN, SA

Ctra. Vilablareix, s/n. -17190 SALT (Girona)

ADMINISTRACIÓ I VENDES: Tels. 23 04 11 
RECANVIS i TALLERS: Tel. 23 42 61* 

Fax: 23 28 11

RENAULT
Vehiculos Indústria les

CONCESSIONARI
TALLER OFICIAL

Peugeot Talbot
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Pregó d e  la  F esta  M ajor 
d e  S a lt  1991

contents, però us asseguro que jo 
encara ho estic més. Mai no 
m'hagués pogut pensar, el primer 
dia que vaig venir a casa vostra, 
54

hi creia, va fer possible el q ue avui 
assumim com a realitat. Per posar- 
vos un exemple forçosament his
tòric, tots els estudis econòmics

és més important, les coses que 
afectaven a Salt es decidien fora 
de casa. Vet-ho aquí la precarietat 
de la qual us parlava.

Ciutadans i ciutadanes,
Avui ens hem aplegat aquí un 

grup de gent contenta. De gent 
con ten ta  i fe liç  perquè tots 
reconeixem aquells moments que 
comencen les coses que ens 
agraden, les coses de les quals 
fruïm, i a vegades, les coses per les 
quals vivim,

D'aquí a pocs minuts, i us as
seguro que seran ben pocs, 
començarem la Festa Major del 
poble, d'un poble que és el vostre 
però que també, si m'ho permeteu, 
és una mica el meu.

Ja fa cinc anys que sóc fora 
de Salt, però sempre he portat 
amb mi un pòsit permanent 
d’enyorança i de record del vostre 
poble i sobre
tot de la vostra 
gent. D'aques
ta gent plane
ra i d irecta , 
que estima la 
seva terra i les 
seves coses, i 
que per això 
tan bé l'ente
nem els gar- 
rotxins, malgrat 
que per conèi
xer-nos ha
guem de cir
cular per una 
carretera tan 
v e rg o n y a n t 
com és, enca
ra, la que co
munica els nos
tres pobles.

Jo sé que 
vosaltres esteu

que uns anys després, vuit per ser 
concrets, us podria parlar des d'un 
balcó que aleshores ni tan sols 
existia. Perquè aquesta plaça des 
de la qual m'escolteu i aquest 
balcó des del qual us parlo, només 
han estat possibles gràcies a 
l'esforç de la vostra gent i de tot un 
poble desitjós de recuperar la 
identitat que una decisió impo
sada li havia volgut prendre.

En aquells dies era tan precària 
la situació (tan vostra com la meva) 
que m olt poques persones 
pensàvem que tot això (tot això 
era, ni més ni menys, la vostra 
autonomia) podria tirar endavant. 
Només l'esforç de la gent, de la 
que hi creia i també de la que no

fets pels savis del país deien que 
no ens en sortiríem pas per la vida 
de la segregació; fins i tot hi havia 
qui cada dia s'encarregava de 
recordar-nos-ho amb la famosa 
teoria coneguda pels del ram (vull 
dir els economistes) com "els 
efectes de les economies d'es
cala".No hi havia Ajuntament, 
teníem pocs espais verds, gairebé 
cap equipament cultural, i el que



A mi em va tocar compartir 
aquesta precarietat general amb 
una altra de més particular. 
L'economia municipal, de la qual 
era el responsable, es decidia i 
s'executava des de dos entresols 
que havíem llogat damunt del 
"Setè Cel". En aquestes c ir
cumstàncies ja us podeu imaginar 
que les accions es pensaven des 
del menjador, els rebuts dels vostres 
impostos es fabricaven a la cuina 
i el "cuarto dels mals endreços" 
esdevenia l'arxiu il·lustre de les 
factures que rebíem (i pagàvem) 
i dels impagats que no cobràvem 
(que eren ben pocs). Si hi voleu 
afegir més precarietat, aquesta ja 
personal, només cal que sapigueu 
que el vostre secretari municipal, 
ben segur un dels millors que hau
reu tingut, m'havia contractat a 
prova per tal d ’estar a veure-les 
venir.

Tot això, però, avui no és més 
que història. Les anècdotes que us 
Podria anar explicant només ser
virien per justificar la presència d'un 
Pregoner que ve a fer història i

aquest paper, ni per coneixements 
ni per mèrits, ni penso que per 
biologia, no és el que em pertoca 
a mi.

Aquesta persona que avui us 
parla és un professional de la gestió

i de l’administració. No té cap altre 
mèrit que aquest. Per això us as
seguro que per a mi continua 
essent un misteri la meva elecció.

Potser un misteri "celestial". Ara bé, 
quan l'antiga Corporació em va 
demanar que fes aquest pregó no 
en vaig dubtar ni un moment, vaig 
dir que sí, però sense saber a on 
em ficava.

Però ara sí que sé a on em vaig 
ficar. Per saber-ho he necessitat 
rellegir els "clàssics" de Salt, i per 
això he fet servir de missal el pregó 
que us varen fer l'any 1983, el 
primer que es va fer després de la 
segregació.

Deia per aquells dies el 
pregoner (i ho dic textualment) 
que "anys a venir escriptors de 
renom, oradors de fama, polítics 
de gran volada, poetes altíssims o 
artistes benemèrits ens cantaran 
un sol cop, cada Festa Major, les 
glòries i les excel·lències de Salt o 
dels saltencs".

Jo us asseguro que no reuneixo 
cap dels requisits que havien de 
caracteritzar els vostres pregoners 
futurs. Per això, us deia abans, que 
ara sí que sé on m'he ficat: 
segurament a un lloc que no em 
pertoca, però que, sens dubte,
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m'honora. I com si
gui que tots estem 
aquí, i que tenim 
una necessitat im
periosa que això 
s'acabi per poder 
començar la festa, 
em perdonareu si 
utilitzo aquests mo
ments de màxima 
atenció per poder 
dir el que penso 
que s'ha de dir.

La vostra lluita per la se
gregació, el vostre entusiasme per 
la independència, la vostra feina 
per consolidar el que havíeu 
aconseguit, mai no hauria reixit si 
no hagués existit un comportament 
ètic dels polítics que havíeu elegit 
i una administració transparent dels 
recursos que administrava l'Ajun
tament.

En un temps com els d'ara, 
quan les pàgines dels diaris, les 
notícies de la ràdio o les in
formacions de la TV estan farcides 
d'escàndols d'una part de la classe 
política del nostre país, aquí, a 
Salt, les coses s'han fet com s'ha
vien de fer i l'interès general ha 
primat per sobre dels interessos 
particulars.

És aquest, i ara us ho dic molt 
seriosament, un capital ètic i polític 
que aquest poble no ha de perdre 
mai.

També deu ser cert que alguns 
ciutadans poden haver considerat

V
CéL

injusta l'actuació de l'Ajuntament, 
sobretot si aquesta ha portat que 
l'interès particular hagi estat 
sacrificat per un interès més ge
neral. Però, deixant de banda les 
legítimes reaccions 
personals, voldria 
que us fixéssiu en vuit 
anys de fets i de 
realitzacions d'una 
administració sana, 
eficaç i, per damunt 
de tot, honrada. No 
en tots els llocs e- 
xisteix el material 
referencial, No tots 
els pobles tenen el 
vostre capital. I la 
vida, com tam bé 
l'empresa, es basa 
en el capital que un 
és capaç d'anar a- 
cumulant i després reinvertint per 
tal de generar riquesa, per en- 
frontar-se en bones condicions al 
gran enemic de l'immobilisme. En 
una lluita constant per'no quedar 
obsolets, per no quedar estruc
turalment vells, per no deixar de 
lluitar.

En el nostre país estem a punt 
d'afrontar la llibertat de mer
caderies, de capital i de força de 
treball que comportarà l'Acta 
Única de 1993. Estem en un món 
on els coneixements es trasvassen 
amb la rapidesa que permeten les 
modernes tecnologies. Tot està a 
punt de canviar, tot canviarà, i ho 
farà tan de pressa que ens haurem 
de fregar els ulls per adonar-nos- 
en.

Sol ser en una època històrica 
de canvis quan hom més necessita 
els punts de referència. Aquesta 
institució municipal, des de la qual 
ara us parlo, és avui, sens cap 
mena de dubte, un punt de re

ferència per a tots nosaltres, per a 
tota la ciutadania i per al nostre 
entorn.

Amb precarietat de mitjans, 
amb febles recursos econòmics, 

amb l'escepticisme 
del voltant, hem 
construït una cosa 
molt maca, de la 
qual tots ens po
dem sentir orgu
llosos. Però si algú 
ha de ser espe
cialment sensible a 
tot això i, perquè no 
dir-ho, algú se n'ha 
de sentir legí
timament orgullós, 
és el vostre Alcalde, 
en Salvador Sunyer, 
a qui vull dedicar 
especia lm ent a- 

questes darreres paraules.
Alcalde, tu vas ser el primer 

pregoner i a mi em correspon l'ho
nor de ser el pregoner que arriba 
quan tu acabes de deixar l'Ajun
tament. Penso que interpreto el 
sentir de tot un poble, des de la 
gent gran als més petits (als qui 
farcies de "sugus"), des dels més 
desfavorits fins als que es guanyen 
més bé la vida, si et dono, en nom 
de tot i sota una responsabilitat 
que no m'han atorgat les més 
sentides i expressives gràcies.

Pels fets diferencials que 
representeu, per les persones que 
sou i sereu, donem per acabada 
aquesta cerimònia i disposem-nos 
a gaudir del que fins ara hem estat 
esperant: que comeni la Festa! I

Ciutadans de Salt, bona Festa 
i endavant!!.

Jordi Oliveras i Coll
Salt, 24 de juliol de 1991



La F eix ina

Aquest any 
després d 'a l
guns de no ce 
lebrar-se , es 
tornarà a fer la 
F E I X I N A .
Aquest acte de 
ben segur que 
als més joves 
no els diu res, 
però els que 
sense ser grans 
no són tan joves 
segur que se'n 
recorden. LA 
FEIXINA era un 
ac te  que es 
feia el darrer 
dia de la Festa 
M ajor i que  
consistia en 
una sortida al 
camp per po
der-h i dinar, 
berenar o el 
que calgués, 
on els grans pe
taven la xer
rada, discutien 
la jugada de la 
ja quasi esgo
tada Festa M a
jor i els joves i 
la m ainada  
s'ho passaven 
tan bé com podien amb els jocs de 
cucanya.

Bé, doncs, recordant aquella famosa 
frase "aquest any sí", aquest any tornarem 
a tenir FEIXINA. La intenció no és solament 
que la gent del poble s'ho passi bé, uns 
berenant, els altres dansant i cantant amb 
l'espectacle infantil i al final tots junts omplint

Pla dels Socs. (Foto: Martí Artalejo)

tot el recinte 
de rotllanes 
ballant la nos
tra dansa, la 
Sardana. La in
tenció és que, 
aprofitant l'a
vinentesa, es 
conegui un in
dret del nostre 
Poble, que es 
descobreixi de 
nou un sector 
que durant 
anys ha restat 
ab an d o n at i 
que entre tots 
l'hem de cui- 
dar, aquest in
dret no és cap  
altre que el Pla 
dels Socs i tot 
el seu entorn.

A q u e s ta  
Festa M ajor, 
per un dia dei
xeu el cotxe a- 
parcat i fem 
tots plegats  
una excursió a 
les Deveses de 
Salt, que tam
bé en tenim, i 
gaudim  d'un 
espai que s'ho 

val, ja sigui caminant tota vora de Ter, 
veient els ànecs des del mirador o tan sols 
asseguts sobre l'herba veient com la 
mainada gaudeix de la diada.

Us hi esperem!

Comissió de Festes de Salt
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Festa Major de Salt
del 23 al 27 de juliol de 1992

DIA 17 DE JULIOL

A les 22'30 h: Espectacle a càrrec de 
LLOLL BERTRAN al pati de l'escola "Gertrudis 
Moret" del ve ïnat organitzat per l'Associació 
de Comerciants del carrer Major del Veïnat.

DIA 18 DE JULIOL

A partir d e  les 15 h: CONCURS DE BOTIFARRA
I TROFEU UILA DE SALT. a l'Escola d'Adults, 
organitzat per l'Associació de Comerciants 
del carrer Major del Veïnat.

DIA 19 DE JULIOL

De 7 a l l  del matí: CONCURS DE PESCA 
"ESPECIAL FESTA MAJOR", organitzat per la 
Societat de Pesca Esportiva La Carpa.

Ales 12'30 del migdia: Repartiment de premis 
a la plaça de Lluís Companys.

DIA 22 DE JULIOL

A les 19 h: A l'Escola Municipal de Belles 
Arts, inauguració de l'Exposició de Pintura i 
Dibuix dels Alumnes de l'Escola, i de Ceràmica 
del curset de RAKÚ.

DIA 23 DE JUUQL

A les 17 h: A les instal·lacions del Club 
Tramuntana, partits preliminars del IU TORNEIG

FUTBOL SALA, organitzat pel Club Tra
muntana.

A les 19 h: Audició de sardanes a la plaça 
de Lluís Companys a càrrec de la Cobla

CIUTAT DE GIRONA

A les 19 h: Inauguració de la FIRA CULTURAL
al passeig de la Ciutat de Girona.

A les 21 h: PREGÓ D'INICI DE LA FESTA MAJOR, a
càrrec del Fill Predilecte de la Vila SALVADOR 
SUNYER i AIMERIC.

A partir de  les 21 h: Partits finals del 
Xlll.è TORNEIG DE FUTBOL SALA "UILA DE SALT" al
Pavelló Municipal d'Esports, organitzat pel 
Patronat Municipal d'Esports.

A les 23'30 h: Al pati del Col·legi La 
farga,ball a càrrec dels Conjunts

SETSON
i

LOS CLAN
A la mitja part, s'escollirà la Pubilla de Salt'92.



DIA 24 DE JULIOL DIA 25 DE JULIOL

A les 12 del m igdia: A la plaça de la 
Llibertat ACTUACIÓ DEL GRUP DE MIM i PANOMIMA

EPIC
organitzat per l'Església Evangèlica de Salt.

A les 18'30 h: A la plaça del Mercat 
ESPECTACLE INFANTIL a càrrec del grup

CIRC CONFETl
A les 19'30 h: A la plaça de la Llibertat, 

AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la Cobla

BAIX EMPORDÀ

A les 5 de la m atinada: CORREFOC. pels 
carrers del poble, a càrrec del Grup de 
Diables

PERE BOTERO IN 
CONCERT

Al final del correfoc es farà el tradicional 
ACTE DE DESPERTAR L'ALCALDE.

A les 6 de la m atinada: A la plaça de 
Catalunya, BALL DEL PIJAMA amb l'Orquestra

LA BRIGADA
En el decurs del ball es farà la XOCOLATADA.

A les 21 h: A la plaça de Catalunya, 
DEMOSTRACIÓ I EXHIBICIÓ DE JUDO. organitzat pel 
Club de Judo Salt.

A les 22 h: A la plaça del M ercat actuació 
del Grup pop/rock/blues

ANNO DOMINI,
del grup JAZZ UIS10N i del Grup

de Pantomimes EPIC organitzat per 

l'Església Evangèlica de Salt.

A les 23’30 h: Ball al pati del Col.legi La 
Farga, a càrrec dels Conjunts

LA SALSETA DEL 
POBLE SEC 

i STELS

De 9 a  12 del m igdia: CONCURS DE PESCA 
INFANTIL I JUUENIL. organitzat per la Societat 
de Pesca Esportiva La Carpa.

A les 10 del matí: Al passeig de la Ciutat 
de Girona, TORNEIG DE PARTIDES SIMULTÀNIES,
organitzat pel Club d'Escacs Salt.

A les 10'15 del matí: I TROBADA DE MOTOS 
HISTÒRIQUES "FESTA MAJOR DE SALT", a la plaça 
de Catalunya. Tot seguit Cercavila pels 
carrers del poble.

A les 11 del matí: A la Parròquia de Sant 
Jaume, OFICI PER ALS UEÏNS i en memòria dels 
difunts del Grup Sant Jaume.

A les 11 del matí: Ull! CONTRAMARXA. Sortida
de la plaça del Veïnat i arribada a la plaça 
Verdaguer.

A les 11'30 del matí: IU CURSA DE PATINS al
carrer Major, organitzat per l'A g ru p a c ió  
Esportiva de Salt.



A les 12 del m igdia: A la Parròquia de 
Sant C uga t OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR.

A les 12 del m igdia: A la Parròquia de 
Sant Jaume, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR.

A les 12'15 del m igdia: Al carrer Major,
I MILLA URBANA, organitzada per lAgrupació 
Atlètica de l'Esport Ciclista Salt.

A les 12'30 del m igdia: CERCAUILA, de
comiat de la I TROBADA DE MOTOS HIS
TÒRIQUES.

A les 12’30 del m igdia: A la plaça de Lluís 
Companys, entrega de premis del Concurs 
de Pesca Infantil.

A les 17'30 h: Espectacle Infantil a càrrec 
del grup

■  XARRUPA QUE
I  VESSA

organitzat per lAssociació de Veïns del Grup 
Sant Jaume.

A les 18 h: Al Camp Municipal de Futbol 
de Salt partit entre els equips del

C.F. SALT - GIRONA C.F.

A les 18'30 h: FESTA D'ESCUMA, a la Plaça 
del Veïnat, a càrrec del grup

■  XÍP-XAP
A les 19 h: XIIFESTIUAL DE PATINATGE ARTÍSTIC,

al Pavelló Municipal d'Esports, organitzat per 
l'Agrupació Esportiva de Salt.

A les 19'30 h: AUDICIÓ DE SARDANES a la
Plaça de la Llibertat a càrrec de la

■  CO BLA L A IE T A N A

A les 23'30 h: Ball al pati del Col.legi La 
Farga a càrrec dels Grups

APACHE 
i CLAU DE 5

DIA 26 DE JULIOL

A les 10 del matí: Al Passeig de la Ciutat 
de Girona, TORNEIG D'ESCACS PER EQUIPS.
organitzat pel Club d'Escacs Salt.

A les 11 del matí: A la plaça de la Llibertat 
XXIX CONCURS DE COLLES SARDANISTES, amb la

COBLA MARINA
A les 12 del m igdia: Al Pavelló Municipal 

d'Esports, PARTIT DE BÀSQUET en cadira de 
rodes, organitzat per MIFAS.

A les 17 h: TROBADA DE GEGANTS, i to t seguit 
CERCAUILA fins a l'Hospital Psiquiàtric. A l'aca
bament, a la plaça de l'Hospital Psiquiàtric, 
ball a càrrec dels

IA10S CLUB
A les 20'30 h: Al pati del col.legi La Farga, 

concert de Festa Major amb

ORQUESTRA MARINA
A les 21 h: A la plaça del Veïnat,

II EXHIBICIÓ DE LLUITA LLIURE AL CARRER.
organitzada per l'Agrupació Esportiva de 
Salt.

A les 23 h: Al pati del col.legi La Farga, 
ball amb

ORQUESTRA MARINA 
i EL CONJUNT 

TREN DE LA COSTA



DIA 27 DE JULIOL 

FEIXINA AL PLA DELS SOCS

A les 18 h: Al Pla dels Socs, ESPECTACLE
INFANTIL a càrrec del Grup

DESPERTA FERRO
A les 19 h: AUDICIÓ DE SARDANES al Pla dels 

Socs a càrrec de la

COBLA CIUTAT 
DE BANYOLES

A les 22 h: CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS al
carrer Doctor Ferran.

A les 22'30 h: Al pati del col.legi La Farga 
NIT DE L'HAUANERA amb els grups

LLOPS DE MAR i 
LA GAROTA
DIA 29 DE JUUQL

A les 18 h: Al pati del Casal dAvis LES 
BERNARDES, FINAL DEL CONCURS DE PETANCA 
FESTA MAJOR, organitzat pel Casal dAvis LES 
BERNARDES.

NOTES:

* A l'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS, 
del dia 22 al 26 hi haurà una exposició de dibuix
i pintura a càrrec dels alumnes de l'escola i una 
exposició de cèram ica  a cà rrec  dels 
participants del curset de ceràmica RAKÚ.

* Del dia 23 al 27, al passeig de la Ciutat de 
Girona, hi haurà la FIRA CULTURAL.

* Del dia 23 al 27, al passeig de Folch i Torres, 
organitzat pels col·lectius de joves de la nostra 
vila, hi haurà Concerts de Rock.

* Fins al 3 d'agost, exposició "JAUME XIFRA" 
al Museu dels Recursos Hidràulics-Museu de 
Salt. Del 23 al 30 de juliol, exposició col·lectiva 
"PUNXART-92" al pati del Museu dels Recursos 
Hidràulics-Museu de Salt.

* Els dies de la Festa Major, vetllades d'estiu 
al pati de Can Panxut, organitzat per l’Ateneu 
Saltenc"Can Panxut".

* La Comissió de Festes es reserva el dret 
de modificar qualsevol d'aquests actes.

ORGANITZA:

PATROCINA:
COL·LABOREN:

LA COMISSIÓ DE FESTES DE 
SALT
L'AJUNTAMENT DE SALT 
HOSPITAL PSIQUIÀTRIC 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
RÀDIO SALT 
CAIXA PENEDÈS 
EUGESA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
CAN MERICANA SECA.

El Correfoc tindrà lloc la matinada del dia 25 
amb el següent recorregut:
Major (davant de l'Escola La Farga), Manuel de 
Falla, Pau Casals, Enric Granados, Major, Dr. 
Castany, Mossèn Sebastià Puig i Plaça de 
Catalunya. Dins el recorregut no hi podrà haver 
cotxes estacionats.



CAIXA DE CATALUNYA
c c m p a r t é x  h  vostra fe s ta



Només 7  cases
de més de 200mj , 

ÓSn^de garatge, 
amb jardí PROPI 

i a la MIUOR zona de Salt

PLANTA BAIXA PLANTA PIS 1 r. PLANTA PIS 2n

I TAMBÉ: Situades al c /  Prat de la Riba, al costat d'un ampli espai públic, a 100 m d'un 
Institut de Batxillerat, i a prop d'altres escoles i del mercat. 4 dormitoris; 

ampli menjador-estar de 26 m2 amb terrassa; cuina amb espai per a taula;
2 cambres de bany, una d'elles incorporada al dormitori principal, i també 1 servei; 

terrassa-solàrium a la planta superior. Acabats de gran qualitat.
Facilitats de finançament amb préstec hipotecari i resta a convenir.

E U G E S A
C O N STR U C TO R A  . IM M OBILIÀRIA



□ ID

I I n12 Ü M S

C/. Angel Guimerà, 83 
Telèfon 23 52 15 - Fax 23 05 47 

17190 SALT

QUALITAT I SERVEI AL 
MILLOR PREU

* SERVEI TÈCNIC PROPI 
* INSTAL·LACIONS DE MÚSICA 

* ANTENES PARABÒL.LIQUES I COL·LECTIVES

PRESSUPOSTOS SEN SEÇO M EB Q M ÍS

PHILIPS

Whirlpool

ROMMER
■ » > » » » € « € € !

MATCH Í/NE

C A N A L +
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De S a n t C ugat a  
S a n t J a u m e

4.- Enguany els premis Tres de Març ha recaigut 
en els fundadors de Salt Sardanista (Rosa Ripoll i Joan 
Freixes) i a l'Agrupament Escolta Sant Cugat.

1.- L'establiment d una xarxa de col·laboradors 
SALTxQUILALI ha de permetre a la Comissió 
d Agermanament disposar d'un finançament estable 
pels diversos projectes de cooperació. A

2.- L'homenatge a Salvador Sunyer, emotiu i 
brillant, va servir novament per reunir persones de 
diverses tendències polítiques, com tantes vegades 
havia aconseguit en la seva vida política.

ELECTROMOTOR
REPARACIÓ  ELÈCTRICA DE L'AUTOM ÒBIL

PATRICI AM AT

Servei i manteniment de
Carretilles elevadores LAURAK

Passeig Països Catalans, 244 
Tel. 23 25 61 17190 SALT (Girona)

5.- Estrenàvem legislatura amb el pacte entre el 
grup municipal del PSC i el d'IC per formar el govern 
municipal a Salt, un any després s’ha trencat. Ara 
caldrà esperar una nova majoria.
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esnicuina

C/. Major, 1 - Salt (Girona) - Tel. (972) 40 20 34 
C/. Lorcnzana, 44 (baixos) -17002 Girona - Tel. (972) 20 77 14

DISTRIBUÏDOR OFICIAL
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6.- Les diferents reunions i trobades d'alcaldes del 
gironès per parlar d'un pla estratègic i d'un ens 
metropolità, han topat amb les reticències d'alguns 
alcaldes que creuen que aquestes accions s'han 
d ’emmarcar dins el Consell Comarcal del Gironès.

8.- S'estudia el tema dels aparcaments al carrer 
Major i la possible instal·lació de parquímetres.

De moment, però, tot i els senyals que ho 
prohibeixen, els cotxes continuen aparcats a les 
voreres.

7.- El projecte de portar el mercat setmanal a la 
rambla Maçana sembla aturat davant l'oposició 
d'alguns veïns i comerciants.

9.- El projecte de la residència "Les Vetes" sembla 
que va per bon camí i ja té cobertes les seves places 
abans d ’haver-se construït.

ASSESSORIA D'EMPRESES
GABINET D’ECONOMISTES I TITULARS MERCANTILS

■ r ^ ' l  Pl- Marcluès de Camps, 1, 2a. planta . ; .Joan Ribas w2,,s s ,^ o“,· Josep Alvarez
68
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10.- Leclerc s'ha convertit en el tema estrella de 
l'any, com erciants, institucions, projectes, 
compensacions, etc..„ algú l'ha definit com el "Pla 
Marshall saltenc", s'arribarà a fer?

3.- Les eleccions al Parlament de Catalunya a 
Salt han confirmat la tendència general al pals, de 
diferenciar el seu vot respecte a les eleccions 
municipals.

ik  . %**.

11.- La "reconversió" del davanter saltenc Delfí 
Geli com a lateral a l'Albacete, l'ha portat a una 
merescuda internacionalitat. Geli segueix les passes 
d'altres esportistes saltencs il·lustres.

TAPISSATS CLÀSSICS I MODERNS

TAPISSERIA JOAN
GAZQ UEZ OLIVERAS

C/ Joan de la Cierva, 3 Telèfon 233616 17190 SALT
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12.- Els Amics de les Deveses han iniciat una 
campanya per aconseguir un cabal mínim estable 
pel riu Ter. Semblen evidents els beneficis i l’atractiu 
que suposaria aquesta millora.



Construccions 
Electromecàniques 
del Ter, S.A.

MAQUINÀRIA
PERA

PLÀSTICS

Camí de Vilablareix, s/n. 
Telèfon 23 13 61 

17190 SALT

TALLERS

JUNPA, s.L.

SERRALLERIA 
FUSTERIA METÀL·LICA I PVC

Polígon Industrial Mas Aliu 
Telèfon (972) 23 95 92 - Fax (972) 23 11 44 

17181 AIGUAVIVA (Girona)

Agència de la propietat immobiliària 
Administració de finques 
Gestoria Administrativa

Declaració de renda 
Impostos de persones físiques i societats

Altes impost béns immobles - Cèdules habitabilitat 

Expedients jubilació - Seguretat Social d'empreses - Traspàs - matriculació vehicles

SEGUR - CAIXA 
NACIONAL HISPÀNICA, S.A.

(GRUPO VITALICIO)

GENERALI
ASSEGURANCES:

Incendis, vehicles, multi-risc de la llar, comunitat, comerç, jubilació, 
pensions, accident individual, etc..

Av. Jaume I, 44-baixos - Tel. 20 88 54 - Fax 21 46 08 - 17001 GIRONA 
Països Catalans, 147 - Tel. 24 44 92 - 17190 SALT
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SALT,
L 'esport i e ls  J o cs O lím pics

A quest a n y , 
volem ded icar el 
gruix d e l p ro 
gram a a un tem a  
que està d 'a c 
tualitat: ens re 
ferim a l’esport, i 
lligat am b ell, la 
ce leb rac ió  dels  
Jocs Olímpics a  
casa nostra.

Per p r im e ra  v e g a d a  a  la h istò ria , 
Barcelona, juntam ent am b  altres subseus de  
Catalunya, acull els Jocs Olímpics. És un fet 
transcendental que ca l parlar-ne i donar-lo  
a conèixer.

I precisam ent la inauguració dels Jocs 
coincideix enguany am b  el com ençam ent 
deia Festa Major de Salt. Els jocs s'inauguraran

el dia 25 de juliol, 
fe s ta  d e  Sant 
J a u m e  i Sant 
C u g a t, patrons  
de la vila.

Els sa lten cs  
ben segur q u e  
seguirem els es
devenim ents. És 
per això que tot i 
l'esport d'èlite, els

(5 !

rècords i les ce rim ò n ie s  so lem nes d e  
lliurament d e  m edalles, no podem  oblidar 
que a  Salt hi ha tot un esport d e  base, de  
v e g a d e s  p o c  c o n e g u t, i to t un m unt 
d'associacions esportives, que am b  sacrifici 
i ded icac ió , passen moltes hores fent esport, 
sense gratificacions econòm iques però am b  
un esperit i una voluntat diària d e  superació.

Ells en parlen, ens diuen qui són i quin 
esport practiquen.

Són els esportistes d e  Salt.

Col·lectiu de Redacció 
Revista LA FARGA

Salt i Girona AUTOSCOLES L'ESTEL

Formmoó Profmssional p«r a Conductors

T'oferim la possibilitat d'obtenir 
qualsevol tipus de permís per conduir:

CICLOMOTORS - MOTOCICLETES 
TURISMES - CAMIONS I AUTOCARS

Onze de Setembre, 7 C/ Hortes, 22, entl. C/ Major, 55
Telèfon 24 17 11 Telèfon 20 45 53 Telèfon 23 96 47
17190 SALT 17001 GIRONA 17190 SALT
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Les e n ti ta ts  
esp o rtives  d 'abans

Les entitats esportives d'abans 
eren molt diferents de les que hi ha 
ara. Afortunadament ara n'hi ha 
moltes més i tenen unes ins
tal·lacions molt més bones que no 
aquelles d'abans. Però és de jus
tícia fer un recull de les entitats 
esportives del nostre poble, ja que 
foren aquelles les pioneres, i mal
grat que no hi havien masses 
mitjans econòmics, possiblement 
si no haguessin estat aquelles no 
hauríem arribat fins aquí.

El futbol, com a tot arreu, fou 
el primer esport que es va 
començar a practicar en el nostre 
poble. El primer camp de futbol 
era el cantó de la paret de Cal 
Mut, davant de Can Pixera, estava 
patrocinat pel Patronat de SANT 
LLUÍS i la seu social era al carrer 
Pere Coll.

El Camp de Futbol Salt, que 
fou allà on actualment hi ha el

Mercat Municipal, el va fer el 
Jovent d'Ara; que tenia la seu 
social, primer al carrer Llarg, 
després a Cal Perolé i després sobre 
la Impremta Arbusé. L’any 1935 es 
va fer un partit entre el F.C. 
Barcelona (Llorens, Rafa, Aubach, 
Trujillo, etc..) contra el Jovent d'Ara, 
reforçat amb jugadors de primera 
categoria.

Una altra cosa curiosa era 
l'equip dels Fejocistes, que jugaven 
a prop del Riu Ter, amb sorra, les 
portes eren plegables, i després 
del partit sel's emportaven.

Al camp de futbol del Coma 
Cros, actualment Escola Gertrudis 
Moret, abans de fer el camp s'hi 
havia sembrat cotó, però amb el 
clima d'aquí no va tenir èxit.

El camp del Coma Cros el va 
inaugurar en Zamora.

A mesura que del poble sortien 
grans figures de l'esport, fins i tot

Pista Municipal de Salt. Any 1955. 
Propietat foto: Salvador Gamundi.

internacionals (Curta), anava 
generant una motivació en el 
jovent de Salt que va fomentar 
m olt la p ràc tica  de l'esport, 
principalment el futbol.

Camp de futbol del PATRONAT DE SANT LLUIS. 1924. Primer camp de futbol de Salt.
Foto: 'Arxiu d'Imatge de l'Ajuntament de Salt". Núm. Reg. 796.
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Pista i equip d'hoquei del COMA CROS. 1.g Divisió. Any 1959. 
Propietat foto: Salvador Gamundi.

La primera casa de bicicletes 
de Salt fou la d'En Campasol (1942), 
carrer Pacheco/Major. I a partir 
daquí es va començar a escampar 
l'afició en el poble i es van orga
nitzar les primeres curses, que 
normalment es feien per la Festa 
Major. Hi havia participants de 
Mataró, Badalona, etc. Com a no
ta curiosa, cal citar que a l'últim 
guanyador li abonaven un conill. 
Abans del 36, el Jovent d'Ara or
ganitzava, per la Festa, sortides en 
bicicleta a Les Planes, Les Encies, 

•etc.. Les gincames de motos van 
entrar al nostre poble els anys 60.

Finalment cal dir que no hem 
trobat que hi hagués cap grup 
organitzat que practiqués l'at
letisme, malgrat que els saltencs 
teníem un gran plusmarca (Casals) 
però sembla ser que els qui tenien 
aquesta af ició anaven a practicar- 
ho a Girona, ja que hi havien unes 
instal·lacions adequades.

Inauguració de la Casa de Bicicletes de BENET CAMPASOL. Any 1942. 
Propietat foto: Pere Teixidor. Agapit Alonso i Pont

Aislamientos 
LUIS, s.a.

* AÏLLAMENTS TERMICO-ACUSTICS
* CONDUCTES AIRE CONDICIONAT
* AÏLLAMENTS DE CAMBRES FRIGORÍFIQUES
* FALSOS SOSTRES DECORATIUS O AÏLLANTS
* CALORIFUGAT DE CANONADES AMB ACABAT METÀL.LIC
* APLICACIONS D'ESCUMA DE POLIURETÀ
* INSONORITZACIONS
* SUBMINISTRAMENT DE TOT TIPUS DE MATERIAL AÏLLANT

Passeig d'Olot, 98 Avda. Reis Catòlics, 25
Tel. 23 52 4 4 -Fax 23 54 10 Tel. - Fax 2698 73
17005 GIRONA 17800 OLOT
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Entitats Esportives Saltenques

ENTITAT: C.E.S.
CENTRE EXCURSIONISTA SALTENC
ADREÇA: Pavelló d'Esports 
TELÈFON: 23 17 31 
JUNTA DIRECTIVA:
Jaume Santané Vicens (President)
A. Solà Roca (Tresorer)
M. Colomer Rosillo (Vocal)
J. Santana Fabregas (Vocal)
Jordi Liovet Esteve (Vocal)
ANY FUNDACIÓ: 1979
NOMBRE DE SOCIS: 99
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
Escalada Artificial - Amateur-
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:Sortides
setmanals; acampades; dia del soci l.er
diumengeAny Nou, Pessebre a St. Julià del Mont;
Cursets inici muntanyisme , escalada i altres....
Flama delCanigó perSant Joan, restauració de
camins i marcar-los....
PALMARÈS DEL CLUB: Els Erins, Mont-blanc, 
Cervino,Fizt-Roy (Patagònia), Kilimanjaro, Mount 
Makinley 6.193 14-6-92 (Alaska), Altres cims 
Alps i Pirineus, Escalades a Caball Bernat, Paret 
St. Jeroni (Montserrat)

La muntanya que ens 
omple el cor

L'excursionisme és per a molts un esport minoritari, 
i és m olt possible que tinguin raó; però és 
verdaderament així? Molts són els que practiquen 
aquest esport-cívic, però pocs són els que 
verdaderament gaudeixen, senten i són esportistes 
d'aquest esport, en el qual la seva Federació Catalana 
ha sigut una de les capdavanteres en el COC.

Centenars d'excursionistes d'arreu de la Nació 
Catalana de totes edats, condició social, etc. per 
diverses raons cerquen, amb poca o molta cultura, 
i amb més o menys civisme, recorren cada cap de 
setmana, km. i km. amb vehicles amb uns recorreguts 
de curt o llarg desplaçament, per, un cop arribats al 
Hoc determinat, iniciar una excursió amb els mitjans 
que els són més adients:

Moto Trial, 4x4, BBT, hipisme i com no, també a 
Peu, per gaudir del dia o simplement anar-hi a dinar, 
en  u n  prat verd.

Tot una gran massa social, neguitosa de sortir de 
|es grans ciutats, una allau d'éssers humans molt 
important volen conèixer altres llocs, indrets per ells 
desconeguts, realitats naturals, cims, valls, i com no, 
els desgavells i destrosses ambientals...

Però d'aquest esport d'aquest 1992 Olímpic (perdó 
Per escriure aquest nominatiu, però no he pagat els 
drets d'autor), pocs són aquells que ben planament 
arriben a gaudir d'allò del nostre petit país, aquell 
Paisatge postal contemplat des de dalt d'un cim, un

turó o una cinglera, caminant per dreceres o escalant 
una paret rocosa. Del cant murmurant, suau de la 
fresca aigua de font, brollant clara i neta de dins les 
entranyes de la terra; d'aquell vent fresc de matinada- 
perfumat amb les aromes de la flora silvestre i dels 
pins i refrescats per la rosada matinal.

Molta d'aquesta i altra gent cerquen llocs 
allunyats tranquils i purs, no cerquen allò humil i sincer 
del món rural, del pagès, de la plana o d'alta 
muntanya, del pastor que recela d'aquell nou vingut, 
per diverses raons amb experiències passades.

L'esport de l'excursionisme, el de peu, el que 
practiquen les entitats excursionistes, ens ensenya (a 
nosaltres així ens ho han ensenyat) a gaudir d'aquesta 
gent, d'aquells tresors amagats entre valls i cimals, 
dels éssers humans que hi habiten, de les plantes, els 
animals. Gent senzilla i entenedora, fora de les grans 
ciutats tan deshumanitzades,

Saludant-lo, amb alegria, sense voler ser més 
que ell, entraràs dins seu i ell al teu cor; respecta'l i en 
seràs respectat. No li destrossis el seu món, que 
també és el teu, respecta el seu entorn, el que cada 
cap de setmana serà la teva parcel·la, pregunta-li, 
parla-li i respecta'l.

Voldria amb aquestes ratlles donar-vos a conèixer 
un altre esport, fora dels grans estadis, sense públic, 
sense àrbitres, del que tu en seràs el principal atleta. 
Amb l'excursionisme de peu, amb l'alpinisme més 
actiu, gaudiràs de l'acampada als llocs més abruptes, 
entre llacs tranquils i sota els cims més enlairats; para 
la tenda en el més tranquil dels prats, l'escalada més 
relaxant. Respecta la natura tant a la muntanya 
com a la mar; camina, puja i baixa les valls, descobreix 
i fes partícip als altres del que has visionat.

Voldria que, definitivament, practiquessis un 
esport, l'excursionisme, el de muntanya que ens 
OMPLE.

Jaume Santana i Vicens
President del CENTRE EXCURSIONISTA SALTENC 

Membre del Comitè de Natura de la FEEC.
Membre Junta SENDERS de CATALUNYA

(Foto: Santana 90) 
Vaquer-Vall de Barbarisa-Aragó
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ROSA COSTA, S A
FÀBRICA DE GASOSES 
DISTRIBUCIÓ DE BEGUDES

Torres i Bages, 35 - Telèfon 23 63 81 - 17190 SALT (Girona)
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Club Bàsquet Salt 
"Vint anys de Bàsquet 
a Salt"

ENTITAT: CLUB BÀSQUET SALT 
ADREÇA: Passeig Països Catalans, s/n. Pavelló 
TELÈFON: 24 00 12 
JUNTA DIRECTIVA:
Paco Morgado Hernandez (President)

Lluís Vila (Vice-President)
Manel Padilla (Secretari)
Francesc Bach (Tresorer)
Pere Gil, Adelina Xifra, Dolors Vea 
i Joan Ros (Vocals)
ANY FUNDACIÓ: 1972
NOMBRE DE SOCIS: 200
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
Campionat de Catalunya
Masculí 2.® categoria - Femení 2.® categoria
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:
A part de les normals del seu esport, 
s'organitzen sortides extraespoitives per als 
seus socjs
PALMARÈS DEL CLUB: 1.® Categ. catalana (el 
1989 es va haver de renunciar a la categoria 
per problemes econòmics). L'equip femení ha 
disputat la promoció a 2.® Divisió Nacional en 
una ocasió.

Aquest és un any memorable per la gent que 
estem vinculats al Bàsquet d'una manera o altra; 
potser no en som prou conscients, però formem part 
d'un Club que ja és història viva de Salt, el Club 
Bàsquet Salt, ja té vint anys!

Creiem que és just fer memòria i deixar constància 
del nostre agraïment a les persones que esmentarem, 
que el dia 10 de setembre del 1972, varen fundar el 
Club Bàsquet Salt, eren: Joan Canals i Pigem, Paulí 
Pallàs i Ferrer, Josep Roura i Rabasseda, Alfons Moré 
i Pretas, Àngel Serra i Solà, Benvingut Vila i Pidemont, 
Jaume Carreras i Freixas, Josep Paulí i Costa, Josep 
Planas i Noguer, Joaquim Puell i Marcò, Manel Pallàs 
i Julià, Josep Paulí i Ribot, Narcís Serra i Comte i Antoni 
Pons i Busquets, aquesta colla de valents varen 
engegar el primer Equip Juvenil Federat, que jugava 
al pati de les Dominiques, única "instal·lació esportiva" 
que tenia llavors el nostre poble.

La tossuderia d'aquestes persones i de les que els 
varen seguir, van aconseguir que el batlle Sr. Davesa, 
un 19 de març de 1975 (dia de forta nevada) inaugurés 
la primera pista poliesportiva municipal i força anys 
més tard que a Salt tinguéssim pavelló esportiu.

Però en el Bàsquet a Salt, no tot han estat flors i 
violes, la manca endèmica d'instal.lacions al nostre 
poble, encara continua, les hores de pista del pavelló, 
cada any s’han de repartir amb més clubs i més 
esports diferents, sense que l'antiguitat, ni el número 
d'equips federats, semblin tenir importància a l’hora 
de repartir horaris.

Ens trobem, doncs, en l'aspecte d'instal.lacions 
en la mateixa precarietat que quant aquesta colla 
de valents varen començar l'any 1972.

De l'aspecte econòmic, suposem que no cal 
parlar-ne, perqué d'aquest mal en patim tots els 
clubs de tots els esports; si però que ens dol 
especialment que el Club Bàsquet Salt, després 
d'haver estat quatre temporades a la primera 
Categoria Catalana va haver de renunciar-hi per 
manca de mitjans econòmics, ja fa uns anys.

Aquestes pinzellades soltes de la nostra història, 
les hem anat treien d ’una sèrie de documentació

que hi ha al Club, i d'altra que ens han facilitat 
persones que han estat vinculades al Club, volem 
aprofitar l'avinentesa per demanar a les persones 
que tinguin fotografies, retalls de premsa, publicitat, 
etc... d'alguna època del Club que ens les vulgui 
cedir, tenim la intenció de fer-ne un llibret, i el motiu 
de la seva edició podria molt ben ésser els 25 anys de 
Bàsquet a Salt.

La Junta actual només fa un any que ens hem fet 
càrrec del Club i ens satisfà l'haver pogut presentar a 
l'Assemblea de Socis, un Balanç equilibrat, potser en 
molts anys no començarem la temporada devent 
diners, però això no és mèrit de la Junta solament, ens 
hi han ajudat els esponsors, els socis, la gent que va 
venir a jugar a la "Quina" per Nadal, els que varen 
assistir al Concert d'en Lluís Llach, i tot un seguit de 
col·laboradors anònims que ens hi han ajudat i molt, 
a tots els donem les gràcies públicament.

Una de les mesures que volem emprendre per 
millorar el nostre Club, és l'aconseguir un major nombre 
de socis i ja sabem que serà difícil, però necessitem 
que el nostre poble ens ajudi, és una manera 
d'assegurar-se la continuïtat i poder treballar 
seriosament amb la gent de casa, els vailets del 
poble sempre han estat la nostra "pedrera", quan 
s'han aconseguit bons resultats sempre ha estat amb 
gent de casa, que juguen per afecció al bàsquet i 
per defensar el nom del seu poble.

Esperem que la nostra proposta tingui bona 
acollida i que ben aviat poguem ser un gran Club, 
amb molts socis i molts equips, perquè entenem que 
l'esport és un complement a l'educació de tot ordre 
que han de rebre el jovent i que la funció social que 
estem desenvolupant ha de com ptar amb el 
recolzam ent de la pròpia socie ta t que n'és 
beneficiària, és a dir, el poble de Salt.

Que passem tots plegats una Bona Festa Major.

Club Bàsquet Salt
La Junta Directiva
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Transportes

g l S f l  Interurbanos, S.A.

LÍNIES REGULARS DE 
TRANSPORTS DE 
VIATGERS

AUTOCARS DE SERVEIS 
DISCRECIONALS

GIRONA
Sardenya, 16 - Tel. 204868*

ADMINISTRACIONS: 

Girona Tel. 2002 75 
Banyoles Tel. 57 0053 

Olot Tel. 2601 96 
Figueres Tel. 5031 75

agència girogest
margarida gironès burch

a s s e g u r a n c e s  g e n e r a ls
a s s e s s o r ia  f is c a l
a d m in is t r a c ió  d e  f in q u e s
g e s t ió  c o m p ta b le
g e s t ió  f in a n c e r a

Emili Grahit, 55-57, entl. 4.“
Telèfon 21 54 54
17002 GIRONA
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Club Tennis de 
Taula Jovent Saltenc

n o m  entitat: CLUB TENNIS DE TAULA 
JOVENT SALTENC
ADREÇA: Pavelló Municipal, Passeig Països 
Catalans, s/n.
JUNTA DIRECTIVA:
Joaquim M.s Busquets (President)
Pere Boschdemont (Sots-President)
Lluís Barceló (Secretari)
Àngel del Barrio (Tresorer)
Pere Juanola, Joan Güell, Joan Carles Fajardo, 
Joan Riu (Vocals)
ANY FUNDACIÓ: 1986 
NOMBRE DE SOCIS: 40 
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN: 
Campionats provincials equips: 1.*, 2.2 
alevins, infantils, juvenils i fèmines.
Llegues Catalanes: aleví, infantil i juvenil. 
Campionats de Catalunya: juvenils i 
comarques. Totes les modalitats d'individuals i 
dobles. Opens i altres competicions. 
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L’ENTITAT: 
Campionat social.
Sopars d'aniversari i cloenda de temporada.

i 3.s

per

PALMARÈS DEL CLUB:
Temporada 86/87: Pujar l'entitat de 3.2 provincial 
a 2.2 prov. Campions provincials equips infantils 
masculí, també d'individual.
Temporada 87/88: Pujar l'entitat de 2.® C.2 
provincial a 1.* C.2 provincial.
Temporada 88/89: Sots-campions prov. equips 
alevins. Campions provincials equips juvenils. 
Pere Cadenas campió provincial juvenil i Jordi 
Puig T. sots-campió.
Temporada 89/90: campions prov. equips 
alevins.
Campions provincials equips juvenils. 
Temporada 90/91: Tercer lloc equips 1.* C.2. 
Temporada 91 /92: Tercer lloc equips 1,2 C.2 prov. 
EQUIPS TÈCNICS:
Pere Boschdemont (Director)
Joan Carles Fajardo i Joan Güell (Entrenadors) 
Àngel del Barrio, Pere Juanola i Lluís Barceló 
(Monitors).
Cal destacar:
Any 1986, des de setembre fins a març vàrem 
entrenar als locals AVAP de Girona, ja que no 
disposàvem de local.

Sport Ciclista Salt
NOM ENTITAT: SPORT CICLISTA SALT
ADREÇA: C/. Llarg, 101 
TELÈFON: 23 31 15 
JUNTA DIRECTIVA:
Lluís Bonany Ruscalleda (President)
Josep Sucarrat Gonzàlez (Sots president) 
Inocenci Mesas i Garcia (Secretari)
Gregori Brugués Albó (Tresorer)
Domènec Àlvarez, Júlia Arribas, Alejandro Amir, 
Conrado Pont, Emili Crous, Victòria Santiago, 
Antonio Pelegrí i Enric Ruano (Vocals).
ANY FUNDACIÓ: 1977
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:
Organitza 5 curses ciclistes i 1 atlètica.
Volta a les Gabarres (maig)
Cursa social (febrer)
Copa Catalana de cadets (setembre)
Cursa Infantil Circuit (juliol)
Salt-Perpinyà, Perpinyà-Salt (febrer 1993) Cursa 
de 2 dies.
Cursa Popular Atlètica a l'Alba



C/. Francesc Macià, 28 Plaça Mercat, 67-68-69 
Telèfon 23 65 18 Telèfon 21 30 11
17190 SALT 17002 GIRONA
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Foto

El Cisne
REPORTATGES DE:

CASAMENTS 
COMUNIONS 

BATEIGS 
MATERIAL FOTOGRÀFIC

Plaça 11 de Setembre - Telèfon 23 72 42 
17190 SALT (Girona)

-bALT-NET5 À
SISTEMES DE NETEJA

Distribuïdor G.V.

Henkel
LA SOUCIÓN MTMHUU. DE UMPIEZA

v ïle d a
D IV IS IO N  IN D U S T R IA L

PISCINES FALLINES
C O N S T R U C C IÓ , SERVEI i T R A C T A M E N T  D 'A IG U A

Pere Coll i Guitó, 19 baixos - Tels. (972) 23 12 13 - Fax 24 31 92 - 17190 SALT (Girona)
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U.D. Coma Cros

NOM entitat: UNIÓ ESPORTIVA 
C O M A  CROS
ADREÇA: C/. Sant Antoni, 1 
TELÈFON: 23 32 11 
JUNTA DIRECTIVA:
Josep Ventura (President)
Joan Borrell, MelciorTriola, Jesús Romero i Jaume 
Faixó (Sots-President)
Carles Bronsoms (Secretari)
Xavier Rimbau (Tresorer)
Ferran Moliner, Josep M.2 Yafiez (Coordinadors) 
Jaume García (Del. Fed.)
Pere Aragonès, Jaume Mulleres, Joan Coronel, 
Joaquim Cugat, José Montero, Narcís Burch 
(Vocals)
ANY FUNDACIÓ: 1956
NOMBRE DE SOCIS: 326
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
1,2 Regional, Juvenils A i B, Cadets A i B, Infantils 
A i B, Alevins A i B, Benjamins A i B i Equip Femení. 
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:
Escola de futbol escolar i federat 
Futbol de competició 
PALMARÈS DEL CLUB:
Categoria Sènior, ascens a 1.® Regional 
Temp. 1986/87.

Quan es parla del Coma Cros, la majoria de gent 
ho lliga amb l'empresa tèxtil, i realment hem de dir 
que no van gens desencaminats.

La U.D. Coma Cros va néixer l'any 1956, quan una 
colla de jovent i d'altres no tan joves molt vinculats a 
la fàbrica varen decidir fer esport, i d'aquesta idea va
sortir aquest petit però 
meravellós Club.

En aquells anys, la 
fàbrica Suc. de J. Coma 
Cros, i dintre de la seva 
obra social, va construir 
un camp de futbol, el 
primer amb enllumenat 
artificial de la província, i 
una pista polisportiva 
descoberta. Les activitats 
que en aquell temps es 
desenvolupaven eren: 
hoquei, patinatge artístic, 
handbol, botxes, bàs
quet i futbol, aquesta 
última és l'única existent 
actualment.

Fins fa dos anys 
jugàvem a l'esmentat

cam p prop ie ta t de l'empresa Coma Cros, i 
actualment, degut a l'expropiació d'aquests terrenys 
per part de l'A juntam ent, juguem i fem els 
entrenaments a les instal·lacions cedides pel mateix 
Ajuntament al Camp Municipal de les Guixeres.

La U.D. Coma Cros té actualment una massa 
social de 326 socis i en competició té 12 equips, des 
del 1 r. actualment a la 1,9 Regional, fins a la categoria 
de benjamins, passant pels juvenils, cadets, infantils i 
alevins. Aquesta temporada fins i tot s'ha format un 
equip femení que s'està iniciant i que esperem que 
tingui els mateixos èxits que els masculins.

També cal destacar el gran nombre de jugadors 
"Caganius", que és on comença la tasca d'aquesta 
Escola de Futbol que és el nostre Club i que es va 
refermant en cada categoria superior.

El finançament de tot això s'ha d'agrair, en primer 
lloc i fonamental, a l'empresa Coma Cros, que 
subvenciona en bona part i cedeix el local per les 
reunions de junta, etc. En segon lloc la col·laboració 
de VECTOR com a esponsor del 1 r. equip, les quotes 
dels socis, la col·laboració d'alguns industrials i la 
important col·laboració desinteressada de molta 
gent, pares, etc...

Des d'aquí la Junta vol agrair molt efusivament 
els esforços de tots els col·laboradors i simpatitzants, 
així com també la tasca duta a terme durant molts 
anys pels Srs. Carles Bronsoms i Pere Mas, i encoratjar 
tothom per continuar molts anys alVib il·lusió renovada 
per poder mantenir el Club al lloc preferent que li 
correspon.
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RELLO TG ERIA

MAS-DOB.

C/. Dr. Ferran, 5 
Tel. 23 83 75 
17190 SALT

Qistalleries G SSL

Ctra. Sant Feliu, 22 - Tel. 21 38 16 - 17007 GIRONA 
Cl. Lorenzana, 41 - Tel. 20 29 90 - Fax 22 02 21 

17002 GIRONA

A l i l  
; ALT

MARBRES
PEDRES
GRANITS
LÀPIDES

CUINES
XEMENEIES

TAULES
ESCALES

TALLER: Camí de l'Escorxador (matadero) - Telèfon 23 85 96 - 17190 SALT (Girona)
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Club Esquí Salt

NOM ENTITAT: CLUB ESQUÍ SALT
ADREÇA: Pavelló d'Esports,
Pg. Països Catalans, s/n.
TELÈFON: 23 08 22 
JUNTA DIRECTIVA:
Ricard Lloret i Moner (President)
Pere Canadas i Ropero (Sots-President)
Càndid Campasol i Llinàs (Tresorer)
Xavier Estanyol i Xarpell (Vocal Rel. Públiques) 
Helena Jornet i Bonet, Jordi Font i Jornet 
(Vocals Cursets)
Joan Puig i Nogué (Vocal Autocars)
Antoni Llaràs i Badia (Vocal Viatges)
Antoni -- Hervàs (Vocal Campionat Socials) 
ANY FUNDACIÓ: 1987 
NOMBRE DE SOCIS: 1.100 
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
El Club Esquí de Salt no participa en esport de 
competició i la seva activitat es centra al lleure 
í a la promoció de l'esquí a tots els nivells. 
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:
Cursets d'aprenentatge i perfeccionament 
d'esquí. Estades als Alps. Viatges de cap de 
setmana. Autocars cada dissabte i diumenge. 
Colònies per a mainada a la neu. Campionats 
socials esport d'aventura: Raffting i Hidrospeed.

INDUSTRIAL PASTELERA SAN NARCISO, S.A.
Urb. M as Aliu /  Cl. Barcelona, 5-9  
17181 AIGUAVIVA (Gerona)
Tel. (972) 2 4 1 9 1 1  -  Fax (972) 24  31 85

COMERCIAL BON-GUST, S.A.
Rda. Santa Mana, 83
08210 BARBERA DEL VALLES (Barcelona)
Tel. (93) 7 1 8 1 0  5 2 - F a x  (93) 7 1 8 1 7  33

COMERCIAL INPANASA, S.A.
Cl Ceste llers-N ave 144. Pol. Ind. Marratxí 
07141 M ARRA TXÍ
Tel. (971) 79  76 16 -  Fax (971) 7 9 7 2 8 0

INPANASA COMERCIAL CENTRO, S.A.
Cl. Castilla, 17 - Nave N.° 4
28840 M EJO RADA DEL C AM PO  (Madrid)
Tel. (91) 67 9  39 52  -  Fax (91) 6 79  39  72

uipanara
Mejor pastderia para su casa

GERONA: BARCELONA: PALMA DE MALLORCA: MADRID:
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òptica 
m m  salt
m. s. nieto

Àngel Guimerà, 75 - Telèfon 23 36 45 
17190 SALT

Fleca i Pastisseria

Cuhkuú

R.S.I. 20.7140/CAT

Carrer Llarg, 10 - Telèfon 23 83 71

Torras i Bages, 2 - 17190 SALT

PRODUCTES 
CÀRNICS 

BRUGUÉS, S.L.

Especialitats:
LLOM CUIT - LLOM EMBOTXAT 

LLOMS ADOBATS 
ENVASATS AL BUIT

Cl. Pere Coll, 1 - Tel. 23 84 24 - Fax 23 84 24 
17190 SALT
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El Patronat Municipal d'Esports, 
una en tita t esportiva pública

Fa més de 7 anys l'Ajuntament de Salt va acordar 
per unanimitat la constitució del Patronat Municipal 
d'Esports amb dos objectius principals: gestionar les 
instal·lacions municipals i potenciar la pràctica 
esportiva de tots els ciutadans.

L'esport a escala local és un concepte molt 
ampli, que comprèn des de la formació esportiva fins 
al manteniment per a gent gran, des de l'esport de 
recreació al de competició. Per sort a Salt hi ha 
moltes entitats i clubs federats que s'ocupen 
magníficament que l'oferta sigui rica i variada, fan 
una gran tasca de formació i amb entusiasme tiren 
endavant temporada rera temporada competicions 
i tornejos.

A l'hora de redactar els programes del Patronat, 
es té molt en compte el que ja fan les entitats, per no 
duplicar ofertes, i es dirigeixen els recursos cap a 
camps no coberts. A vegades l'esport és un objectiu 
per ell mateix, estar a gust i amb armonia fent treballar 
el nostre cos, altres vegades és un mitjà per fer salut, 
per desenvolupar-se equilibradament, per fer noves 
relacions, etc. Els continguts dels programes que 
portem a terme tenen com a objectiu final la 
satisfacció personal de cadascuna de les persones 
que han escollit fer esport amb nosaltres. Encara que 
molts en sou coneixedors, ens agradaria que tots 
sabéssiu, ni que sigui de passada, quina és la 
contribució municipal directa a l'activitat esportiva 
del nostre poble.

En primer lloc fem referència al CENTRE DE 
MEDICINA DE L'ESPORT que està situat en ei pavelló; 
es tracta d'un servei dirigit per una doctora que porta 
a terme revisions als esportistes des de la perspectiva 
de la medicina preventiva. És l'únic de titularitat 
pública de la comarca d'accés general.

La nostra proposta en ESCOLES ESPORTIVES és la 
formació esportiva global mitjançant el programa 
Multimèdia, que s'inicia als 6 anys i acaba als 13; la 
competició, que és polisportiva, no és sinó un 
complement que fa funcions de motivació, els grups 
són mixtes i la majoria d'activitats es fan al Pavelló,

NOM ENTITAT: PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS DE SALT.
ADREÇA: Pavelló, Pp. Països Catalans, s/n. 
TELÈFON: 24 00 12 
JUNTA DIRECTIVA:
Núria Clarà i Pallàs (Presidenta)
Carme Carbó i Casellas, Eusebi Cabezas i Pérez, 
Luciano Pineda i Luna, Francesc Montalban i 
Cobo, Enric Pallàs i Julià, Josep Castano i Joan 
Coderch (Vocals)
ANY FUNDACIÓ: 1985
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:
Escoles Esportives Extra-Escolars 
Manteniment Físic Adults 
Manteniment Físic Gent Gran 
Jocs Esportius Intermunicipals 
Casals d'Estiu 
Escola d'Estiu
Pop, Jornades de Promoció Esportiva 
Torneig Futbol Sala Estiu

excepte la natació escolar que té lloc a Palau. La 
proposta inclou tam bé una e tapa d 'iniciació 
psicomotriu per a nens de 4 i 5 anys.

Quant als joves (a partir dels 14 anys) i adults (fins 
a 55-60) les activitats estan orientades cap al lleure, 
es presenten com un complement a la jornada de 
treball, s'estructuren en dos tipus d'activitats diferents, 
les de MANTENIMENT FÍSIC, que es porten a terme 
amb una freqüència diària al pavelló, amb continguts 
variats que van des d'exercicis de gimnàstica al 
bàdminton, i els JOCS INTERMUNICIPALS, que 
s'organitzen com un seguit de partits dels esports més 
populars, bàsquet i futbol-sala; es porten a terme a 
les instal·lacions esportives escolars i compten amb la 
participació d'equips de les ciutats de Girona i Sarrià.

Un dels programes que ens omple de satisfacció 
i que arriba a 80 persones més grans de 60 anys amb 
una freqüència  de 2’30 h. setmanals és el 
MANTENIMENT FÍSIC DE GENT GRAN; es porta a terme 
en dos centres per fer-ho més accessible, s'hi 
segueixen dos plans diferents, el de manteniment i el 
d'holística, aquest segon amb una orientació més 
terapèutica i compta amb la col·laboració de l'àrea 
de Serveis Socials de l'Ajuntament.

Finalment cal esmentar les activitats d'esport de 
recreació, que tenen lloc durant l'estiu o període de 
vacances escolars, els Casals, l’Escola d'Estiu, el Torneig 
de Futbol-Sala "Vila de Salt", el POP, on hi és important 
la participació de l'Àrea de Lleure de l'Ajuntament i 
altres activitats esporàdiques com la Festa de l'Esport
o la Jornada d'Atletisme completen l'oferta pública 
d'activitats esportives a Salt. Us convidem a venir-hi, 
us convidem a fer esport.

Mercè Vidal 
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DEJE QUE PHILIPS LE ABRA LOS OJOS.
MATChI I I uNE 100 HERTZIOS
MAS RELAJANTi PARA SUS OJOS.

*s r  exp<b



Club Petanca Salt Agrupació Esportiva Salt

nom ENTITAT: CLUB PETANCA SALT
ADREÇA: Passeig Verdaguer, 1 
TELÈFON: 23 04 98 
JUNTA DIRECTIVA:
Dolors Gamundi i Canals (Presidenta)
Ferran Màrquez i Morgade (Secretari)
Joan Boada i Reig (Tresorer)
Tina Molas i Angelet, Manel Ros i Vila, Josep M.2 
Macias i Colom, Josep Boó i Alech, Maria Peruga 
i Martin (Vocals).
ANY FUNDACIÓ: 1972
NOMBRE DE SOCIS: 180
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
Sèniors 2.a Categoria Nal.; Fèmines Categoria
Nal.; Juvenil i Infantils
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:
Lliga Social i Lliga Social per a Jubilats 
Nits del Club (a l'Estiu, cada setmana)
Dia del Club (Torneig Provincial)
XII Hores de Petanca - Fèmines - Regional 
XX Hores Inter. Petanca
PALMARÈS DEL CLUB: Aquest any ha estat un dels 
millors quant a resultats; s'ha aconseguit ser 
Campions de Catalunya Sèniors, Campions 
Provincials Petanca Sèniors, Sots-Campions 
Provincials Petanca-Fèmines i Campions 
Provincials Fèmines - Màster de Seleccions 
Territorials.

NOM ENTITAT:
AGRUPACIÓ ESPORTIVA DE SALT
ADREÇA: Passeig dels Països Catalans, s/n. 
TELÈFON: 23 08 22 
JUNTA DIRECTIVA:
Antoni Renart (President)
Josep Castano (Secretari)
Concepció Aymerich (Tresorera)
Josep Trapero, Francesc Menbrive, Josep Anton 
López, Narcís Cabarrocas, Antoni Figuerola i 
Francesc Montero (Vocals)
ANY FUNDACIÓ: 1981
NOMBRE DE SOCIS: 215
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
Provincials i Nacionals en el cas de l'Halterofília
i Lluita Olímpica i Greco-romana.
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L’ENTITAT:
Patinatge Artístic
Hoquei Patins
Futbol Sala
Halterofília
Lluita Lliure Olímpica i Greco-romana. 
PALMARÈS DEL CLUB:
Halterofília: Diversos primers llocs en categories 
infantils i juvenils en els Campionats de 
Catalunya.
Lluita: Campions de Catalunya diversos cops 
per equips i individuals.

MOBRA, S.A.
Canaleres per a la construcció i per lampistes 

Doblegament de xapa i tall

TALLER: Camí Antic de Salt a Vilablareix, s/n. - Tel. 23 53 17 - 17190 SALT
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MIRALLS I VIDRES

.A.
DISTRIBUÏDOR DE FINESTRES DE GELOSIA I 

MAMPARES PER A BANY "VENTIKLAR"

* MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE VIDRE PLA, "CLIMALIT", "SECURIT",
CORBAT, LAMINATS, ETC.

* ESPECIALITZATS EN VIDRIERES ARTÍSTIQUES, DE FORMIGÓ I
VIDRES A LA SORRA

Joan Maragall, s/n. (davant zona esportiva) - Tel. 23 58 11 - Fax 24 30 82 - Apartat Correus 147
17190 SALT

&OLARS

APLICACIONS lsUlCTlliaiJlsS S.A.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INDUSTRIALS D'ALTA I BAIXA TENSIÓ 
PROJECTES I REALITZACIONS COMPLETES D'AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 

DISTRIBUÏDORS DELS AUTÒMATS AEG-MODICON

Ctra. de Vilablareix, s/n 
Telèfon 230811 
17190 SALT

Apartat de Correus 242 
Fax 231225 

17080 GIRONA
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Club Judo Salt

El Club Judo Salt va ser fundat l'any 1991, després de 2 
anys d'activitats d'un grup de persones aficionades al Judo.

Actualment tenim 50 "judokes" entre 5 i 14 anys. El nostre 
Club coordina l'activitat de judo del Col.legi Pom peu Fabra.

El cinturó negre, 5.èDAN, Jaume Salas, i el cinturó negre 
4rt. DAN, José Luis Salas, fan les classes, tots dos són 
entrenadors nacionals.

L'activitat es fa al Pavelló Municipal d'Esports.
Dos equips nostres, un en la categoria de Benjamins i 

l’altre en la d'Alevins, han participat en la Lliga de Promoció 
del Judo. També hem participat en els Jocs Esportius Escolars 
i en Campionats Provincials Federats.

Equip Benjamí que ha participat en 
la Lliga de Promoció

NOM ENTITAT: CLUB JUDO SALT 
ADREÇA: Pavelló d'Esports, Av. Països 
Catalans
TEL.: 21 59 13 (de 8 a 11 ó de 16 a 22 h.) 
JUNTA DIRECTIVA:
Rafael Sanz Pardo (President)
Santiago Seguí García (Vice-president) 
Jaime Salas Gómez (Tresorer)
Fina Castella Pujolà (Secretària)
Remei Visó Rodríguez (Vocal l.r)
José Luís Salas Gómez (Vocal 2.n)
Matias Blanco Villaverde (Vocal 3.r)
Francesc Ferrando Rodríguez (Vocal 4.t)
ANY FUNDACIÓ: 1991
NOMBRE DE SOCIS: 20
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
Lliga de Promoció (Equip benjamí) i (Equip
aleví)
CT/Provincial (Aleví)
Jocs Esportius Escolars (Aleví) i (Infantil) 
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT: 
Fase Final de la Lliga de Promoció 
Festival Esportiu Fi de Curs 
PALMARÈS DE CLUB:
Temporada 1990-91
(2.n Class. en la Lliga de Promoció Aleví) 
Temporada 1991-92
(Equip judo Salt-A 3.r classificat Lliga 
Promoció Aleví). (Equip Judo Salt-A 2.n 
Classificat Lliga de Promoció Benjamí). 
(CT/Provincial Federat Aleví: David Alejo, 
3.r Classificat). (CT/Infantil Provincial 
Federats: Pau Molas, 3.r Classificat).

Club Bàdminton Salt

Club Bàdminton Salt

NOM DEL CLUB: CLUB BÀDMINTON 
SALT
FUNDACIÓ L'ANY: 1986 
JUNTA:
Encarna Valera i Arendano (Presidenta)
NOMBRE DE SOCIS: 25
PALMARÈS:
Campionats Provincials:
M. i F. Aleví - Temp. 92-93 (l.r, 2.n, 3.r)
M. Infantil - Temp. 92-93 (l.r, 2.n, 3.r)
M. i F. Cadets (l.r, 2.n, 3.r)
Catalunya:
M. Aleví (l.r i 2.n)
F. Aleví (2.n)
M. Cadet (3.r)
F. Cadet (3.r) (Part. Camp. Espanya) 
L'actual Presidenta és Campiona Provincial 
des de fa 6 edicions en les 3 modalitats 
(Indiv. Dobles i Mixtes).
La Temporada 89-90 l'equip masculí sènior 
va pujar a 1.* Categoria Catalana.
El club actualment sols es dedica a la 
formació.
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1 9 0 1  - 1 9 9 2
Carrer Llarg, 26 - Telèfon 23 42 86 - 17190 SALT

"QÉn dia esféu una claror d'albada 
i del fons de la tomba més glaçada 

fremí una veu novella el cant deh cants: 
"çjfoc nou, baixa del cel i toma a prendre-, 

fa  ha arribat l'hora d'esventar les cendres, 
oh Pàtria de les tombes flamejantsl"

ç̂ rayment do "éles Trombes ç^lamgantf 
de Q&entura çQassel



Societat de Pesca Esportiva 
La Carpa de Salt

NOM ENTITAT: SOCIETAT DE PESCA 
ESPORTIVA LA CARPA DE SALT
ADREÇA: Àngel Guimerà, 95 
TELÈFON: 24 18 94 
JUNTA DIRECTIVA:
F ra n c e s c  Pujol Vilalta (President)
Xavier Serrat Fernàndez (Sots-President)
Dionís Fauchs Quer (Secretari)
Carmen Carreras Juventeny ( Tresorer)
Delfín Ventura Font, Joan Gil Sànchez, Josep 
Jofre Gurt, Esteve Colomer Rius, Joan Grabolosa 
Sala, Àngel Colomer Fàbrega i Albert Delgado 
Gutiérrez (Vocals)
ANY FUNDACIÓ: 1989
NOMBRE DE SOCIS: 160
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
Sèniors, Juvenils i Infantils.
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:
7 Concursos Sèniors i Juvenils 
1 Concurs Especial Festa Major 
3 Concursos Infantils i Juvenils

Entitat fundada  el 24 d'abril del 1989 de  la mà 
d'un grup d'amics que ens ag rada  la pesca.

Organitzàrem la 1 .Q C om petic ió  el d ia 7 de 
m aig del mateix any. En aquest primer concurs hi 
van partic ipar la sorprenent quan tita t de  40 
pescadors de  totes les edats, ja que la Junta 
Directiva no esperava tan ta  a cce p ta c ió  en tants 
pocs dies que s'havia fundat.

En l'actua lita t hem superat de  llarg la xifra 
inicial, passant a ser en eis concursos normals de 
80 a 100 pescadors, i en els Especials com  el de 
la Festa Major, l'any passat hi varen participar 
152 pescadors de diferents pobles de  la província.

Això és possible per la gran co l·laboració  que 
tenim  del poble  de  Salt, que nosaltres hem 
d'agrair, principalm enta l'Ajuntament, comerços 
i particulars, gràcies a ells i a  la vo lunta t de  la 
Junta Directiva, que fan possible que aquesta 
en tita t esportiva pugui continuar endavant.

La Junta

Pescadors esperant 
torn per pesar el peix, 
mantenir-lo viu
a l'aigua per 
retornar-lo al riu

JNME PUEBLA HIMNES

Carrer Major, 203 - Telèfon 23 8460 - 17190 S A L T
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Països Catalans, 230 (baixos) - Telèfon 24 39 11 - 17190 SALT (Girona)

FUSTERIA MECÀNICA JOIERIA - RELLOTGERIA

‘B r a s i

JO A Q U IM  B O B E R US DESITJA UNA BONA

FESTA MAJOR

Àngel Guimerà, 118 - Telèfon 23 62 52 C/ Àngel Guimerà, 100
17190 SALT SALT

VENTURA FABREGAS
ENVELATS

Lloguer de cadires /  Pavellons impermeabilitzats 
Adornaments /  Pista parquet

Passatge Les Brugueres, 6 - Telèfon 46 94 08 - 17242 QUART



Club Tramuntana

NOM ENTITAT: CLUB
TRAMUNTANA
ADREÇA: C/. Anselm Clavé, 3 
TELÈFON: 23 45 30 
JUNTA DIRECTIVA:
Joan Costa i Reig (President) 
Antoni Segarra 
Rafael Castillo 
Xavier Ventura i Vilà 
ANY FUNDACIÓ: 1971 
NOMBRE DE SOCIS: 50 
ACTIVITATS QUE ORGANITZA 
L'ENTITAT:
Torneig futbol-sala de la 
Festa Major
Casal d'estiu (mes de juliol) 
Campament de l'l al 10 
d'agost
Excursions els caps de 
setmana.
Convivències d'estudi

Puig Sacalm (Coll de Bracons) 1989

El Club Tramuntana sorgeix 
l'any 1967, ara fa uns 25 anys, amb 
la idea de despertar les inquietuds 
dels joves del beïnat de Salt a través 
del muntanyisme, sessions de 
fotografia, campaments, colònies 
i treballs manuals i artístics. A través 
d'aquestes activitats s'intentava 
que els nois s'eduquessin en un 
ambient alegre i saludable.

L'any 1971 es va decidir 
crear la primera escola esportiva 
de les comarques gironines. Per 
aquest motiu es va construir una 
pista poliesportiva, un gimnàs, uns 
vestidors i una sala de reunions. 
L'escola esportiva pretenia la 
formació física i humana dels nois 
i noies a través de la pràctica dels 
diferents esports.

Es va crear en el Club un 
ambient d 'am is ta t, com pa- 
nyerisme i d'alegria que feia que 
venir-hi fos una activitat esperada 
Pels nois. Això va ser possible 
gràcies als monitors d'aquells 
començaments, a l'esforç i de
dicació que hi van posar, la tasca 
d'aquells membres de la junta 
directia i la de totes aquelles 
Persones que desinteressadament 
van col·laborar amb el Club. Atots 
ells, que és impossible enumerar 
en aquestes ratlles, volem recordar

i agrair el que han fet pel Club.
Fa pocs dies, vam celebrar 

una festa d'antics socis del club, 
Va ser un moment bonic per 
recordar temps passats i per re
trobar antigues amistats. Sabem 
que molts no hi eren, però esperem 
retrobar-nos aviat.

Aquest any hèm acabat 
unes am pliacions de les ins
tal·lacions del Club per donar 
cabuda a noves activitats per nois

més grans i per pares: biblioteca- 
sala d'estudi, aula d'informàtica i 
diverses sales de reunions que 
faciliten les activitats de formació 
humana i cristiana dels socis i les 
seves famílies.

Per acabar, agraïm l'esforç 
i la dedicació d'aquesta gent dels 
començaments i esperem que de 
cara al futur, el Club Tramuntana 
continuarà mantenint l'esperit dels 
seus inicis i si és possible millorar-lo.

Curs 1972/73
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Fes-te la casa 
al teu gust. 
Tens Crèdit

Vine a reco llir-lo

Caixa de Girona
SOLUCIONS PRÀCTIQUES

Passeig Marquès de Camps, 10 - Tel. 23 40 99 
Major de Salt, 164 - Telèfon 23 34 11 

17190 SALT (Girona)

94



Club d'Escacs Salt
NOM ENTITAT: CLUB D'ESCACS SALT
ADREÇA: Passeig Ciutat de Girona, 152 
TELÈFON: 23 40 42 
JUNTA DIRECTIVA:
Jaume García Navarra (President)
Palmir Triola Sanjuan (Sots-president l.r)
Pere Mas Frigola (Sots-president 2.n)
Josep Cisterna Ferrer (Secretari-Tresorer)
Lluís Bonmatí Garganta (Coordinador d'equips)
Àngel MassegurBonilla (Coordinador deTornejos)
ANY FUNDACIÓ: 1974
NOMBRE DE SOCIS: 99
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
1 Equip a l.s Provincial, 2 Equips a 2.® Provincial,
3 Equips a 3.® Provincial
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L’ENTITAT:
Open Reddis, Actiu 15 minuts, Campionat Social, 
Open Vilanova, Open Vila de Salt, Octogonal I 
Simultànies Festa Major, Campionat Provincial 
Individual (entre d'altres)
PALMARÈS DEL CLUB:
Campió Provincial I Categoria 2.® Catalana (1986) 
Campió Provincial Categoria Infantil (1990) 
Campió Provincial I Categoria 2.® Provincial (1990) 
Millor Entitat Esportiva de Salt (1991)

Molts es preguntaran, qui és el Club d ’Escacs 
Salt? On està ubicat? Farem una mica d'història del 
nostre Club. És un Club petit però ferm, amb una 
massa social de noranta-nou socis, dels quals estem 
orgullosos pel seu interès i col·laboració.

El nostre Club es va fundar entre els anys 1974/75, 
va començar en el Bar VILANOVA, on quatre amics 
jugaven als Escacs i d'aquí va sortir la idea de formar 
un Club, fent un campionat: "I OPEN VILANOVA".

Es reuniren unes vint persones aproximadament 
i es crea el nostre CLUB D'ESCACS; s'ubica en aquell 
moment al mateix BAR VILANOVA, fins que se'ns va 
fer petit i vàrem tenir de traslladar-lo al BAR IDEAL, 
més tard al BAR ROS i d ’aquí al BAR BENJUMEA, en el 
qual estem desenvolupant la nostra activitat; també 
hem passat per la parròquia de Sant Jaume, l'Escola 
d'Adults... Pels que no ho sàpiguen, el nostre Club tot 
i ser petit és un dels primers de la província pel nombre 
d'equips i activitats que s'hi desenvolupen, s'ha de 
tenir en compte que als nostres associats, intentem 
no donar-los-hi descans, solament per Setmana Santa, 
vacances d'agost i Nadal,, d'aquesta manera no es 
perd l'escalfament ni la forma.

El nostre Club té mancances, com tots o gairebé 
tots els clubs de la nostra Vila. Sobretot pel que fa 
referència a un Local Social i un lloc ben dotat per 
jugar; esperem que en un termini no massa llunyà es 
pugui solucionar aquest problema.

Aprofitem des d'aquest escrit per donar les gràcies 
als col·laboradors, als Bars que durant aquests anys

ens han acollit i als que actualment ens acullen, als 
nostres Socis i als esponsors, en aquest cas MUTUA 
REDDIS, RESTAURANT VILANOVA, etc...

Això és la petita història del nostre Club, el qual 
està obert a tothom i esperem que els que s'hi vulguin 
incorporar els hi agradi i sentin el mateix escalf que 
sentim nosaltres.

Benvinguts.

Club Futbol Salt

C.F. Salt

NOM ENTITAT: C.F. SALT 
ADREÇA: Passeig Països Catalans, s/n.
TELÈFON: 23 34 72 
JUNTA DIRECTIVA:
Narcís Vinolas Amat (President)
José A. Díaz Rey (Vice-president l.r)
Antonio López Rodríguez (Vice-president 2.n) 
Miguel Muros (Vice-president 3.r)
Joaquin A. Sànchez (Secretari)
Francisco Martínez Braya (Tresorer)
Juan Gonzalez Costas, Félix Hernàndez Nagera, 
Basillo Fraga Fuentes, Gina Guevara Mellado 
(Vocals)
ANY FUNDACIÓ: 1948
NOMBRE DE SOCIS: 325
CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
Regional Preferent
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:
Futbol Base 12 equips 
PALMARÈS DEL CLUB:
Ascens l'any 1991 a Regional Preferent l.r equip 
Campions de cadets temporada 91/92 
Campions alevins escolars temporada 91/92
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estació servei CLAU, S.A.

Gasolina normal i super - sense plom - Gas-oil "A" i "C11 

Petroli per estufes 
Rentacotxes automàtic - Olis - Recanvis

Països Catalans, 57 - Tel. 24 05 64 Ctra. Nacional 141, km. 110
Marquès de Camps, 79 - Tel. 24 27 50 Tel. 44 03 03
17190 SALT 17162 BESCANÓ

SERVEI I VENDA DE PNEUMÀTICS 
EQUILIBRATS-ALINEACIÓ DE DIRECCIÓ

C/. Gavarres, 16 i 18 
Telèfon 40 01 73 -17190 SALT



O lím pia 7 7 6  a.C. 
B arcelona 1 9 9 2

Des de l'any 776 a.C. fins al 394 de la nostra era, 
els grecs es reuniren cada 4 anys per celebrar els Jocs 
d'Olimpia. Després de segles d'oblit, Pierre de 
Coubertain va restablir els Jocs Olímpics i des de l'any 
1896, cada 4 anys, els esportistes d'arreu del món 
s'han reunit per portar a terme la gran festa de 
i'esport.

Aquest any, la cita olímpica és a casa nostra, a 
Barcelona, i per celebrar-ho, la secció infantil de la 
Biblioteca "Jaume Ministral i Masià" ha preparat una 
guia de lectura amb tots aquells llibres que ens 
parlen de l'esport i dels Jocs Olímpics.

Aquesta guia que s'ha fet arribar c 
totes les escoles de Salt, està també 
a la vostra disposició i, tot pensant 
en les vacances i sobretot en 
l'activitat esportiva que ens 
envolta en aquests dies, us en 
fem un resum a fi que pugueu 
trobar la lectura adequada per 
complementar les diferents 
manifestacions dels Jocs.

ELS ESPORTS I ELS JOCS 
OLÍMPICS

*BILLOIN, Alain, Jogging.- Bar
celona: Molino, 1987
* BRAUN, Didier. Futbol.- Bar
celona: Molino ,1986
* COSTES, Marcel. Bicicleta.- Bar 
celona: Molino, 1987
* DEFLASSIEUX, Alain. Tennis.- Barcelona:
Molino, 1986
* DURANTEZ, Conrado. L'Olimpisme i els seus 
Jocs.
Barcelona: Direcció General de l'Esport, 1991
* FURON-BAZAN, Olivier. Bàsquet.- Barcelona: Molino, 
1986
* GAUDEZ, Yves. Esquí.- Barcelona: Molino, 1886
* MARTEL, Pierre. Judo.- Barcelona: Molino, 1987
* MARTY, Jean-Luc. Surf a vela.- Barcelona: Molino, 
1987.

IIESPORT a  la literatura

***Per als grans***
* CARBÓ, Joaquim. Corre, Isabel, corre.- Barcelona: 
La Galera ,1989. (Els grumets de la Galera; 90)
* DUDER, Tessa. La cursa final.- Barcelona: Cruïlla,

1990. (Gran angular; 26)
* HUGHES, Dean. No pots fallar, Nutty!.- Barcelona: 
Aliorna, 1989. (Aliorna jove; 29).
* JOSÉ, Eduard. Objectiu. Estadi Olímpic.- Barcelona: 
Pirene, 1991. (La Maleïda; 23).
* LARREULA, Enric. Homènica, vila olímpica.- Bar
celona. La Galera, 1990. (Els grumets de la Galera; 
95).
* PADOAN, Gianni. La corona sense fulles. Barcelona: 
La Galera, 1987. (Cronos, 21).

*** Per als petits***
BALLAZ, Jesús.
L'Ibai alpinista 

L'Ibai ciclista 
L'Ibai pilot 

L'Ibai submarinista 
Barcelona: Timun Mas, 1982/ 
1989.
* COMPANY, Mercè.
Les tres bessones anem a 
la neu
Les tres bessones fem  
esport
Barcelona: Ariel, 1984
* DENOU. Violeta.
En Teo a la neu

En Teo a la piscina
Barcelona: Timun Mas, 1983/ 

1989.
MARTÍNEZ VENDRELL, Maria. 

L'aigua inquieta.- Barcelona: 
Destino, 1989. (Ara parlem de....; 9)

*** Còmics***
‘ MADORELL, Josep M.9 
Aparteu les criatures!
De la seca a la Meca 
Un parell que es porten l'oli.
Barcelona: Casals, 1989/90,- (Jep i Fidel).
* REDING, Raymond. 
la casa del cormorà 
L'home de la tribuna F 
La nit del Tibidabo 
El secret d'en Toni.
Barcelona: Junior, 1983/1988. (Eric Castel).

Antònia Gimbernat
1 de juny del 1992



Tintoreria

Regolta
* PELLS

* LLANES DE MATALÀS
* CATIFES

I TOT EL REFERENT A LA NOSTRA INDÚSTRIA

Cl. Major, 312 - Telèfon 23 45 43 - 17190 SALT (Girona)

S U P E R  C O P E
C/. MAJOR, 306 - TEL. 23 19 60 - 17190 SALT
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"La millor qualitat al millor preu"
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Els e sp o r ts  i e l riu  Ter

"Esport": sistema ordenat de 
pràctiques corporals fetes en 
competició i fonamentades en el 
màxim rendim ent no utilitari 
degudament mesurat, que té com 
a objecte aconseguir la victòria i 
el rècord. Bufa! Aquests de laG.E.C. 
m'han ben aixafat la guitarra. Jo 
que tenia pretensions que d'al
guna manera practicava l'esport 
ara resulta que no, que el màxim 
que faig és practicar algun joc 
(escacs) algun entreteniment 
(pescar). Ja puc començar a re
baixar "Ínfules" i passar al gruix dels 
circulants que no compten ni són. 
Ara, que si ens atenem al redactat, 
els JJOO, no en tenen gaire res 
d'esport,.. rendimient no utilitari.. 
quan la traca final és el recompte 
de medalles (llegiu milions).

Com que el tema que m’havia 
prefixat era el de la pesca 
(oficialment: pesca esportiva) 
amb canya, continuaré amb a- 
quest tema. A Salt, com a poble 
ribereny, teníem el riu Ter com a 
proveïdor de peix. Temps era 
temps que les aigües eren aigües, 
les enfiles form aven part de 
l'utillatge de moltes cases i una 
menjada de peix per acompanyar 
l'amanida en una berenada al 
redòs d'una bona ombra feia de 
bon passar, i per no fer escarafalls 
també servia per treure el ventre 
de penes en més d'una ocasió. 
Ara alguns nostàlgics recordem un 
iïu que va passar i entre tots vàrem 
ajudar a no ser.

Malgrat tot, amb el mateix 
nom i amb les aigües del nostre 
temps, encara tenim el riu a mà, 
molt deteriorat això sí, però si som 
capaços de rehabilitar-lo encara 
ens pot ser útil a la col·lectivitat: 
barquejar i pescar.

Endreçades les enfiles a les 
golfes, el riu va continuar essent 
visitat per algun "avorrit" pescador 
de canya i quan va ser descobert 
per les Societats de Pesca s'hi varen 
fer algunes competicions. Una 
d'elles era la societat de pesca 
esportiva "La Canya" de Girona.

I per què a Girona? Doncs, 
perquè a Salt no n'hi havia cap, de 
societat de pesca, i els pocs 
pescadors d'aquí nodríem les 
entitats de Girona. Els marges del 
riu es mantenien força nets i 
abundosament poblats d'arbres, 
la llera amb uns gorgs més que 
estimables (parlo dels anys 70-80, 
no pas del segle passat), que 
feien el riu atractiu per a les com
peticions.

Amb la desaparició de la presa 
natural, creada pel mateix riu, 
entre el terme de Salt i Santa

CRICKET BAR
Tapes variades
Esmorzars
Entrepans

C/. Major, 88
Tel. 24 26 01 - 17190 SALT (Girona)
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Eugènia (el Cervell del Gat), van 
desaparèixer les competicions. El 
pescador de ciprínids, al contrari 
del de salmònids, necessita aigües 
tranquil·les i abundants de gruix i si 
també ho són d'amplada encara 
millor. Direu i doncs, l'Onyar? 
L'Onyar és un cas a part creat 
artificialment degut a les moltes 
finestres de moltes cases que es 
mirallen al riu. L'Onyar és una 
cohabitació de ciutadans i peixos 
que seria l'excepció de la regla. 
Tornarem al Ter i tornarem als 
pescadors amb canya. Tenim el 
riu espatllat per a la pràctica de la 
pesca de competició 
i paradoxalment és ara quan es 
crea una societat de pesca al 
poble, la Carpa, am b el fe t 
necessari d'haver de fugir del terme 
municipal per fer competicions, 
amb l'agreujament que el concurs 
de pesca de la Festa Major s'hagi 
d'anar a fer a les ribes de Girona i 
Sarrià de Ter, quan aquest mateix 
riu passa per Salt.

Motius: quan les empreses 
d'extracció d'àrids només comp
ten am b el seu pro fit i la 
benevolènça de les autoritats, el 
riu deixa de ser riu per passar a ser 
un canal d'aigua amb més o menys

cabal, amb més o menys rapidesa 
de flux i per aquest motiu, inhàbil 
per a la pesca. I el riu Ter, al seu pas 
per Salt, n'ha p a tit les co n 
seqüències d'aquestes extrac
cions. Primer com a proveïdor de 
materials per a l'autopista i després 
per a la construcció en general. 
D 'aquesta m anera va desa
parèixer la presa del Cervell del 
Gat com també els petits gorgs 
que configuraven el riu.

El fet és el fet i la situació la que 
tenim. També podem rectificar i el 
mal que ha fet l'home, pot ser 
corretgit per l'home. Si abans 
teníem un llit de riu treballat per les 
aigües, ara tenim un llit de riu 
treballat per les màquines. Què 
passaria si a ltra  vo lta  am b 
màquines, és clar, s'aixequés una 
presa? Doncs, que hi hauríem sortit 
guanyant.

Imaginem-nos ara, que just 
abans de la NESTLÉ, (i dic abans 
perquè voldria un embassament 
d'aigua i no de cafè) es fa una 
resclosa d'un metre o metre i mig 
d 'a lça da?  Quina exp lanada 
d'aigua que tindríem! Justament 
al costat del Pla dels Socs.

Ara sí que podríem parlar 
d'esports! Fins i tot podríem parlar

d'un Club Nàutic. I els pescadors 
què? Contentíssims. Això de tenir 
el "camp" de pràctiques a caSQ 
fom enta ria  l'exercici de tan 
saludable i desinteressat pas. 
satemps, com és la pesca amb 
canya.

Un somi?, una utopia?, penso 
que no. Tot és qüestió que des de 
l'Ajuntament s'ho proposin i facin 
els passos necessaris. De despeses 
poques. L'any que ve el concurs 
de pesca de la Festa Major al P|Q 
dels Socs i un concurs de regates. 
Si tenim aigua i imaginació, el riu 
Ter participarà de la festa i per què 
no, un concurs d'arrossades: a 
veure qui se'n surt millor.

R. Torramadé

ï^tLUBIS
G ü S B I M t i O l M )

REPARACIÓ GENERAL DE L'AUTOMÒBIL 
EQUILIBRATGE DE RODES

Àngel Guimerà, s/n. (Esq. C/. Picasso) 
Telèfon 23 15 18 - 17190 SALT (Girona)

CENTRAL DE GESTIONS

G. CANIGÓ
CIA ASSEGURANCES G.A.N.

Subdirecció:
Gran Via de Jaume lr 82, 2n. - Tel. 20 60 50* 

17001 GIRONA
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Un 9 2  d 'a m b ig ü ita ts

No ens ha costat gens afegir-nos a l'eufòria 
col·lectiva provocada aquest any pels èxits del Barça 
i dels Jocs Olímpics. Hem penjat senyeres, hem fet 
repicar campanes i ens hem saludat victoriosament 
amb la complicitat d'un poble no gaire avesat a les 
victòries.

Hem oblidat per un temps ies contradiccions 
internes típiques del Barça i ambigüitats d'un país 
que encara tenim a mig fer, i ens ha passat com 
aquells jubilats que quan és l'hora de ballar resulta 
que ja no tenen flaquesa 
de cames i s'espassen 
l'artrosi a ritme de vals.

En canvi hi ha una 
altra efemèride d'aquest 
92 que a nosaltres ens 
rellisca perquè no li 
perdonem les co n 
tradiccions internes ni 
amaguem les a m b i
güitats, sinó tot el contrari 
: és el "V Centenario" del 
descobriment d'Amè- 
rica. Tenim sang d'almo
gàvers, però d 'a lm o
gàvers penedits.

Els imperialismes no 
ens proven. I potser per 
això ens empipa que 
d'altres no hi renunciïn ni 
a les acaballes del segle 
XX, Ens és fàcil sentir-nos 
germans d'aquells po
bles indis que, ara fa 
cinc-cents anys, varen 
ser "descoberts", "civi
litzats" i "evangelitzats".
Com a mínim cal posar- 
ho entre cometes. Par
lant d'evangelització, us transcric una prova que 
demostra que no tothom ho entenia de la mateixa 
manera en l'Església d'aquell temps,

Es tracta d ’un sermó reportat pel P. Bartolomé de 
Las Casas, pronunciat a les darreries del segle XVI per 
Fray Antonio de Montesinos. Diu així:

"He pujat a aquesta trona per desemmascarar 
Qls vostres pecats contra els indis... Digueu-me: Quin 
dret i quina justícia us permeten de mantenir els indis 
en una tan cruel i espantosa esclavitud? Qui us ha 
autoritzat a fer aquestes guerres terribles contra 
aquesta gent que vivia tranquil·la i pacífica al seu 
País, i a exterminar-los en nombre tan considerable 
amb matances horroroses? Com podeu oprimir-los i 
aclaparar-los així, sense donar-los menjar, sense 
preocupar-vos de si estan bons o malalts, quan les 
feines excessives que els imposeu els fan caure a tota

llei de malures? Haurem d'afegir, encara, que els 
mateu exigint-los que us portin or cada dia?

I què feu per instruir-los en la nostra fe i perquè 
coneguin el seu Déu i Creador? És que aquesta gent 
no són persones humanes? És que no tenen ànima ni 
raó humana? És que no teniu el deure d'estimar-los 
com a vosaltres mateixos?”

I el mateix Bartolomé de Las Casas, en el seu 
Tractat dels Dotze Dubtes, afirma: "Es tirà tot aquell 
que usurpa un regne". Referint-se a la captura i mort

d'Atahualpa (últim rei 
Inca del Perú), diu: "Els 
espanyols que hi van 
participar van pecar 
mortalment fent odi
osos i abominables els 
cristians i el nom de 
Crist... Tenen l'obligació 
de restituir tot l'or, la 
plata i les altres riqueses 
que Atahualpa havia 
apilat a la presó per al 
seu rescat. I des del 
m om ent en què els 
espanyols es van apo
derar d'Atahualpa, els 
fills, els hereus i els po
bles d'Atahualpa van 
adquirir el dret de fer 
guerres justes contra els 
espanyols, com a ene
mics públics. I aquest 
dret el tindran fins al dia 

del Judici final, a no ser que sigui adoptada alguna 
d'aquestes quatre solucions: a) pau, b) treva, c) 
reparació de danys i perjudicis, d) perdó concedit 
pels indis, lliurement i sense coacció, de tot el mal 
que hom els ha infligit".

Amén.
Gràcies a Déu, en aquest mateix 92 tenim un 

candidat al Premi Nobel de la Pau, gens ambigu: el 
bisbe Pere C asaldàliga, un altre con cep te  
d'almogàver... Nat català, fet brasiler, però sobretot 
universal. Són d'ell aquestes paraules:

"Per què no podria ser el 1992 un escarmentat i 
utòpic punt final de tota mena de colonialismes i el 
començament -ara de debò- de tota mena de 
diàlegs entre móns i cultures, entre el Primer Món i el 
Tercer Món, -entre germans i germanes al capdavall, 
tots a la mateixa casa d'una sola família?".

I acabà dient: "Aquesta seria la meravellosa 
gesta olímpica".

Visca! Gent així ens fa oblidar l’artrosi....

Miquel Àngel Ferrés



CRISTALLERIES
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La c iv il i tza c ió  d e  l'esport

E U X  DE la  xvn  OLYMPIADE 

lO M A  OQP 25 . v m - 11.0 |

El pas dels anys pels cartells dels JJOO és expressiu.
El del 1936 és a la cresta d'una ona militarista, amb silueta clarament nazi. 

El del 1960 és la serenitat d'un capitell atapeït de vida 
que a la riba mediterrània torna als orígens de la societat civil.

L'esport és més vell que l'anar a peu, per bé que 
anar a peu també és un esport. Un fet que porta 
antiguitat a l'esquena sempre inspira un respecte, 
tant si te ’l mires d'espectador com si ets al mateix 
rovell de l'ou. Amb uns Jocs Olímpics tan a tocar 
nostre -un humorista deia que no som al rovell, però 
sí a la clova de l'ou- és un bon moment per donar un 
cop d'ull ben personal a l'evolució històrica de l'esport, 
però una llambregada distesa, que aquí és Festa 
Major i no convenen pas cabòries: doctors té la 
història i ja faran l'esprint cap  a les llargues 
enciclopèdies.

A l'esport jo hi veia un punt ddutoritarisme. Potser 
és necessari, no ho sé. Com aquell "punt de sal" de 
certs plats que demostren que a la cuinera se li a anat 
la mà, i després a taula té lloc un petit referèndum. 
Segurament estic influït des del dia que em varen dir 
l'origen d'una de les proves més emblemàtiques dels 
JJOO, la marató: recorda la cursa pedestre que va 
fer un soldat atenès des del lloc d'una batalla, a la 
Plana de Marató, fins a Atenes per anar a comunicar

la victòria contra els perses invasors; la distància era 
de 42 quilòmetres i 192 metres, al final de la qual el 
soldat atenès va caure mort, extenuat. Era l'any 490 
a.C. Ara no ens emboliquem pas a dexifrar si aquell 
soldat era de lleva o professional, o que si s'hagués fet 
objector de consciència en el seu dia encara avui 
podria córrer a l'estadi de Montjuïc. Si us sembla, 
deixem-ho.

Queda en memòria d'aquella gesta la prova 
olímpica anomenada marató, amb la mateixa 
distància obligada.

La perspectiva dels anys ens permet fetrmemòria 
de batalletes de tot ordre. Per exemple, ara recordo 
que a la llarga postguerra civil l'esport era administrat 
i governat pel partit únic que aleshores era al pòdium, 
amb un innegable esperit i modals autoritaris. El 
jovent havia de saltar i córrer al so del mateix himne. 
Més cap aquí, quan el televisor i el sis-cents no ens 
deixaven fer treballar gaire les cames, algú va trobar 
que tots plegats ens havíem de moure més, que allò 
no podia ser, que ens vindria colesterol del dolent, i

103



se'ns va donar un toc de cornetí, d'aquests que ara 
es diuen campanyes institucionals, amb la frase 
"Contamos contigo" (si us plau correctors, no ho 
toqueu, s'havia de dir en castellà). Representava 
tota una invitació a posar-se a córrer, no dic com 
aquell pobre soldat atenès, però sí com  el 
desvetllament d'un toc de diana matinal, Algú es va 
posar a fer els cent metres, malhumorat, que 
semblava fer-ho perquè no li pengessin allò de roig i 
separatista. També s'ha de dir que vingueren després 
tocs de cornetí més amables, com aquell ja molt 
descafeïnat que deia que si no fèiem esport almenys 
sortíssim a caminar. Home, això ja és més enraonat, 
per bé que molts mai no pujarem al pòdium, però és 
que allà dalt tampoc no poden haver-hi empentes.

Ara anem assumint l'esport. Si civilització ve de 
ciutat, o sigui de la civis dels antics, i donat que tota 
activitat cultural, popular i associativa és ideal que 
arreli en la societat civil i només en ella, és una victòria 
de ia mateixa comunitat tenir l'esport a ratlla, 
democratitzat -anava a dir domesticat- en gestió de 
ia base, com ha de ser. (Sempre podrem veure algun 
brot atípic, alguna curiositat pintoresca com aquella, 
recent, que un esportista de primera fila, em sembla 
que és del tenis, a l'hora de fer la mili rep un tracte 
preferencial, s'incorpora quan li lleu i no quan li toca, 
i els telespectadors no sabem ben bé si aquell 
esportista promet la bandera o si jura la raqueta).

Hem format part de diferents generacions: la de 
postguerra, de la targeta de racionament del menjar, 
del gasògen dels cotxes. Ara som a la generació de 
l'esport, que passa per una imaginació oberta, plural

i enriquidora, que uns anys endarrera no s’hauria 
pogut somiar.

És aquí on tothom que busca una opció suggerent 
la trobarà. El ventall és ample i sense consignes 
castrenses. Des de l'elemental culte a la xiruca fins a 
l’aspra escalada, passant per l'hidrospeed i el 
freetrecking i el ràfting i altres assignatures de 
l'acadèmia Rambo.

Ara és la florida dels pavellons esportius, 
abundants i dignes, a pobles, viles i ciutats, i amb 
l'esport el poble aprèn a estimar paviments i murs 
que són els mateixos de la civilitat que pot començar 
molt bé pel somni del pavelló aconseguit. El jovent no 
és solament a la clova sinó al rovell de l'ou, assumint 
unes disciplines esportives que comporten tant 
l'ascètica d'un entrenament dur per sortir a les pistes, 
com un llarg covar hores de treballs tècnics o de 
gestió. I ara es fa de gust perquè estem civilitzant 
l'esport. I si un no s'engresca en la pràctica i en 
l'activisme de l'esport no ha de patir. També es pot ser 
objector d'esport o insubmís, no faltaria més. Si la 
nostra societat parla tant del pluralisme, també l'ha 
de portar a l'esport. No ha d'haver-hi culpables 
d 'incom plim ent de ca p  consigna. Estem 
empadronant l'esport a la societat civil. Es va fent 
realitat un pacífic arranjament de la vella filosofia: 
asseu-te a la porta de casa teva i veuràs passar el 
xandall del teu amic.

Jordi Dalmau

j® § g ( p  
UL. WÀS©1U)I1S

INSTAL·LACIONS

ELECTRICITAT 
CALEFACCIÓ 
FONTANERIA 
GAS

C/Major, 234 - Tel. 234370 
C/Joan Maragall, 6 - Tel. 237621 17190 SALT

Fusteria 
Ebenisteria 
Decoració

JOSEP 
CASAS

Pg. dels Països Catalans, 116
Telèfon 237914 SAL T
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Ve G rècia  
vinguera ...

Sortosament per tots no sols 
fou “ la flama", l'única cosa in
teressant que ens vingué de 
Grècia, puig que és de tots sabut 
que a més del fo c  sagrat, 
d'aquelles terres arribaren coses 
prou interessants com el vi, el sirtaki
o la Melina Mercouri i com no el 
teatre, nascut als peus de l'Olimp.
Per això, enguany en plena febre 
olímpica i paral·lelament als Jocs, 
a Barcelona han inventat la OLIM
PÍADA CULTURAL, que amb molta 
diferència sobresurt de la para- 
fernàlia i nul criteri de selecció que 
s'ha muntat a l'entorn de la EXPO 
a Sevilla, o de la pretenciosa deno
minació de CULTURAL que s'han 
inventat també per aquest 1992 a 
Madrid.

Amb el potser un xic cregut 
títol de FESTIVAL OLÍMPIC DE LES Una de les components de la Cubana, amenitzant
ARTS, des de mitjanç d'abril i fins la presentació del marató

CONSTRUCCIONS DILMÉ, S.L.

\/ícboA,
NOVES EDIFICACIONS 

I  REFORMES

Prudenci Bertrana, 2 - Tel. 24 23 63 - Fax 24 21 30 - 17190 SALT

105



ben entrat el mes d'agost, Bar
celona i tots els qui la visitin, tindrà 
ocasió de gaudir d'un excessiu 
nombre d'espectacles, a trac
cions, figures, etc., que ben segur 
faran morir d'enveja a més d'un 
programador de festivals, puig que 
sense saber amb quin criteri, pot 
dir-se que han "tirat la casa per la 
finestra" en un intent -quasi po
dríem assegurar que reeixit- de fer 
de Barcelona l'aparador més gran 
del món, almenys en un parell de 
mesos.

Teatralment parlant, hi ha 
3 espectacles que arriben a la 
capitaldesprés d'haver voltat ja 
molt, i que aprofiten allò de trobar- 
nos també en plè "Quinto Cen- 
tenario", per deixar al nivell que 
correspon a aquells conqueridors. 
YO TENGO UN TIO EN AMERICA, 
TIRANO BANDERAS y LOPE DE 
AGUIRRE, TRAÏDOR. Espectacles 
dirigits respectivament per Albert 
Boadella, Lluís Pascual i José Luis 
Gómez, arriben a Barcelona 
després d'haver voltat per mig 
món, al igual que el DON QUIJOTE 
d'en Flotats. L'espectacle de Els 
Joglars i el de Balle Inclàn, van 
poder-se veure ja el passat hivern

a Girona. D'ambdós, el gran 
triomfador n'és el YO TENGO UN 
TIO EN AMERICA, en el que 
Boadella torna a retrobar la "mala 
llet" habitual en ell i els seus 
espectacles i que darrerament 
venia dosificant potser exclu

sivament. En el passat Festival de 
Caracas -on per cert El Talleret 
d'aquesta Vila, va tenir un ressó 
extraordinari-, els 3 espectacles 
anomenats en primer lloc van tenir 
un èxit de públic molt diferent, 
sortint-ne com a guanyador ab
solut l'espectacle d'en Boadella, 
aclamat arreu.

Amb direcció de MAURIZIO 
SCAPARRO, Flotats va estrenar 
DON QUIJOTE: FRAGMENTOS DE 
UN DISCURSO TEATRALa Nova York 
i des d'allí van arribar les primeres 
bufarades de que la cosa no 
funcionava. Primer va haver-hi 
problemes amb els llums -l'il·lu
minador TEO ESCAMILLA renun
ciava del seu càrrec-, dès'près es 
critica a Flotats pel fet d'assajar 
aquest espectacle a l'hora que 
deixava embastat a Barcelona el 
muntatge de CAVALLS DE MAR 
dels germans Cirera. Des de 
I'estrena ja es reconeix oficialment 
que per més bona caracterització 
i voluntat d 'en Flotats, qui s'endú 
el gat a l'aigua és l'Echanove que 
haurà de lluitar molt per treure's 
del damunt el personatge de 
"Sancho" que broda magis
tralment. Tot i això, aquest és un 
espectacle que pot deixar-vos 
freds del tot o entusiasmar-vos. N'hi 
ha per tots els gustos. El més segur 
és que tingueu ocasió de com- 
probar-ho el proper hivern al 
Municipal. Recordeu que llavors ja 
hi haurà unes molt còmodes 
butaques...

L'any 1986 Jeròme Savary

CALÇATS
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C/. Àngel Guimerà, 116 
C/. Pacheco (cantonada Torres i Bages)

NOVA BOUTIQUE DE PA 
ARTESÀ

MONT-RÀS
C/. Àngel Guimerà, 90 
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va estrenar ja a París CABARET, un 
espectacle total -almenys aquell- 
, basat lleugerament en el musical 
de Kander i Ebb, que poc té que 
veure amb la pel·lícula del mateix 
nom de Bob Fosse. Ara, a Bar
celona i amb actors de casa torna 
a muntar aquesta funció, que pot 
ser una de les sorpreses de la 
temporada. En el moment cul
minant de la seva carrera els de 
"La Cubana", sembla que poden 
tirar endavant el seu projecte 
CUBANA MARATHON DANCING, 
on riureu i sobretot ballareu, 
ballareu i ballareu fins a quedar 
extenuats seduïts de qualsevol 
manera, fins i tot la més impen
sable que pugui sortir del cap dels 
’ cubaneros". Grècia es retroba a 
Barcelona, podria servir de subtítol 
a la MEDEA d'Eurípides que dirigida 
per Núria Esperí i amb la gran 
Irene Papas, es podrà veure els 
darrers dies dels Jocs al Teatre 
Grec, un espai del to t reco
manable per una nit d'estiu, per 
més que els seients segons com 
vagi l'espectacle, tenen molt que 
desitjar.

I a més "El Tricicle" torna 
amb el seu exitòs SLASTIC, 
“Com ediants" han a lla rga t 
“Mediterrània" i ara amb el títol 
de MARE NOSTRUM tornaran a 
donar mostre del seu enginy ben 
a prop del mar. Mentres tant, un 
xic més amunt del Moll de la Fusta, 
al Romea, Domènec Reixach re- 
descobreix un clàssic EL DESEN
GANY de Francesc Fontanella a 
ritme de "rock". I en un Paral·lel 
que es resisteix a morir, Dagoll 
Dagom segueixen amb la seva 
intenció de fer-nos creure que allò 
és Broadway amb FLOR DE NIT, un 
musical que després de veure en 
moltes fonts, segueix sense treure 
la sed dels aficionats al gènere

per més que s 'hagin  vo lta t 
d'elements de primera qualitat.

I noms com els de FERNAN 
GOMEZ, DARIO FO, BIBI AN- 
DERSON, NÚRIA ESPERT, GENE- 
VIEVE PAGE, ALFREDO ALCON, UTE 
LEMPER i altres estan disposats a 
passar "Una nit amb vosaltres" des 
de l'escenari del Poliorama amb 
l'únic acompanyament de la seva 
veu i el seu art, un art extraordinari 
que saben utilitzar com a mestres 
que són tots.

I si us agrada la dansa, 
doncs també n'hi ha. Des de la 
companyia de CESC GELABERT -

LIDIA AZZOPARDI a LANONIMA 
IMPERIAL, passant per la COM
PANYIA NACIONAL DE MÚSICA I 
DANSA DE COREA al NATS NUS 
DANSA. Com veieu per triar i 
remenar. I si és cançó, música de 
tot tipus i "performances" indivi
duals i imprevistes pot haver-n'hii 
a qualsevol hora i racó de la ciutat.

Després d'aquest mostrari, 
permeteu-me però, una petita 
recomanació, sincera del tot. Tots 
els anomenats són espectacles 
que van acompanyats de soroll i 
platerets. Peròenel Paral·lel, icon- 
cretament en el Teatre Condal, des

del passat mes d'abril i fins el 26 de 
juliol diàriament una colla de 
professionals, d 'exce l.len ts 
professionals -MONTSE CARULLA, 
ALEX CASANOVA, VICTORIA PENA, 
PERE PONCE, e tc ...-, us 
reconciliaran amb el teatre, us 
faran plorar, riure, patir, gaudir 
d'ells i ser part de les seves vides. 
Un vestuari incre ib le  -de la 
guanyadora de "l'Oscar" de l'any 
passat-, un decorat bonic i uns 
llums posats am b saviesa, 
arrodoneixen un espectacle  
cuidata la perfecció. Per damunt 
de tot un texte com ja no estem 
acostumats a sentir d'amunt un 
escenari. No hi ha ni un punt, ni 
una coma de més. La perfecció 
feta paraula. Els qui sovint parlem
o comentem de teatre, sovint fem 
servir l'expressió "és el millor que 
he vist en molt de temps", doncs 
bé EL TEMPS I ELS CONWAY de J.B. 
Priestley, que els més grans 
coneixereu com LA HERIDA DEL 
TIEMPO, és DE VERITAT, “el millor 
que he vist en molt de temps". 
Potser aquesta recomanació us 
arribi tard. Esperem i exigim que 
aquest espectacle pugui veure's 
en un escenari -a Salt o a Girona, 
la temporada propera.

Com veieu no tot han de 
ser gent am b calces curtes, 
corrent o fent tombarelles. Hi ha 
esbarjo per tothom, per tots els 
gustos i a totes hores. Potser serà 
una ocasió ÚNICA que no cal 
deixar passar. Barcelona és a la 
cantonada, i la "flama" no ha 
vingut sola. Ha dut companyia. 
Aprofitem-la.

Pere Garcia Vidal

* RADIOCOMUNICACIO
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Quan l'esport e sd evé  un negoci

És l'evolució, diran alguns; tot 
canvia, matisaran els altres, fins i 
tot aquells que ho han provat 
afegiran que val la pena.

Ben segur que sí, o almenys al 
preu que ho fan pagar ho ha de 
ser. Sigui per fer salut, per gaudir 
d'uns bons moments o per qual
sevol altra raó que un es pugui 
imaginar, no hi ha cap dubte que 
cada vegada més la gent tendeix 
a invertir més temps i més diners a 
l'exercici, sigui esport o no ho sigui. 
Proliferen els gimnasos, els com
plexos esportius i les associacions 
dedicades a alguna activitat de 
nova aparició. I ràpidament s'as
senten, es fan ressò, i s'atura l'oferta. 
Vivim en un món on la gent fa es
port. Que bé, quina gent tan sana 
que tenim!

No cal enganyar-nos. Però la 
gent és sana quan s'ha de pagar 
per bellugar-se.

Analitzant la situació és fàcil 
adonar-se que aquella mena 
d'exercici que suposa un cost e- 
conòmic menys considerable és 
el que menys es practica. I és que 
vivim en un món on els diners 
manen i fan moure muntanyes. 
Vegem-ne un exemple. Què passa 
amb els centres excursionistes. 
Perden clientela. Ja no està de 
moda caminar,cansa i no es té 
cap recompensa. Com se sol dir, 
"és més antic que la picor". Ara els 
nous esports d 'im portació  es
trangera mobilitzen les masses. Es 
busca la novetat, el risc i l'emoció. 
Han aparegut els anomenats 
esports d'aventura, que acaparen 
públic i addictes, sobretot entre la 
joventut, la més disposada a jugar- 
s'hi la pell i a sentir unes emocions 
molt més fortes que les que els pot 
oferir el medi urbà. Però aquestes

pràctiques, precisament pel perill 
que comporten, s'han de pagar. 
Es requereixen uns mínims co 
neixements i certa experiència, i 
això és el que ofereixen aquests 
clubs i centres que van sorgint. I no 
està gens malament que la gent 
s'hi aficioni. Molts d'aquests esports 
d'aventura ens acosten cap a la 
naturalesa, i ens desinhibeixen de

la rutina diària, però de debò que 
sembla que només allò que té un 
preu sigui bo i saludable.

Tan bé que va, encara que 
sembli una pèrdua de temps i no 
valgui diners, fer bellugar les cames 
una estoneta cada dia.

Alícia Vila i Torrents 
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El n oran ta-dos, 
m olt m és que un a n y

Ara que ja estem a la 
m e ita td 'aquestm àg icany, ens 
a d o n e m  q u e  re a lm e n t les 
prediccions es van complint. De 
fet aquest any ha estat esperat 
i desitjat pels esdeveniments 
que en ell havien de  passar: Les 
Olimpíades, l'Expo i això de  
Madrid d'ésser la C apita l de  la 
Cultura Europea.

El noranta- 
dos va com ençar 
amb ganes però 
al mateix temps 
am b unes c o n 
juntures m olt ne
gres, q u e  p e r 
desgràcia en ca 
ra continuen: La 
unió E uropea , 
que no a ca b a  de 
tirar i es fa a p o c a  
poc i am b por, la 
guerra  q u e  ja  
dura  m assa al 
centre d'Europa, 
l'a lliberam ent de 
les rep úb liques  
soviètiques que  
estan en un pro
cés ta n ca t i am b 
un futur no gaire clar, la crisi 
econòm ica que torna a oprimir 
i a fer mal...

O sigui que es va  com 
binant am b una de  freda i l'altra 
de ca len ta  en aquest m àg ic  i 
espectacular noranta-dos.

C om  q u e  e s tem  d e  
"vacances" no vull preocupar 
al personal que d 'una  m anera 
tranquil·la està llegint aquest

program a (el tercer, ja am b 
aquest form at) i mirem la part 
positiva.

A Sevilla l'E xpo està  
essent un èxit i L'AVE (aquest 
tren d 'a lta  ve loc ita t que de  fe t 
no aga fa  la que estava pre
vista) només fins ara ha tingut 
uns quan ts  p ro b le m es  (ha

qu ed a t sense llum i ha perdut la 
via una vegada). L'Expo, deia, 
és un èxit to t i el seu mal co 
m ençam ent (vaixells que s'en
fonsen , p a ve llo n s  q u e  es 
crem en) i els preus del menjar, 
les habitacions i altres "cosetes".

Les O lim p ía de s  (e l 
m om ent d'escriure aquestes 
ratlles, només ha arribat l'an- 
torxa) poden arribara tenir l'èxit

que els organitzadors esperen. 
Hi ha més c a ta là  de l que  
semblava, l'a c te  d 'a rribada  de 
la Flama a Empúries no va anar 
del to t m a la m e n t to t i que 
estava pensat més per a la 
televisió que  pel púb lic  allà 
p re se n t (h o  d ic  p e r ex
periència). Cal remarcar l'ex

tre m a  p u n tu a 
litat, va com en
çar a l'hora pre
vista i nova ploure 
com  estava pre
vist.

I una altra 
ve g ad a  ens Ve a 
to c a r  les seves 
cançons roque
res el Boss, en 
Bruce Sprinting, 
uns dies abans de 
l'inici de  les olim
píades (2 i 3 de 
Juliol) que serà 
quan nosaltres els 
sa lte ncs  c e le 
b rem  la nostra 
Festa Major.

Per c e rt, 
que aquest m à

g ic any noranta-dos, sigui per a 
tots nosaltres els saltencs i per a 
la nostra Festa Major, una de  les 
parts positives d 'aques t any. 
Aquest any que ho ha estat pel 
Barça i els seus seguidors que 
passarà a la història com  ho va 
fer-ho el d 'a ra  fa 500 anys i en 
Colon.

Guillem Terribas i Roca
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F otografia  i e sp o r t

Una ve gad a  més, el Programa de la Festa 
Major ens deixa una finestra oberta  a l'expressió, 
com  a Entitat saltenca que som, per donar a 
conèixer qui som, què fem  i què volem. Però en 
aquesta ocasió, les circumstàncies són especials. 
Tenim entre les mans un program a que emi
nentm ent dóna  aco llida  a la tem àtica  i ac tiv ita t 
esportiva a la nostra Vila.

Francament, l'esport de  casa nostra s'ho 
mereixia. Quants memorables partits de  futbol, 
de  bàsquet, com peticions ciclistes, partides de 
botxes.... han estat organitzades per Entitats 
d 'aqu í?  Q uants grans esportistes saltencs, 
con tem poran is  i ve terans m ereixen aquest 
hom enatge? És ben cert que l'esport és una 
activ ita t fortam ent arrelada a Salt. És present en 
l'ambient del carrer, la gen t en frueix ta n t a nivell 
de  com petic ió  com  de  simple p ràctica  i de ben 
segur q u e  els a c tes  esportius om p liran , a 
satisfacció de  tothom , bona part del program a 
festiu.

Aquest any és tam bé  especial perquè som al 
92. L'esperat 92 que ja tenim  a sobre. Potser no 
ens ho a ca b e m  de  creure o potser no ho 
acabarem  de pair, però ja el tenim  aquí, Madrid 
i Sevilla ens queden m olt lluny, però Barcelona és 
a un cop  de  roc. A menys de  100 km. de  casa 
s'hi celebraran els Jocs Olímpics, que (diuen) són 
la màxima expressió de  l'esport. Per tant, és molt 
possible que aquesta Festa Major sigui la de 
major contingut esportiu que podrem  arribar a 
recordar.

L'esport en general i els Jocs Olímpics en 
particular han estat un dels temes de  sempre 
preferits pels fotògrafs. Pocs altres temes tenen 
ta n ta  fo rça  g rà fica  ni ens ofere ixen ta n ta  
plasticitat en les imatges, El repte tecno lòg ic que 
representa la com plexita t d 'aturar en el m om ent 
just el m ovim ent tam bé  és un altre atractiu. A
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banda d'aquests trets fotogràfics se'n podrien 
trobar d'altres que anirien més enllà: reflectir un 
esforç, donar fe d 'una victòria, fer palesa la 
frustració d'aquell atle ta que no ha pogut rebaixar 
el rècord mundial... Tota una sèrie de  funcions 
que converteixen la fotografia, més enllà d'un 
art, en un arma per copsar la vida, l'a leg ria ,, les 
il·lusions, i perquè no, els fracassos dels esportistes.

Des del seu naixement, la fo tografia  ha estat 
inseparable am iga i co l·laboradora de  l'esport. Li 
ha fe t costa t per deixar constància dels grans 
esdeveniments. Gràcies a ella podem  recordar 
memorables fets i rostres de  grans campions. I a 
vegades, per decid ir el guanyador d 'una cursa 
ha estat un fo tògra f qui ha hagut de  fer de  jutge, 
perquè la seva "foto-finish" té  la ca p ac ita t m àgica 
de  congelar el moviment.

Si m ai heu tin g u t o p o rtu n ita t de  veure 
fotografies antigues sobre el tem a esportiu, us 
haurà crida t l'a tenció la diferència que hi ha 
entre imatges de  primers de  segle i les que es 
poden veure a la premsa d'avui. El pas del temps 
no perdona, Els materials (tan t els fotografies 
com  els esportius) han evolucionat. La gent ja no 
va a veure curses atlètiques am b barret de 
copa. Però si ens hi fixem bé, l'esperit de  l'esportista 
que traspua de  les dues imatges és el mateix. 
Podem mirar una fo to  groguenca, treta d'un 
gran negatiu de  vidre i com parar-la  am b una de 
color, fresca del dia, o fins i to t am b una filmació 
de  cinem a, i si m 'apureu, una gravació  en video. 
De to t aquest reguitzell de  retrats segur que en 
podrem extreure un paral·lelisme i una semblança 
extraordinària en el posat i en l'actitud dels pro
tagonistes. És l'esperit esportiu (olímpic) que 
perdura al llarg del temps.

L 'A g ru p a c ió  F o to g rà fic a  d e  Salt, des 
d'aquestes ratlles, us vol fer memòria del lema 
olímpic: "L'important és participar". I us vol animar



Les olimpíades de Barcelona, segur que no aixecaran tanta espectació entre els saltencs com  
l'arribada dels gegants al nostre poble per la Festa Major de l'any 1952. (Foto: Crescentí)

a agafar les càmeres i fer fo tografia  d'esport. No 
voldríem de ca p  m anera que per anar a fer fotos 
al Palau Sant Jordi, o  per fer un reportatge dels 
100 m. llisos a l'Estadi Olímpic deixéssiu d 'anar a 
l'envelat o de  pujar als autos de  xoc. Si així fos, 
làny vinent els firataires' ens dem anarien una 
indemnització. La nostra proposta és fer-vos 
pensar que l'esport que es fa  a peu pla, l'esport 
de base que es practica  i que es veu sense sortir 
del poble és un gran tem a fo togrà fic  i que us po t 
omplir de  satisfaccions. És una tem àtica  agraïda 
i de gran bellesa, a part que és m olt possible que

les fotos que feu sobre l'esport (o que us facin 
practicant-lo) ocuparan llocs destacats en els 
vostres àlbums.

Penseu que, a pa rt dels Jocs Olímpics, 
qualsevol d ia  és bo  per fer esport i per fer 
fotografia,

Josep M.2 Sansalvador
Agrupació Fotogràfica de Salt
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L'esport a  la  
B ib lio teca

Aquest any, a la Biblioteca, també volem parlar 
de l'esport, tant se vall!

Ja fa temps que ens preparem de cara als Jocs 
Olímpics BARCELONA 92. La nostra Xarxa de 
Biblioteques de la Generalitat ja va editar l'any 1988 
una guia de lectura -"OLIMPISME"- que conté tota la 
bibliografia que hi ha a les biblioteques sobre el tema 
i l'esport en general. Ara caldrà afegir-hi les noves 
adquisicions.

És d'aquestes noves adquisicions que volem 
parlar. Per tal de no fer-nos pesats, comentarem 
només tres obres: dues enciclopèdies i un llibre.

LES ENCICLOPÈDIES

Enciclopèdia general del ejercicio/ Coor- 
dinación: Emilio Ortega Gómez. Barcelona: Pai- 
dotribo, DL 1991. 10 v.: il.

Aquesta enciclopèdia sobre l'exercici físic és 
molt completa. Tracta de com practicar-lo partint 
d'un coneixement anatòmic i f isiològic del cos humà,

^ 3

és a dir, de com és i com funciona. Insisteix es
pecialment en l'aparell locomotor, què cal fer per 
entrenar-lo, qui nes lesions pot tenir i com recuperar- 
se'n. Hi ha 1020 exercicis de recuperació.

També parla de la dieta apropiada segons la 
constitució, l’edat i el tipus d'exercici. I per últim, hi 
trobem orientacions pedagògiques i pràctiques per 
a l'ensenyament dels diferents esports.

La gran enciclopedia de los deportes olímpicos/
Director: José Luís Cebriàn Boné. Barcelona: Edicions 
del Drac, Cop. 1989. 5 vol.: il. col.

Aquesta enciclopèdia consta de 5 vols. Està molt 
ben editada. Els 4 vols. primers tracten de tots els 
esports que es practiquen en les competicions 
olímpiques i la seva trajectòria històrica. Hi ha un 
vocabulari específic per a cada esport, les normes 
bàsiques per jugar-hi i els signes d'arbitratge, així com 
les tècniques d'entrenament i els materials que calen 
per practicar-lo.

tC íe n te  6 

tú n ica  cctta, 
'peúta ‘TH 'dfar!!

TEL. 23 20 20

ç fiy ta ta '

, &>st eti,
■ Í f s t y s / S c a * y a .

^ r ï , 'E B W W a

O/C SERVICE 
22 24 26

TOTES LES REPARACIONS 
I REFORMES RÀPIDES

ELECTRICITAT-FONTANERIA-FUSTERIA-TV-VIDEO 
PERSIANES-CALEFACCIÓ-ELECTRODOMÈSTICS - 
PINTURA - SERRALLERIA - PANYS - ESCALFADORS 
CRISTALLERIA - OBERTURA DE PORTES - ALTRES 
R EPARACIO NS-PALETA

GIRONA - SALT - CASSÀ - BANYOLES
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El 5.è volum conté la 
història dels Jocs Olímpics 
des de l'antiga Grècia fins 
a la Barcelona del 92.

En aquest últim vo
lum hi ha índex exhaustiu, 
general i cronològic, de 
totes les medalles i dels 
finalistes que hi ha hagut 
al llarg de la història 
olímpica i de llurs països 
respectius. També hi ha 
un altre índex general 
onomàstic i temàtic, co
sa que ens facilita molt la 
consulta.

Esperem que amb 
dues enciclopèdies seran 
de gran utilitat per a tots 
els lectors interessats en 
aquest tema: L'ESPORT I 
L'OLIMPISME.

Són dues obres bo
nes de fons i ens han 
arribat oportunament.

EL LLIBRE

En un altre nivell, no 
ens sabem estar de 
comentar una altra ad
quisició, més senzilla i 
adreçada a un públic 
molt concret: als joves 
que practiquen l'esport 
del MONOPATÍ.

Skateboard: guia 
pràctica del monopatin/
Morten Frodin, Frank 
Musman. Barcelona:
Noray, 1990 - 69 p.: il.

Aquest llibre és una 
guia, de les poques que 
es troben sobre aquest esport, que ens orienta des 
dels primers passo fins a les acrobàcies més 
sofisticades.

Es pràctic, amè i un bon manual tècnic. Esperem 
que us agradi.

la Gr a n
E n c ic l o p è d ia

DE LOS DEPORTES 
OlIMPICOS

BON ESTIU, BONA FESTA I BONS JOCS OLÍMPICS.!

Carme Bover i Calvo
Salt, juny del 1992
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S a lt, a  9 2  d e  B arcelon a

Quan un es troba al cim d'un dels ponts 
que porten a Sant Roc pot veure, mirant a 
baix, a l'autopista, un rètol que assenyala la 
distància que queda per arribar a Bar
celona. Els quilòmetres entre aquí i allà 
sempre han estat els mateixos, però ara la 
distància és històrica. Barcelona 92 resa el 
rètol en qüestió i això evidentment no seria 
resimportantsi nofos que enguany aquesta 
frase significa mésqueunasimpledistància 
am b la capital del cap  i casal.

Nosaltres sempre hem estat a 92 de 
Barcelona i ells tam bé de nosaltres. A Salt 
sempre s’ha viscut esportivament. Hi ha 
hagut grans homes saltencs en el món de  
l'esport. N'hi ha que han fet història i els que 
no, han fet aquell piló necessari perquè de 
tant en tant en surti un de brillant. El dia 25 
per nosaltres tomarà a ser Sant Jaume, el 
nostre patró i així ho festejarem. Per ells, els 
del cap-i-casal tam bé serà festa grossa. 
Tan grossa que hi han convidat a tothom. 
Grocs, negres, blancs, dretans, esquerrans,

progressistes, 
conservadors, 
ràpids, lents i 
forçuts, homes aigua i homes ocell. Tots 
ells, tinguin la condició que tinguin i 
practiquin l'esport que practiquin, són 
convidats a la festa. Potser aquest any, 
més que mai, els actes de la nostra festa es 
veuran enfosquits pels de la seva festa, 
però això no ens ha de preocupar perquè 
si ens posem davant de la televisió per 
veure'ls és perquè ens agrada.

Joan Serra i Padrosa, Joan Fita i Gusó, 
Baldiri Bosch i Pagès, Josep Puig "Curta", 
Pili Fernàndez, Josep Fàbregas, Josep C a 
sals i Josep Cristòfol són alguns dels 
esportistes veterans de Salt que en els seus 
esports han aconseguit més èxits i per això 
en una data tan important com és el juliol 
del 92 hem volgut fer un repàs a aquesta 
història perquè encara que no ens mirin 
per la tele, els d'allà tam bé sàpiguen el 
que tenim aquí.

Els temps canvien

Durant aquest 92 l'a t
letisme gironí ha viscut uns 
mome nts im porta nts, ta nt com 
que David Sitjà (GEiEG) va 
aconseguir batre el rècord 
gironí que amb 15 segons justos 
tenia des de feia 31 anys i en la 
distància dels 110 tanques el 
saltenc Josep Casals. Casals 
assegura que "durant tots 
aquests anys quan veia que 
no es superava la meva marca 
em quedava una mica trist pel 
bé de l'atletisme. No entenia 
com  en una è poca  com  
l'actual en la que tothom viu la

febre de la superació el meu 
rècord es mantenia". Casals 
també té clar que "la marca 
s'havia d'haver batut abans, 
ja  que si bé ara es disposa de 
millor material en tot, abans 
erem més constants i sobretot 
teníem molt més sacrifici". Ell 
explica que 'jo per exemple 
només tenia una hora i mitja 
per dinar cada dia i en aquest 
temps agafava la bicicleta me 
n'anava a casa, agafava la 
bossa, anava al GEiEG col.- 
locava les tanques, m 'en
trenava, les recollia, em

dutxava amb aigua freda, 
tornava a casa, dinava i a 
l'hora de començar ja  era a la 
feina". També diu que "el 
diumenge entrenàvem al matí 
i compemsàvem el que ens 
faltava amb vuit hores se
guides d'entrenament". En 
l'aspecte del patiment per 
entrenar s'hi afegeixen gairebé 
tots, però una anècdota que 
val explicar és la de Josep Puig 
"Curta". "Els futboleros teníem 
varis entrenam ents a la 
setmana i com que a vegades 
no podies anar-hi t'havies
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d'espavilar com fos, per això jo  
moltes vegades anava a veure 
la x icota  corrents, per fer 
exercici i estar en forma".

Que els temps han canviat 
és una cosa palesa i ho deixa 
c lar Baldiri 
Bosch, un dels 
m untanyencs 
de pro de Salt, 
quan diu que 
"nosaltres anà
vem a la mun
tanya cada diu
menge i cada  
dia que era fes
ta, però  una 
gran sortida per 
nosaltres ero 
anar als Pirineus, 
en canvi ara de 
seguida se'n van 
a l'H im alaia  
amb la meitat 
de problem es  
econòmics dels que teníem 
nosaltres per quedar-nos aquí 
al costat de casa". Els que sí ho 
tenien millor per viatjar eren els 
futbolistes que aleshores ja 
sabien el que era viatjar per la 
península.

Aleshores els muntanyencs 
saltencs no tenien club propi 
al poble i tothom pertanyia o 
bé a l'UEC o bé al GEiEG. De 
fe t tots recorden aquelles 
curses de bon matí per agafar 
el tren d'Olot i poder anar fins 
al Pedraforca o al Puigsacalm

en el millor dels casos, per 
poder fer un 3.000, cosa que 
ara s'aconsegueix amb molta 
fac ilita t. Era en aquestes 
mateixes èpoques quan els 
futbolistes ja eren una mica els

Baiain Boscn, Pifu Serro i Josep Cnstotoi

més afavorits perquè jugar 
amb un equip gran ja els 
permetia poder viatjar per la 
península. De totes maneres, 
els qui jugaven a regional 
també ho tenien pelut perquè 
molts desplaçaments es feien 
amb tartana.

Tornant a la muntanya 
comenten Baldiri Bosch, Josep 
Cristòfol i Josep Fàbregas que 
"tot allò era molt diferent. 
Durant aquells temps en 
l'excursionisme s'hi va refugiar 
el poble català perquè a més

Arriba VSponsorització

d'excursions tam bé feien 
xerrades culturals, cantàvem  
cançons i escrivíem en català 
quan no era permès". Tot això 
ho rem arquen am b una 
afirmació com la següent: 

"Aleshores, un 
home amb una 
motxilla a l'es
quena era un 
catalanista i per 
tant un amic". La 
m ajoria d'ells 
passen dels sei
xanta anys i es
tan d'acord de 
m anera unà
nime que "tot 
allò era molt di
ferent". Hi ha qui 
diu que l'esport 
era m olt més 
sentitabansque 
ara i n'hi ha que 
afegeixen que 

això és perquè la gent no tenia 
tants recursos i per tant no es 
podia  sortir tant, fe t que 
afavoria les activitats més 
cotidianes.

Pili Fernàndez assegura 
que "en no tenir gaire res més, 
to t ho agafaves amb més 
il.lusió". I en Curta explica que 
"els futbolistes abans ens 
pintàvem les ratlles del camp i 
si convenia també aixecavem 
parets al camp. Si ara li dius a 
un jugador que ha de fer això 
t'envia a dida".

Amb el pas dels anys tot 
va anar canviant i per tant 
també l'esport i el seu voltant. 
A mesura que la competició 
es va fent més interessant, 
comencen a arribar les pri
meres primes, i també les pri
meres pagues. A Salt, els 
primers en cobrar varen ser els 
jugadors de l'equip d'hoquei 
del Coma Cros. Però no ens 
penséssim que cobraven amb

els millors bitllets de l'època, 
sinó, que ho feien en espècies 
i res millor pels de Can Betes 
que pagar amb llençols. Això 
que ara pot semblar una 
ximpleria, aleshores va sig
nificar un petit d'altabaix.

També amb el pas dels 
anys han evo luc ionat els 
materials i per això no és gens 
senzill sentir dels més veterans 
allò de "Si nosaltres haguéssim

\

tingut aquestes pilotes o a- 
questes espardenyes, pla més 
hauríem fet".
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L'actualitat

El canvi de pensament 
entre els qui feien esport abans 
i els qui el fan ara ha de ser 
no tab le  per fo rça . Per 
exemple, Josep Puig "Curta" 
encara  defensa l'am ate- 
urisme. "Soc totalment anti- 
pagar. Entenc que si algú 
arriba al Barça o algun club 
gran hagi de cobrar perquè és 
la seva feina, però aquests

siguin si en ple 92 encara no 
tenim unes pistes per practicar 
aquest esport, el mateix que 
passa amb la natació i altres 
modalitats, com el tenis El 
mateix Casals insisteix en que 
"íatletisme és la base de tots 
els esports i per tant crec que 
s'hauria de cuidar una mica 
més".

Tots ho veuen per igual,

Joan Fita i Gusó i Baldiri Bosch

jugadors de regional haurien 
de jugar més per afició que 
per calés i no com ara que és 
al revés".

D'altres com Josep Casals 
es queixen una m ica de 
l'endarrerit que està el poble 
en el tem a d'instal.lacions 
esportives. "De sempre s'ha dit 
que aquí a Salt no hi havia 
atletes, però serà difícil que hi

Barcelona 92

però potser els muntanyencs 
són els qui hi posen més 
importància. "L'esportha anat 
avançant inversament pro
porcional amb el nivell de vida. 
Abans anàvem a veure un 
partit i d'excursió perquè no 
teníem res més i en canvi ara 
als setze anys els nois ja  tenen 
moto i als divuit cotxe par anar 
on vulguin i així és normal que

es perdi l'afició". Joan Serra 
testifica aquestes paraules: 
"Ara vas a Montilivi a veure el 
Girona i hi ha exactament la 
mateixa gent que hi anava 
quan jo  jugava. No hi ha gent 
jove i crec que això vol dir 
alguna cosa important".

D'altra banda també es 
tracta de fer una reflexió sobre 
l'evolució dels esports en ge
neral, ja que actualment se'n 
practiquen molts més que 
abans i això pot provocar 
d'alguna manera que hi hagi 
més pacticants que esports. 
Diu Joan Fita que "a mi em 
sembla normal que ara un noi 
prefereixi anar a ju g a r a 
qualsevol cosa que abans 
d'anar a veure un partit. Els 
agrada més i a més tenen 
moltes coses per fer".

Un tema que preocupa 
en general és el de l'esport de 
base.

Hi ha plena consciència 
que aquesta faseta de l'esport 
no s'està treballant bé en 
general i que a Salt òbviament 
no s'està fent cap excepció. A 
més segons els nostres per
sonatges una de les principals 
coses a tractar és la formació 
de tècnics pels més menuts. 
Joan Serra asegura que "per 
poder ensenyar se n'ha de 
saber i molta gent que té vailets 
al seu càrrec no està ca 
pacitada per ensenyar-los, tot 
i que reconec que hi ha bons 
entrenadors també".

f l 9 fS
Els nostres personatges 

tam bé han donat la seva 
versió personal del que poden 
significar els Jocs Olímpics per 
Catalunya en general.

JOSEP PUIG "CURTA"
Crec que els Jocs han 

perdut allò que els va fer grans 
i que era precisament el fet 
que ningú cobrava. Ara ja

tothom sap el que ingressarà 
per participar en tal prova i 
això els ha matat una mica. 
Per altra banda crec que no 
hauria de ser necessària una
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Olimpíada perquè hi hagués 
moviment per l'esport, però 
crec que és així i no s’hi pot fer 
res.

JOSEP CASALS
Penso que la celebració 

d'uns Jocs fa bàsicament que 
els esports més destacats arri
bin més a nivell general, per 
exemple recordo que quan 
Manolo Santana va guanyar 
una m edalla  to thom  va 
començar a jugar a tennis i 
això és bo i crec que amb la 
febre que es viurà durant a- 
quest estiu a Barcelona i tam bé 
a Banyoles, els saltencs ens 
engrescarem a fer més esport.

JOAN SERRA
Penso que bàsicament el 

que significaran aquests Jocs 
de Barcelona seran un impuls 
per to t l'esport estatal en 
general i a més després ens 
podrem benefic iar de les 
moltes obres que s'han fet i 
que si no hagués estat per les 
Olimpíades no s'haguessin fet.

JOAN FITA
Potser aquests Jocs, i cada 

vegada menys, seran massa 
interessants perquè els es
portistes estan arribant al 
màxim del que pot donar un 
home i per tant pot ser que 
quedem desenganyats.

BALDIRI BOSCH
Bàsicament crec que 

poden servir per aixecar els 
ànims a tot el jovent que potser 
ara està una mica passota 
amb l'esport. Crec que per a 
ells seran de molt profit.

4
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JOSEP FABREGAS
Segur que els Jocs seran 

m olt engrescadors, però 
també penso que ho seran de 
manera momentànea i que la 
febre  per l'esport serà 
momentànea, perquè falta 
molta força de voluntat per 
aconseguir quelcom i ma
lauradament ara els joves no 
en tenen massa.

PI LI FERNANDEZ
Per a mi personalment els 

Jocs són una satisfacció  
personal i com esportis-ta. 
Haver portat la torxa olím-pica 
ha significat per a mi una de 
les il·lusions més grans de la 
meva vida i per altra banda, 
pel fe t d'estar sempre en 
contacte amb vailets sé que 
ells en parlen molt, que els 
esperen amb il.lusió i que els 
serà de molt profit.

També crec que tot i que 
les grans obres s'han fet a 
Barcelona, nosaltres d'alguna 
manera també ens en be
neficiarem.

JOSEP CRISTOFOL
Jo destacaria dues grans 

coses dels Jocs:
D'una banda que serviran 

per popularitzar encara més 
els esports i de l’altra que seran 
per Barcelona i per Catalunya 
una fon t immillorable per 
donar-nos a conèixer a tot el 
món.
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El que quedarà

De tots aquests punts 
esmentats pels nostres per
sonatges un potser té especial 
lectura i és el de les obres fetes 
expresament per aquesta fita. 
Obres que van des d'insta
l.lacions esportives d'alta com
petició a accesos de carrete
res. Tot això sense cap mena 
de dupte repercutirà de ma
nera favorable en el nivell de 
vida dels catalans que d'algu
na manera ens servirem del 
que s'ha fet per poder encabir

El compte enrera

El veritable 
compte enrera 
pels saltencs i 
gironins en ge
neral es va viure 
fa algunes set
manes amb l'arri
bada de la torxa 
olímpica a Em 
púries i poste
riorment a Giro 
na. A la ciutat 
dels quatre rius 
una gran multi 
tud de gent va 
anar a esperar 
la durant tot e 
trajecte que vc 
fer fins arribar c 
les escales de la
catedral. Allà va acabar una 
etapa i tots i cadascun de 
nosaltres d'alguna manera 
vàrem agafar-ne el relleu.

A partir d'aquesta Diada 
de Sant Jaume els saltencs 
també estarem pendents dels 
mitjans de comunicació per

aquesta edició dels JOCS.
A nivell gironí, les coses 

també es veuran afavorides, 
ja que per exemple a partir 
d'ara anar a Banyoles serà molt 
més senzill, la nova carretera 
permetrà anar-hi amb rapi
desa i amb més comoditat. A 
més un cop arribats a Banyoles, 
la ciutat de l'Estany ha fet un 
canvi substancial de com era 
abans. Els nous i amples carrers 
la fan una ciutat que viu de 
cara a l'esport i no ens equi

saber com s’està àesenvo- 
lupant aquest o aquell esport, 
però nosaltres tindrem un 
avantatge afegit, podrem ce
lebrar la Festa Major i també 
els Jocs, mentre que els del 
cap i casal només tindran el 
segon.

vocarem massa si assegurem 
que és una de les localitats de 
Girona i les seves comarques 
que més viurà l'esport.

e

Per acabar s'imposa un 
desig, però aquest també ha 
de seguir la tendència del 92:

ESPORTIVA FESTA MAJOR!!
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JOAN SERRA i PADROSA
64 anys. Ex-judador de 

futbol del Salt, Girona i Mataró. 
Amb el Girona va jugar a Se
gona Divisió A. Ha rebut la Me
dalla de l'Esport que dóna la 
Direcció General de l'Esport.

PILI FERNÀNDEZ
Ex-patinadora i actual 

entrenadora de patinatge 
artístic. Ha estat la gran im
pulsora d'aquest esport a les 
comarques gironines i la ma
joria d'entrenadores actuals 
han estat alumnes seves. 
També ha transportat el seu 
esport a la ràdio en un pro
grama que realitza setma
nalment des de fa sis anys.

JOSEP CRISTÒFOL
Muntanyisme. Va ser el 

fundador del Centre Excur
sionista Saltenc (CES). Ha estat 
sempre un home de muntanya 
tot i que no ha renunciat mai a 
cap activitat. Actualment és 
el director de la revista La 
Farga.

JOAN FITA i GUSÓ
70 anys. Atletisme, pira- 

güisme, muntanyisme i ciclis
me. Havia estat campió de 
Catalunya de javelina en ca
tegoria sènior i debutant. Ha 
rebut la Medalla de l'Esport de 
la DGE.

BALDIRI BOSCH
64 anys. Muntanyisme. El 

seu cim està en els 6.000 metres 
justos, ja que una vegada va 
coronarel Kilimanjaro. Ha rebut 
la Medalla de l'Esport i fa tres 
anys va ser escollit el millor 
esportista veterà de Salt.

JOSEP FÀBREGAS
Muntanyisme. Conegut 

com en "Pitu del tàndem", és 
un dels saltencs que millor co
neix totes les carenes i pics de 
la nostra geografia més pro
pera. Va ser escollit millor es
portista veterà ara fa dos anys 
durant la festa de l'esport de 
Salt.

JOSEP PUIG "CURTA".
Futbol. Ex-jugador del Salt, 

G irona i Barcelona. Amb 
l'equip blaugrana va arribar a 
ser internacional. Es va retirar 
per una lesió.

JOSEP CASALS
Atletisme. Durant trenta 

tres anys ha estat en possessió 
del rècord gironí dels 110 
tanques, que ha perdut pre
cisament aquest any.



El p ò d iu m  d e  S a lt

MONTSE FERNÀNDEZ
És una de  les millors atletes saltenques de  sempre. 
V inculada des de  pe tita  al GEiEG ha guanyat 
diversos cam pionats ta n t cata lans com  estatals
i sense anar més lluny aquest mateix any va 
aconseguiria m edalla d 'a rge n t en salt d 'a lça d a
i en salt de  llargada durant els Campionats de 
C atalunya celebrats a Palafrugell.
Perfecte dom inadora de  les proves com binades 
ha tingut en les lesions el seu pitjor enemic, però 
això mai no l'ha  a p a rta t de  l'esport ni de  l'a lta  
com petició.

Amor propi i sacrifici marquen les pautes 
d 'aquesta  jove jugadora de  bàsquet que va 
deixar el C.B, Salt per jugar en el GEiEG. Amb 
l'eqüip grupista va quedar cam piona d'Espanya 
Juvenil, precisament en el C am pionat ce lebra t 
a Salt,

Fa dues tem porades va jugar a Primera 
Divisió am b el GEiEG i després que aquest equip 
perdés la ca tegoria  va rebre l'o ferta  seriosa per 
seguir a la màxima categoria , però ella va  preferir 
quedar-se a Girona a Primera B am b les grupistes,
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JOSEP ANTONI ESCUREDO
Va com ençar a practicar el ciclisme de 

carretera per afic ió  familiar i quan to t semblava 
que podia  ser un hom e destaca t en aquesta 
m odalita t va decid ir passar-se al ciclisme de 
pista. Els seus progressos l'han porta t a formar 
part de  la selecció espanyola i a anar convoca t 
pels Jocs on seguram ent el podrem  veure 
disputant la prova del quilòmetre llançat.

D'estar present als Jocs, Escuredo seria 
l'ún ic  sa lte n c  q u e  hauria  a c o n se g u it tan  
important fita.

DELFI GELI

Després de  jugar tan t am b el Salt com  
am b el Com a Cros, Geli va  fitxar pel Girona on va 
arribar a jugar a Tercera Divisió, precisament 
l'any que l'equ ip  va assolir l'ascens a Segona B. 
Va ser el màxim go le jador de  l'equ ip  durant 
aquell cam p iona t i el Barcelona es va fixar en ell
i el va incorporar al seu equip.

Fa dues te m p o ra d e s  va  fe r to ta  la 
pretem porada am b el primer equip, però no va

tenir la con fiança de  Cruyff durant la lliga. La 
tem porada  anterior va anar ce d it a l'A lbace te  
on va tenir actuacions m olt destacades que 
l'han porta t a ser un dels jugadors revelació de  la 
lliga i que li han permès de  ser internacional.

Aquest passat mes de  juny es va casar i 
ara està penden t de  saber quin serà el seu futur, 
encara que to t indica que podria quedar-se a 
A lbacete.
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CESC COLL
En Cesc reuneix una sèrie de  

condicions innates per ser un excel·lent 
esportista i així ho ha dem ostrat en el món 
de  les piscines. Dominador de  les dis
tàncies curtes, la seva ve loc ita t ii ha 
permès guanyar diversos cam pionats c a 
talans.

També ha destacat co m a  jugador 
de  w aterpo lo  on sempre ha estat una 
seriosa am enaça  per les defenses rivals.

En els últims Campionats de  C a
talunya es va proclam ar cam p ió  dels 50 
crol.

CESC CASES
És un dels saltencs que ha 

estat més amunt. El 1986 va con
querir el Kangchenchunga com  a 
m embre d 'una  expedic ió  gironina, 
però aquesta és només una, la més 
rellevant, de  les moltes escalades 
que ha fet.

Perfecte coneixedor de  tots 
els pics que hi ha per aquí al voltant, 
la m untanya ha estat sempre l'àm 
bit on s'ha desenvolupat millor.

Tam bé s 'h a  d e d ic a t  de  
m anera seriosa a volar am b para- 
pent i a la  de lta  i es podria dir que 
l'esquí és una altra de  les seves fa 
cetes preferides.

SANTI FONT
Ha estat sempre vinculat 

al món de  la m untanya i des de 
fa uns anys ca p  aquí tam bé  s'ha 
vinculat al món aeri. Va ser ca m 
pió estatal d 'a la  de lta  en més 
d 'una  ocasió i aquest és el món 
que més l'apassiona. Va en ca 
minar la seva vida personal ca p  
aquest àm bit i d 'e ll han sortit mol
tes idees posades en p ràctica  
més tard.

Els parapents, ales delta, 
ultralleugers, etc., són per ell el 
més normal del món i des de  la 
seva tim idesa sempre ha volgut 
fer entendre a to thom  que volar, 
com  deia Icaro,' és ben normal. 
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L'any que a  S a lt  
se  ce lebrin  
e ls  J o cs  O lím pics

Estigueu segurs que un dia o altre, a Salt es 
faran també els Jocs Olímpics. Potser es trigarà, 
100 o 150 anys, però un dia Salt, el nostre poble, 
celebrarà amb tota solemnitat uns Jocs Olímpics 
com mai, mai, s'han vist!

Vindrà la  torxa olím pica
No serà com aquesta vegada 

que la torxa olímpica va passar pel 
costat de la nostra vila, però no hi 
va entrar. Quina sorpresa! Quin 
astorament! La torxa que a Salt 
esperàvem va arribar fins a la Plaça 
Sta. Eugènia, (i, no sabem a qui 
donar-ne les culpes), va girar de 
cop altra vegada per enfilar de 
nou cap a Girona, deixant-nos als 
saltencs amb un pam de nas! Ja 
ho deia el fogueró de Sant Joan 
que van fer els veïns del carrer 
Pere Coll: "La torxa prop de Salt 
passà, però no hi arribà".

Quan a Salt es facin els Jocs 
Olímpics la torxa, no ho dubteu, 
també passarà per Girona, i torna
rà a entrar per Empúries. Esperem 
que per aleshores el "Freedom for 
Catalonia", ja s'hagi finalment a- 
conseguit.

Els itineraris de la torxa seran 
entranyables: Girona, Salt, Bes
canó, Bonmatí, Anglès, Amer, Les 
Planes... fins Olot. allà visitarà la zo
na volcànica (el Bisaroques, el 
Montsacopa, el Montolivet, el Cros
cat, ja totalment restaurat). O sigui 
que coincidirà l'itinerari amb el de 
l'antic carrilet que enllaçava i unia 
pobles petits i viles grans. La torna
da es farà per la serralada de 
Finestres, la Vall del Llémena, Roca- 
corba i Sant Grau per arribar fins a 
les Deveses de Salt, on prop del 
Pas d'en Prat i les Sorreres, tindrà 
una gran rebuda. La torxa ja serà 
a Salt!

Les subseus
Les subseus dels Jocs Olímpics 

de Saltseràn potser més modestes, 
però alhora més gironines. Sarrià 
de Ter i Bordils acolliran el Handbol; 
Maçanet de la Selva, l'Hoquei 
sobre Patins; Puigcerdà, l'Hoquei 
sobre Gel; Girona, el Bàsquet; Fi
gueres, el Futbol; Palamós, la Vela; 
Garriguella, el Tir amb Arc; Sant 
Climent Sescebes, el Tir amb Esco
peta; Setcases, el Piragüisme i 
Banyoles li tocarà altra vegada el 
Rem, amb un estany, que ja l'hau
ran allargat 2 vegades més.

Les competicions a  Salt
En aquells anys ja tindrem 203 

estadis d'atletisme (no com ara 
que no en tenim cap). El problema 
doncs serà triar quin tindrà l'honor 
de ser remodelat i adaptat per fer- 
hi les cerimònies d'obertura i de 
cloenda i els actes centrals de les 
proves atlètiques.

Podria ésser que l'estadi que 
s'anomenarà "Saltius Atlèticus" 
tingués el privilegi de ser l'escollit. 
La seva disponibilitat, capacitat i 
funcionalitat amb les més avan
çades tècniques de construcció... 
(l'estadi es podrà enlairar i a sota hi 
acollirà un gran aparcament de 
cotxes, evitant embussos de tràn
sit..) el faran un estadi únic i multi- 
funcional. Igualment passarà amb 
el pavelló, un pavelló que englo
barà alhora la piscina olímpica 
per poder seguir al mateix temps 
les competidions que es facin a

ambdós llocs.
L'anella olímpica estarà en el 

triangle -Zona Esportiva- El Sitjar - 
Psiquiàtric. Les competicions però 
de marató, i les eqüestes se cele
braran a les Deveses, englobant- 
hi a més, Sant Roc i Montfullà.

La utopia feta realitat
Aleshores tots aquests petits 

hatibulls i pica-baralles ja s'hauran 
superat. El Comitè Olímpic Català 
farà anys que haurà estat reco
negut, i la senyera i l'himne català 
ja no seran discutibles o moneda 
de canvi. La sardana s'haurà rejo 
venit i els castellers faran noveí 
proeses. Mentrestant el país serà 
més idíl·lic i fraternal. En tots els 
campanars de l'Empordà les cigo
nyes hi niueran, i també ho faran al 
campanar de Sant Cugat de Salt 
on les cigonyes blanques vindran 
a visitar-lo de tant en tant. Salt, per 
uns dies serà capital de l'Esport. Un 
esport que haurà recuperat el seu 
sentit original, un esport no comer- 
cialtzat, un esport sense firmes co
mercials, i on la competició valdrà 
igual que la cooperació. Els Jocs 
esdevindran un símbol de frater
nitat entre pobles i nacions, entre 
pobres i rics, entre savis i menys 
savis.

Aleshores la utopia serà realitat
i salt podrà organitzar uns Jocs 
Olímpics com mai!

Joan Estany i Bassols
(Del col·lectiu de Redacció de 

La Farga)
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R à d io  Club d e  S a lt

fíCs
Amb motiu 

de la propera 
Festa Major de 
Salt 1992 el RÀ
DIO CLUB DE 
SALT ha pensat 
en fer una sèrie 
d'activitats pel 
seus socis i totes 
aquelles per
sones que tin
guin interès amb 
la radiocomu- 
nicació:

per conèixer aquest món tan poc 
conegut. Igualment si hi ha alguna 
estació la qual contacti amb 
l'indicatiu especial EA3-RCJ, rebrà 
una QSL especial.

3.- Finalment per acomiadar- 
nos, el diumenge dia 26 de juliol 
des de les 9 hores fins les 14 hores, 
es realitzarà en l'estatge social del 
RÀDIO CLUB DE SALT situat al C/. 
Passeig Verdaguer, 1 (Casal de 
Jubilats), un "MERCADILLO" de tot

tipus d'aparells relacionats amb 
l'electrònica i com no amb la 
radiocomunicació. Tothom que 
vulgui podrà venir a vendre o 
comprar el que vulgui.

Esperem la vostra co l·la 
boració.

1.- El d iu 
menge dia 19 
de juliol al matí, 
el R.C.S. rea
litzarà una QSL 
especial en la 
banda de VHF 
(145-146MHz), per comunicar a 
tota la província gironina l'inici de 
la Festa Major de Salt.

Tothom que pugui contactar 
amb l'indicatiu especial EA3-RCJ 
obtindrà una QSL.

2.- Durant la setmana del 20 al 
25 de juliol, el RÀDIO CLUB DE SALT, 
es trobarà en un estand en el 
Passeig de la Ciutat de Girona 
(davant de la Policia Municipal de 
Salt), hi esteu tots convidats a venir

OBJECTES D'ESCRIPTORI A L'ENGROS

Travessera de Santa Eugènia, 12 - Telèfon (972) 23 40 11* - Fax 23 00 22 - 17190 SALT (Girona)
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CADA 
UNO

CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES DISPONE DE MAS DE 3.500 

SUCURSALES EN TODO EL PAIS. PARA ESTAR 

MAS CERCA. PARA SER MAS RAPIDOS. PORQUE PARA 

SER EL PRIMER BANCO ESPANOL, HAY QUE SER EL PRIMERO 

PARA CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES.

ASI ES EL CENTRAL HISPANO. ASI ES EL BANCO DE CADA UNO. Central Hispano
E L  B A N C O  D E  C A D A  U N O



MANANA EMPIEZAN

RANDES 
REBAJAS 

DEL MUEBLE
Muebles La Fàbrica està de rebajas, le ofrece la opor- 
tunidad de su vida.
Gran variedad de modelos en exposición a unos pre
ciós inimaginables. Muebles de todos los estilos, clà- 
sico, modemo, provenzal y de diseno, para satisfacer 
los gustos màs exigentes. Todo a unos preciós que le 
haràn sonar.
Ademàs, y para que siga sonando, Muebles La Fàbrica 
le ofrece un sistema automàtico de financiación. Hasta 
500.000 pesetas para que usted haga realidad hoy sus 
ilusiones y las pague cómoda-
mente en tres anos.
Venga ahora a Muebles La Fàbri
ca. El número uno en muebles. 
El número uno en rebajas.

MUEBLES LA FABRICA
Güell. 168 y  T 8  Girona
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