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La FESTA MAJOR, així am b majúscules. Es
la Festa grossa, la Festa de tots. Gaudim-ne!
Que només passa una vegada a l'any i s'ha
d'aprofitar.

85 GOIGS A SANT CUGAT
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tivament, de compartir i encomanar aquest
entusiasme a convidats i forasters. I acon
seguim, així, tots plegats, que en aquestes
diades estiuenques tot Salt sigui una festassa,
una gran festassa.
L'equip de LA FARGA, que com cada
js oferim aquest PROGRAMA, desitgem
a tothom, els de casa i els que ens visiten, una
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i, almenys per uns dies, oblidem-nos de la
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Apartat de correus 242 • 17080 (Girona)
Tel. (972) 40 00 85 • Fax (972) 40 22 30

Us esperem a Salt!

Ciuatadanes iciutadans de Salt, voldria aprofitar
aquest any amb motiu de la nostra Festa, per
dirigir-me i convidar els ciutadans dels nostres
pobles veïns a participar-hi i fer una reflexió sobre
qüestions comunes que hem d'anar resolent
junts.
Amics iveïns de Girona, Bescanó, Vilablareix
i Sant Gregori, a Salt estem de Festa Major i ens
agradaria que compartíssiu amb nosaltres la
festa que tam bé és una mica vostra. Més d'un
de vosaltres deu sentir, durant aquests dies, que
us arriben els sons de la música i dels petards de
la cercavila. Tots podeu veure sense sortir gaire
de casa els focs d'artifici. Els de Bescanó podeu
pujar a la Miquela, que és el lloc on hi ha la millor
perspectiva del nostre pla i del nostre poble, i us
podeu acostar a Salt per la Pilastra o per la ruta
del carrilet, per les magnífiques deveses a peu o
en bicicleta, una iniciativa civil recolzada
ràpid am en t pels nostres ajuntam ents, la
potencialitat de la qual encara no l'hem intuït
tots plegats.
Si el Ter no portés aquests darrers anys tanta
aigua, als de St. Gregori us seria fàcil acostar-vos
a través del Pas d'en Prats cap a la Festa Major.
Sóc d'aquells que penso que millor que hi passi
sempre molta aigua i que vingueu a Salt a través
de Fontajau. Deixeu-me dir de passada que el
pont del qual es parla entre Bescanó iSt. Gregori,
que travessa el nostre terme i que crec que pot
ser útil en la nostra col·laboració i relació, hauria
de ser una obra integrada al paisatge, que no
malmenés en absolut les nostres ivostres deveses.
Les ribes del nostre riu hem de treballar per fer-les

d'amdós costats un model de gestió iregeneració
de la natura exemplar.
Els de Girona podeu arribar-vos a Salt amb
un transport públic que no és el que voldríem.
Quan es parla de potenciar l'ús del transport
públic penso en una xarxa metropolitana i
integrada, que cal que ens esforcem tots plegats
a aconseguir. Els veïns de Sta. Eugènia,
tradicionalment, ja els trobem en la nostra festa.
Tenim una relació fluida i molts problemes
comuns. Salt i Girona, que arribem a acords tan
senzills com escollir com a festes locals la nostra
i la vostra festa major, cal que definim des de la
plena autonomia municipal el nostre futur, tot
aprofitant que, ara, Girona està elaborant el seu
pla estratègic i a Salt revisarem el pla general. Els
milers de saltencs que c a d a dia van a treballar
a Girona són i ens sentim part integrant de la
ciutat. El futur de la ciutat i la vila estan
indissolublement lligats.
Vilablareix és per a mi més entranyable.
Recordo les anades de petit cap al Mas Pi a
veure els avis, a segar, batre i matar el porc. Pels
saltencs crec que tam bé Vilablareix és sinònim
d e pagès, m a lg ra t qu e, ara, el seu
desenvolupament industrial -quanta gent de
Salt ha anat a viure a Vilablareix?- comparteix
amb nosaltres problemes de futur i de servituds,
com l'autopista o el traçat del TGV.
Ja veieu, amics iveïns, que tenim problemes
comuns iper tant relació, irelació vol dir compartir
també les festes, la nostra Festa Major. Us esperem
a Salt, hi sereu benvinguts.

Xavier Corominas i Mainegre
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ol viure a la
zona verda més
gran de Saltp
pisos i dúplex de 3 i 4 dormitoris
1 i 2 banys,
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orientats al
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facilitats de
pagament.
Acollibles al Pla Quadriennal
de l'Habitatge. Préstecs al 7'5%
9'5% i 11%, segons ingressos.
Subvencions de la Generalitat del
5% o del 10% segons comprador.

Salutació

Estimats amics i coneguts,
que en els dies de festa i alegria
la joia de les famílies sigui compartida.
Des del Casal m'agradaria recordar
que hem d'anar treballant
per als joves de Salt i
sobretot per a la gent gran,
i així, braç am b braç,
mà am b mà,
les coses que anem fent
puguem millorar,
encara que no sempre plou
a gust de tothom,
però am b paciència i bona voluntat
continuarem col·laborant
perquè el nostre Casal sigui
un lloc sempre de tots,
necessari i important.
Bona Festa Major,
feliçitat, joia i alegria
tinguem en aquestes festes c a d a dia,
am b el cor a la mà
jo us ho vull desitjar.
Ferran Màrquez
President
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Una foto amb història
De l'àlbum dels meus
records gràfics, avui m'ha cridat
l'atenció aquesta fotografia, ja
un xic descolorida, que pot
considerar-se tot un poema per
la història i curull d'anècdotes
que al veure-la m'han vingut a
la memòria.
És una foto espor
tiva, no hi ha dubte, i
per l'esport que repre
senta, el futbol, dóna
peu a tot un seguit de
detalls que a cinquanta-tres anys de dis
tància sembla mentida
que així hagin pogut
ser.
Com encem pel
seu dors, on hi ha escrit:
"11 febrero 1940.- En el
partido ANGLÉSF.C. (B)
-2- i SALT F,C, (B) -3-", i a
la part inferior la
signatura segellada de
"Foto Crescenti, Gerona", el no
table fotògraf que tantes i tan
bones imatges ens va deixar de
carrers, costums, persones,
festes i paisatges de tota la
província, que te n ia una
afecció especial per l'esport i
els esportistes, i sempre que li
era possible, acom panyava els
equips de Girona i Salt en els
seus desplaçaments.
Ara analitzarem la imatge,
feta darrera una de les porteries
del camp de l'Anglès on, drets,
d'esquerra a dreta hi ha: Josep
Puig (Curta); Antoni Bosch amb
la pilota, porter; Josep Costa;
Josep C o m a la d a ; Jaum e
Planas; Josep Boada i Josep
Fàbregas. Els ajupits i també
d'esquerra a dreta, són: Miquel
Oliveras, Joan Lloveras, Jordi
Valls, Manel Ramió i el que això
us explica, l'Emili Torrent. Per cert
que veureu que jo semblo el
més alt de tots, i no era pas així;
la veritat del "truc" és que
trobant molt desagradable i
punxeguda la grava del terra,
vaig posar-me sota el genoll un
tros de rajol dels que subjec
taven la xarxa i això dóna la
impressió d'una major corpu
lència.

L'acom panyam ent del
bon amic en Josep Puig (Curta)
es devia al fet que sempre que
podia era amb nosaltres, als
entrenaments igimmàstica que
practicàvem ; pels seus co 
neixements, consells i bona

voluntat vàrem arribar a
guanyar el c a m p io n a t de
categoria B, ia aquest respecte,
sense entrar en detalls ni des
merèixer ningú perquè sempre
tots ho fèiem tan bé com
sabíem, transcric el comentari
que després del partit feia el
públic d'Anglès: "Amb un porter
com aquest han de guanyar
per força". I és que en Tonet sí
que ho era, un bon porter.
Poc o molt i a la meva
manera us he explicat el darrera
i el davant de la foto, o sia, la
part visible. Ara intentaré fervos-en arribar l'ànima, el record
i les circumstàncies, o sigui
l'anècdota. La pràctica espor
tiva es feia del tot desinte
ressadament, de tal manera
que, per exemple en aquest
partit d'Anglès, c a d a u ens
pagàvem el viatge am b el
carrilet i la sola recompensa va
ser una gasosa després del partit
i l'entrada gratis a la sala de ball
que va celebrar-se en honor
dels dos equips. Les sabates,
mitges, defensors i pantalons
eren propietat de c a d a ju
gador, perquè el club sols
facilitava la camiseta i la pilota,
que s'havien de restituir un cop

finalitzats els partits, A propòsit
de la pilota, i tornant a aquest
partit de l'l 1de febrer del 1940,
he de dir que era costum de
jugar la primera part dels en
contres amb la pilota propietat
d'un equip, i la segona meitat
am b l'esfèrica pro
pietat de l'altre. Vàrem
començar amb la de
l'Anglès i després amb
la nostra, però com
sigui que l'Anglès
estava considerat el
"coco" del
grup i
aquella temporada no
havien perdut c a p
partit a casa seva, se'ls
va posartan malament
el 2-3 que ens varen
robar la pilota, que no
poguérem recupear ni
a despit d'anar a reclamar-la als compo
nents de la Junta.
La notícia d'aquesta ma
lifeta va escampar-se pel poble
i en fou conseqüència que
aquella tarda les noies d'Anglès
no volgueren ballar am b els
jugadors del poble, sent totes
les complaences pels forasters,
els components de l'equip de
Salt. Una compensació força
desequilibrada, però am iga
blement acceptable.
Temps aquells de vaques
flaques, però plens d'entu
siasme i esperit de superació,
sense els afanys crematístics
actuals que tant de mal fan a
l'esport.
I ara deixeu-me acabar a
l'estil de les cròniques del segle
XIV, dient que aquests i tots els
detalls que puguin donar fe de
la història verídica del nostre
poble, és bo que quedin escrits,
i per això ho faig al Programa
de la festa Major, testimoni per
durable de la nostra identitat.

Emili Torrent i Algans
Salt juliol del 1993
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Passeig Marquès de Camps, 51
Telèfon 23 30 26
17190 SALT

Un dia de quan jo només tenia 3 mesos

Molts dies enrera, quan les fires de Girona
serpejaven per la Gran Via de Jaume i, jo solia
passar bones estones davant les parades de
llibres vells. Un any vaig trobar-hi un vell exemplar
del diari ABC de Madrid. Acusava els anys, feia
posat d'estar cansat de tanta transhumància de
Fira en Fira, del soroll gairebé insuportable dels
altaveus engegats a tota pastilla, com dèiem
llavors. Feia cara de desitjar un lloc més quiet,
més acollidor. Me'l vaig fer meu, i me'l vaig endur
cap a casa, no pas per afinitats ideològiques,
sinó perquè era de l'any 1911, el mateix de la
meva arribada a aquest món tan trist i meravellós
alhora. En la capçalera precisava: 3 de juny del
1911, Feia poc més de tres mesos que jo havia
deixat el claustre matern iobertels ulls per primera
vegada a la llum terrena. I ben just set anys més
tard, la meva mare, tan jove encara, tancava
els seus per sempre, serènament, plenament
confiada en la Bondat Divina.
Heus aquí, doncs, com una simple casualitat
em posà en contacte amb una societat d'ara fa
82 anys. En molt bona part el seu contingut no
convida pas gaire a donar volada a l'optimisme
més moderat, perquè reflecteix, hem de creure
que de manera fidedigna, una realitat que té
força punts de semblança am b la realitat que
ara ens toca viure. Com es pot comprovar, avui
la tècnica de la fotocòpia ha retornat a aquell
cansat i envellit n.2 2183 del diari ABC la fresca
nitidesa del mateix dia que va sortir al carrer.
Com a breu introducció i com diuen a les
"Telenotícies", el resumim amb els següents titu
lars: La pornografia, problema endèmic. Propa
ganda de fàrmacs que transparenta una crua
realitat que va durar anys. El suicidi jovenívol,
aquest trist recurs. Tres anuncis de l'època,
Problemes en el Ram de la Construcció a Madrid:
Manifestacions i càrregues de la policia. Suprimir
0 no els Consums (impostos) heus aquí la qüestió.
Greus incidents a Sant Feiiu de Llobregat: Morts
1 ferits en els rengles "Jaimistas" (partidaris del
pretendenttradicionalista al tron d'Espanya, Don
Jaimede Borbóny de Parma, Duquede Madrid).
Un gros desfalc: Els diners sempre han fet set.
L'il.lustre arquitecte Antoni Gaudí malalt a
Puigcerdà. Víctimes mortals de les pluges i pisos
ensorrats. Els eterns lladregots a domicili. Un raig
de llum: Homenatge i concert.

Tot plegat, doncs, no predisposa pas a
poder pensar que vuitanta-dos anys enrera hom
vivia en un món, ni tan sols lleugerament, tenyit
de color de rosa. Però tam bé a nosaltres, quina
pena, ens toca viure immergits en un ambient
gaireb e hostil, carregats d e m aldecaps,
preocupacions i problemes, alguns de mortal
necessitat.
De petits ja ho sentíem dir que aquest món
és una vall de llàgrimes, però tam bé hem après
que és un món meravellós on sempre han existit
l'Amor i la Bellesa. I gent, molta gent, que han
mantingut ben alta i ferma la bandera de la
solidaritat, la germanor i l'altruisme. I així la
humanitat camina, esperançada.
Pau Masó i Fàbrega
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ASSESSORAMENT 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

GALERIES BELL-MIRAR
FERRETERIA

TOT BRIC

L'ENCANT
FEMENÍ
__

-

Perruqueria i Bellesa
Passeig Marquès de Camps, 8
Tel. 23 54 14
SALT (Girona)

MERCERIA - PERFUMS

m a r ta
Cl. Marquès de Camps, 8
Plaça Onze Setembre, 10

Tel. 23 96 56
17190 SALT

\

/

P a sseig M a rq u é s de Camps. 8
Tel

23 54 35

17190

DOBI.K VI/
Plaça Onze de Setembre, 9 - Tel. 40 13 10 -SALT

OBJECTES D'ESCRIPTORI A L'ENGRÒS
Travessera de Santa Eugènia, 12 - Telèfon (972) 23 40 11* - Fax 23 00 22 - 17190 SALT (Girona)
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SALT

Q lu l·e t
TAPES VARIADES
ENTREPANS
ESMORZARS
BERENARS

Q istalleries Qifoqa SV3.

* FABRICACIÓ PRÒPIA DE DOBLE VIDRE AÏLLANT
TÈRMIC I ACÚSTIC
* EXTENSA GAMMA EN DECORACIÓ
DE VIDRES I MIRALLS
* INSTAL·LACIONS DE TOT TIPUS DE VIDRES
* MAMPARES DE BANY

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

MAX

Ctra. Sant Feliu, 22 - Tel. 21 38 16 -17007 GIRONA
Cl. Lorenzana, 41 - Tel. 20 29 90 - Fax 22 02 21
17002 GIRONA

o
supermercats

B O N E S FESTES
Sempre a l seu servei
Cl. Major, 135 - Tel. 23 61 61 - 17190 SALT
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AUTO-TALLE R
EXPOSICIÓ I VENDA:
Carrer Major, 156
Telèfon 24 20 43
17190 SALT

TALLER DE SERVEI:
C/ Mercè Rodoreda, 13
Telèfon 24 37 49
17190 SALT

El fons del mar
A la fosca ordenava pensaments
a la vorera d'un mar enterbolit
on les crestes d'escuma latents,
rebutgen quan se sent un neguit.
La potència d'un O ceà
i el rogir de les seves ones,
si en el seu fons deixalles hi ha
de ferralla i tam bé d'homes.
Dies de cruels batalles
am b crits de guerra sang i foc
i a diari rem de ventades
am b ones fora de lloc.
Mar de riqueses soterrades,
d'avarícies i afanys d'enriquir,
am b compromís de milles guanyades
quan les batalles toquen a fi.
Així és el mar; degollat al fons,
arca de perles arrancades,
fossar de jovent a pilons
i llàgrimes de vídues i mares
desolades....
Però tam bé hi ha corals
i florada de tota mena
i potser cants espirituals
entonant l'adéu-siau
ofegant la seva pena.

Anna Bonal

íïi V

EL.LABORACIO PROPIA D’EMBOTITS
C/. Gironès, 9 - Tel. 23 93 98
Fax 23 22 12-AIGUAVIVA
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Cooperativisme a Salt
El poble de Salt sempre ha
estat una població coopera
tivista, atès que la primera
referència que s'ha pogut
esbrinar ja és del segle passat.
Així veiem que la primera
Coopeativa de consum Cons
tituïda fou el 1897 sota el nom
de "La Protectora". Més en
davant el 1910 se'n va crear
una altra sota la raó social de
"La Formal". Les darreres que
varen tenir més llarga vida, foren
"La Constancia" de 1922, i
"L'Econòmica Saltenca" del
1928.
De l'Economica Saltenca,
encara se'n guarda el seu edifici
situat al carrer Major, 78, el qual
d'ençà de la seva fusió amb la
Societat Cooperativa Delta, de
Girona, després d'uns anys de
reapertura, s'ha d e d ic a t a
l'Escola d'Adults com una de les
.funcions que tenen les coop
eratives d e procurar per
l'educació.
L'Economica Saltenca, va
viure uns anys de gran plenitud
durant la II República. Potser
podríem dir que varen ser els
anys que va tenir més activitat,
sobretot després que la Fe
deració de Cooperatives de
Catalunya recomanés, el se
tembre de 1936, la fusió de les
societats cooperatives d'una
sola població. Per aquest motiu,
el gener de 1937, a Salt es varen
fusionar les dues cooperatives
en una de nova que es va ti
tular "La Unió".
Ultra les activitats normals
enelsubministramentd'aliments
i articles de primera necessitat,
el 1935, l'Econòmica Saltenca,
havia promogut dins la societat
una mútua molt original, mit
ja n ç a n t l'a p ro v ació d'uns
estatuts de la secció mutualista.
Aquests Estatuts fixaven els
objectius socials de la mutualitat
en "atendre de la millor manera
possible les necessitats morals i
materials dels associats, ei Fons
d'Obres Socials d'acord am b
els preceptes estatutaris i les
disposicions d'aquest Regla
ment facilitarà als socis i en el

seu cas a llurs
hereus, subsidis
CONSUM SEMESTRAL
SUBSIDI MALALTIA
per vellesa, in
validesa, malal
Llit
Convalesc
tia i mort".
De
400 Pts. a 500 Pts.
3'-Pts.
1'50 Pts.
Però la no
De
501 Pts. a 800 Pts.
4'-Pts.
2 ' - Pts.
vetat que repre
sentava aques
801 Pts. a 1.100 Pts.
5'-Pts.
2'50 Pts.
De
ta secció mu
De 1.101 Pts. a 1.600 Pts.
6'-Pts.
3 ' - Pts.
tual era el lligam
De 1.601 Pts. a 2.100 Pts.
7'-Pts.
3'50 Pts.
que s'intentava
crear entre el
a
8'-Pts.
4
' - Pts.
De 2.101 Pts.
2.600 Pts.
consum dels so
9'-Pts.
4'50 Pts.
De 2.601 Pts. a 3.100 Pts.
cis, i els subsidis
a rebre en cas
de malaltia. És
adir, la quota a
satisfer a la mu Font: Arxiu C ooperativa Delta. Reglam ent de la Secció
tualitat i els sub Mutualista filial de la C ooperativa Popular de Consum/
sidis que es pa "L'Econòmica Saltenca". 1935,
gaven en caure
malalt, estaven
En aquells anys els obrers
en funció del consum fet a la
encara patien la desprotecció
Cooperativa, del tal manera
social en relació a la malaltia,
que es procurava incentivar les
compres cooperatives per
per això la mútua feta a Salt
obtenir avantatges dins de la
tenia tanta importància. Tot i
que el 1900 es va establir
secció mutual.
Heus ací les diferents cate
l'assegurança d'accidents de
treball, el 1921 el retir obrer, 1919
gories que "L'Econòmica Salten
la d'atur opcional, i el 1929
ca" va establir pel pagament
l'assegurança de maternitat, la
de les quotes dels seus associats
classe treballadora encara
per vincular-los estretament
patia la inseguretat, atès que
am b el consum familiar, en
no estava generalitzada una
funció de la despesa fe ta
política global d'assegurances,
semestralment:
i moltes empreses encara no
En cas d'invalidesa, és a dir,
tenien cap criteri seriós i rigorós
malaltia per més de 90 dies el
sobre les assegurances po
subsidi era de 2 ptes. diàries, fins
pulars.
un termini d'un any. Si la malaltia
Aquest exemple de vincu
encara era superiora l'esmentat
termini el subsidi era de 1'50 pts.
lar el consum a la Cooperativa,
amb la cobertura d'un subsidi
diàries sense distinció del
consum.
en cas de malaltia, era una
fórmula perfecte per donar
En l'assegurança de ve
continuïtat a la cooperativa I
llesa, quan es podia acreditar
tots plegats els socis ajudar-se
deu anys de continuïtat com a
mútuament en cas de desgrà
soci de la cooperativa, is'arribés
cia. Un bon model i un bon
a 65 anys d'edat, es podia
exemple de com es pot fer
cobrar un subsidi de 400 ptes.
economia social al servei dels
semestrals.
obrers, i sense intervenció del
Per defunció la secció
capitalisme.
pagava als familiars de l'asso
ciat 200 ptes. Per a maternitat
l'associada gaudia de la quan
titat de 100 ptes. en cas de
lliurar un fill al món, itambé "rebrà
cent pessetes més si el lliurament
Francesc Ferrer i Gironès
és doble".
Girona, maig del 1993
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"Todo pasa y todo queda..."
(A. M achado).

A començaments del mes
d'agost, si es compleixen les
previsions, allò que d'una m a
nera casolana es va iniciar a
principis dels anys 50, deixarà
d'existir (durant 15 mesos, si es
compleixen tam bé les previ
sions). Allò és: CAN PANXUT.
Per aquest local
situat a la que ara és la
part vella del poble de
Salt, ha passat molta gent
que hi ha deixat "suor i
llàgrimes" i ha estat una
part molt important de la
vida associativa i cultural
del nostre poble.
Sota el patrocini de
l'església iam b una bona
part de gent de bona
voluntat, va néixer EL
PATRONAT PARROQUIAL.
Des de xerrades, cate
quesis i lloc de trobada,
aquest local va fer una
funció necessària durant
molts d'anys. No oblidem
les tardes de cinema, on
amb un "improvisat' m a
quinista/operador que
era el Sr. Torregrosa, molta
mainada va començar a iniciarse en unes condicions precàries
(tipus "Cinema Paraíso") a la
meravella ifantasia del cinema.
Aquest convivia am b una de
les altres arts, que és el teatre.
Curiosament, el Teatre va poder
més que el cinema, ja que
després de diversos intents de
recuperar les sessions de cine
ma, aquestes no han t:ngut
continuïtat; cosa que no ha
passat amb el Teatre, que d'una
manera continuada ha fun
cionat. En tenim exemples com
el Talleret o el Safareix. No
oblidem, però, l'Agrupació
E.S.T.I.L. que en va ser la pionera.

i que d'una manera "Retro" ara
ha tornat a recuperar velles
obres amb els originals actors
d'aquella èp oca. També el
Grup La Pastera (la secció de
Teatre), després de deixar els
locals de la Rectoria, va con
tinuar fins a la seva dissolució,

els seus muntatges en el "Pa
tronat'.
A més el Patronat, o si
voleu Can Panxut, va ser un lloc
de trobada en els inicis de la
"Tele". Molta gent va utilitzar les
instal.lacionsde Can Panxut per
veure aquest nou mitjà, ja que
molt poques famílies tenien
aquest "fenomen" a les seves
cases. Amb la "tele" i el petit Bar
de Can Panxut, es varen poder
presenciar els "Grans" esdeve
niments dels inicis dels anys
seixanta. I no en parlem quan hi
havia partit de futbol. Llavors la
"tele" es traslladava en el Teatre,
degut a la massiva participació

dels saltencs.
En la seva etapa més re
cent, la seva funció ha estat
diferent, entre altres coses
perquè Salt ha canviat per bé.
No oblidem, però, que des
d'una òptica ha continuat fent
la seva funció com a centre
Cultural, en diverses
manifestacions, des de
festivals de música,
projeccions de cinema,
de teatre, exposicions de
pintures... Així com les"petites" remodelacions i
millores en el seu acondicionament, finsa l'ober
tura del pati, que s'ha
utilitzat per fer-hi unes
agradables vetllades a
l'estiu.
Moltes "historietes"
es podrien explicar sobre
el Patronat. Som molts els
qui, d'una maneraoaltra,
hem crescut i viscut les
diferents etapes dàquest
important local que ara
deixarà d'existir per néixer
totalment nou al cap de
15 mesos.
Seria bo que, com a
exercici mental, personal i de
memòria històrica i al mateix
temps col·lectiva del nostre
poble i de Can Panxut, a través
de les cartes al director de la
revista "La Farga", els saltencs
expressessin els seus sentiments
i la seva relació envers aquest
local que a finals de juliol
tancarà una etapa de la seva
existència.

Guillem Terribas i Roca
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MAQUINARIA
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PLÀSTICS

C/ Manuel de Falla, 40 - Telèfon 23 99 49
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17190 SALT
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Capítols
En una rústica idescolorida
carpeta de l'any 1903, hi guardo
amb molta cura i amb gran
veneració, un munt de vells tes
taments i papers notarials dels
meus avantpassats. D'entre tots
ells, hi ha uns Capítols M a
trimonials que per la je v a
antiguitat i pel fet d'estar escrits
en català vell, sobresurten dels
altres.
Són els Capítols que els
pares del meu rebesavi van
aprovar, ratificar i confirmar
davant el notari públic de
Girona, Don Gaspar Bacó, el
dia 18 de setembre del 1833.
Abans, en aquell
temps i fins a principis del se
gle actual (si no vaig errat),
les parelles que volien casarse solien anar a cal notari
per tal de fer-se la corres
ponent escriptura de Capítols
Matrimonials. La sobredita es
criptura de Capítols, la podem
definir com una m ena de
contracte matrimonial a on en
diferents "capítols" o "Items", els
nuvis acceptaven (i renuncia
ven als béns de l'hereu o la
pubilla si no eren ells mateixos)
el dot que pares i germans els hi
donaven, i deixaven ben clar
com quedaria distribuït aquest
dot quan anys a venir, irre
meiablement, la mort s'endu-

gués a un d'ells dos, l'home
primer que la dona o viceversa,
i amb descendència o sense.
El casament dels meus
antecessors, però, no hauria
tingut res digne de menció si no
arriba a ser que, per un d'ells,
aquell era el seu segon
matrimoni. De fet, jo crec que
més aviat fou un casament
d'urgent necessitat, donades les
circumstàncies en què molt
possiblement es trobava el pare
del meu rebesavi, en Miquel
Bonet i Portells, a l'enviudar de
la seva primera dona, la Maria

Palou i Puate.
En efecte, gràcies a l'arbre
genealògic, el meu cosí de
tercer grau, en Joan Bonet i
Amat (de Can Xiqueta), ha
aconseguit de fer, rebuscant
en el trencaclosques de dades
dels magníficament guardats
llibres parroquials, he suposat
que en Miquel devia tenir greus
problemes per cuidar la filla que
la seva primera dona va donar
a llum després d'un part que la
portà a les portes de la mort el

mateix any 1833.
La veritat sigui dita, tenir
cura d'un infant no devia ser
una cosa gens fàcil per part
d'un home que prou feina
segurament tenia treballant les
hortes. Necessitava ràpidament
una altra esposa perquè criés
la criatura i tingués sempre la
casa i el menjar a punt.
Curiosament va trobar
molt aviat una "substituta" que
ocupés el lloc de la dolguda i
plorada primera muller. I així es
casà am b la Clara Comas Muni
i Juscafresa, i tingueren 4 fills
més fruit d'aquest matrimoni
(sort d'això, perquè si no, jo
no existiria), que s'allargà fins
l'any 1850, en què un dels
dos es morí (no sé qui va ser,
si ell o ella), llavors els Capítols
Matrimonials tingueren la
utilitat que un dia se'ls atorgà.
Llegiu vosaltres mateixos,
a la reproducció de la la. i 2a.
plana dels Capítols, en què va
consistir el dot, precursor nat de
les modernes llistes de noces.

Carles Bonet i Corbalan

FORN de PA ARTESÀ

L’ESPIGfl
PASTISSERIA

Cl. Major, 98 - Tel. 23 46 43 -17190 SALT (Girona)
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Relació dels Alcaldes (1857-1910)
Recordo que en un article
publicat en un programa de
Festa Major, narrava les diferentes fases per les que ha
passat la Casa de la Vila, des
d'aquell despatx cedit per un
fabricant tèxtil (any 1.857) fins a
l'actual, quasi jo l'anomenaria
palau municipal. Per completar
doncs aquell article, avui vull
ressenyar els Alcaldes que
durant aquests cinquanta anys
han presidit els diferents Con
sistoris municipals:
ler. de Gener del 1857:
Presa de possessió del nou
Ajuntament compost pel Sr.
Pedro Coll ide Pol, com Alcalde,
i Tinents d'alcalde i Regidors, els
Srs. Miquel Bonet, Gerònimo
Ramis, Joan Mazo, Joan Mainegre, Dioniso Carandell, Pedro
Casademont, Jaime Comalada i Geroni Casellas. Aquest
ajuntament va regir els destins

saltencs fins el primer de gener
del 1859, que el va rellevar el Sr.
Pedro Casademont fins el pri
mer de gener del 1863, siguent
el nou A lcalde el Sr. Joan
Ciurana que va ocupar la pre
sidència durant els quatre anys
següents. Durant els dos anys
següents (1867-1868) el Consis
tori municipal fou presidit pel Sr.
Josep Puig.
En la sessió del Consistori
celebrada el 10 de gener del
1869, amb motiu de la presa de
possessió del nou Ajuntament
presidit pel Sr. Pere Casademont
que ja havia sigut Alcalde en el
període 1859-1863, acte que
tingué lloc el 16 de desembre
del 1868, es prengué per pri
mera vegada la disposició de
procedir a fer l'inventari dels
efectes rebuts de l'anterior Ajun
tament constant en l'acte aixe
cada els efectes següents: "El

repartimiento de inmuebles; la
matrícula industrial y de comer
cio y el repartimiento de consumos, el presupuesto municipal
y el amillaramiento del pueblo,
cinco varas de Alcaldia, y una
de Alguacil; seis insignias para
el Ayuntamiento, cinco escopetas para servicio del resguardo
del Alcalde y Ayuntamiento; el
sello de la Alcaldia con su caja
de hojalata, màs un código pe
nal, una mesa muy usada y vieja
y diecisiete sillas y un sillón, tres
làminas de la renta consolidada
al interès del 3%y otras carpetas
para contener otros antecedentes". Aquesta acta fou fir
m ada pel nou Alcalde i pels
Consejals que sabien escriure.
Com es pot veure, l'Ajuntament
de Salt no era massa ric.
Aquest ajuntament presi
dit pel Sr. Casademont, fou substituit el 24 de novembre del ma-

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

Comandaments a distància
Automatització de tot sistema de portes

C o n s tru e ix i
instal·la:

Apartat de correus 100

-

SALT

-

Tallers: camí de Vilablareix

-

Ballesta R-13
Porta totalment amagada que protegeix el seu àtic,
comerç, pis, xalet, etc.
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Telèfons 44 03 07 - 44 02 76

teixany 1869, per un altre presidit
pel Sr. Francisco Masdevalí, que
va governar fins el 24 d'agost
de) 1873, diada que fou nome
nat com Alcalde-Popular el Sr.
Joan Melció que fou dimitit del
seu càrrec pel Governador de
la provincià, i designant per
substituir-lo al Sr. Isidro Auger (9
de febrer del 1876). El primer de
març del 1877 per votació nomi
nal i fins a una data imprecisa,
fou Alcalde de Salt el Sr. Jaume
Bagué. Per m anca de les actes
dels Llibres d'Acords, no es pot
precisar el dia de la presa de
possessió del nou Ajuntament
presidit pel Sr. Tomàs Ciurana, a
qui el dia primer de juliol del
1881 el va substituir el Sr. Fran
cisco Gifre Sureda i el primer de
juliol del 1883 fou el Sr. Uuís Rigau
el nou Alcalde fins el primer de
juliol del 1887 que a c a b a t el seu
mandat, fou el Sr. Francesc
Vilardell Gratacòs el votat per
substituir-lo.
No es pot precisar la data
en que fou designat nou Alcal
de el Sr. Pedro Domingo, per
manca de l'acta corresponent,
siguent la primera constància

d'acta signada per ell, la del 14
d'octubre del 1889.
El primer de gener del 1890
fou elegit Alcalde el Sr. Josep
Martorell Ginabreda, i el primer
de juliol del 1891, presideix
l'Ajuntament el Sr. Pere Marsal
Bosch, qui el 28 d'agost del
següent any, presenta la di
missió del seu càrrec als seus
companys del Consistori, que
no li és acceptada, després de
discusió, perqué no ha sigut
presentada en la deguda forma
reglamentària, encara que fou
a c c e p ta d a més tard i fou
designat per substituir-lo el
primer Tinent d'Alcalde Sr. Tomàs
Ciurana.
El primerde gener del 1894
era v o ta t el Sr. Francisco
Masdevalí Casabosch, qui en
la sessió del 4 de març era
declarat cessat per incapacitat
per Reial Ordre, deixant el seu
càrrec d'una manera interina al
Sr. Mariano Estany Domingo, fins
el dia 6 que per votació és elegit
nou alcalde el Sr. Antonio Sanés
Riera. El primerde juliol del 1897
per majoria de vots queda
nomenat Alcalde Constitucio

nal el Sr. Josep Mainegre Casals.
Com a nota curiosa en l'acta
de la sessió de la presa de
possessió, es senyala que el
refresc de celebració ha costat
4675 ptes.
El primer de juliol del 1899
és votat el Sr. Josep Amat Sure
da i dos anys després (1 de ge
ner del 1902), hoéseISr. Mariano
Estany Domingo.
Els continuadors com a
Alcaldes-Presidents de l'Ajunta
ment, foren el Sr. Miquel Rabasseda Gironès (1904-1906), Sr.
Jaume Plana Brugada (fins el
1909). El primer de gener del
1910, foren elegits per votació,
el Sr. Josep Ramis Adroher com
Alcalde-President, el Sr. Josep
V e rd a g u e r G odilla com a
Regidor-lnterventor, i Alcaldes
de Barri els Srs. Joan Ferragut
Carré (districte primer) i Joan
Marqués Vilardell (districte
segon) i el Sr. Josep Xifra Xifra
com a Regidor-Síndic.

Ventura Pau i Soler (Avi Pau)

Carns de porc i boví

frigorífics del ter,

s.a.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC
SALA D’ESPECEJAR

Repartiment diari

Carrer Major, 419
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-
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El Mod. 33 patentat
en totes les seves mides

C/ Tarragona, 12
Telèfon 24 49 00

17181 - AIGUAVIVA (Girona)
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TALLERS

JUNPA, s.L.

SERRALLERIA
FUSTERIA METÀL·LICA I PVC

Àngel Guimerà, 75 - Telèfon 23 36 45
17190 SALT

Polígon Industrial Mas Aliu
Telèfon (972) 23 95 92 - Fax (972) 23 11 44
17181 AIGUAVIVA (Girona)
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estació servei CLAU, S.A.
Gasolina normal i super - sense plom - Gas-oil "A" i "C"
Petroli per estufes
Rentacotxes automàtic - Olis - Recanvis

Països Catalans, 57 - Tel. 24 05 64
Marquès de Camps, 79 - Tel. 24 27 50
17190 SALT

Ctra. Nacional 141, km. 110
Tel. 44 03 03
17162 BESCANÓ

SERVEI I VENDA DE PNEUMÀTICS
EQUILIBRATS - ALINEACIÓ DE DIRECCIÓ

PNEUMÀTICS

DESCOMPTES FINS A UN 45%. INFORMEU-VOS-ENÜ
C/. Gavarres, 16 i 18
Telèfon 40 01 73 -17190 SALT
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Envelats i Serpentines
Carrers i places relluen,
estrenen seda i vellut.
Cobles i conjunts s'enduen
a ramats, la joventut.
La vella fila que fila
asseguda en el portal.
Pregó a Casa de la Vila.
piules, gegants, tot s’hi val.
Calor, gresca, serpentines,
penjarelles i garbuix.
Els joves amb les fadrines
"Herbeta, que et dius marduix?"
Perviu, car tothom l'enyora
durant l'any. Corns i tabals,
ardidesa i pit enfora!
És la Festa, el gran trasbals!
Els carrers s'enfaristolen
celebrant-ho a tot estrop.
Els carrers volen i dolen,
ara és lluny, ara és a prop.
Qui diu carrers, diu persones,
diu la calor, juliol.
Aviat, homes i dones,
vindrà l'hivern, si Déu vol!
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Salt i Girona AUTOSCOLES L'ESTEL

T'oferim la possibilitat d'obtenir
qualsevol tipus de permís per conduir:
CICLOMOTORS - MOTOCICLETES
TURISMES - CAMIONS I AUTOCARS

Onze de Setembre, 7
Telèfon 24 17 11
17190 SALT

C/ Hortes, 22, entl.
Telèfon 20 45 53
17001 GIRONA

C/ Major, 55
Telèfon 23 96 47
17190 SALT

MECÀNICA • XAPISTERIA

Departament

RENTAT • GREIXATGE

especialitzat en
reparació RENAULT

PINTURA • CANVI D’OLI

COMPRA-VENDA D’AUTOMÒBILS

Travessera Santa Eugènia, 18-22

- Telèfon 234432

Països Catalans, 230 (baixos) - Telèfon 24 39
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Sovint des dels mitjans de comunicació ens
arriba un crit d'alerta: La terra està en perilli
Ensdiuen que cada any desapareix alguna
espècie animal o vegetal i que la contaminació
a fe c ta la nostra salud. Sabem que molts
paisatges han desaparegut per sempre i també
ens preguntem què podem fer per millorar
aquesta situació.
Aquesta guia pretén posar al vostre abast
uns quants llibres que us informaran sobre aquests
temes i que trobareu reunits en tres apartats:
1.- Els éssers vius i el medi que els envolta.
2.- La contaminació i els seus efectes.
í
3.-Què podem fer perquè les coses caviïnj?

f a

* WILKES, Angela
Mi primer libro de la naturaleza
Barcelona: Molino 1990.
2.- La contaminació i els seus efectes.
* BRIGHT, M.
La c a p a d'ozó: els forats de l'ozó
atmosfèric.
La desforestació tropical: la
destrucciófdel bosc tropical.
L'efecte hivernacle: l'escalfament de
la terra,
a pluia àcida! la pluia contaminada,
Lona: Parrarr|bn,|1991. (El nostre

1.- Els éssers vius i ei medi que elsjenvoltc
HARE,
La c a p a de ozono. El efecto
* BURNIE, David
s/ernadero, La I via àcida. La
Los secretos de
Madrid: Altèa, 1990 (Biblioteca visual
\ polución de los ares. Los residuos
v /fiBrrictivos.
Altea).
* JULIVERT, M.g,
Mad^cL Ediciones SM, 1Ç91
ección Tierra Viva).
Lesabelles. Lesarat#es. Les formigues.
illor
Els ocells. Les
rquè les coses canviïn?
^.-Qtíè poder
1992. (El
Barcelona: Pai
* EARTfc
món fascinant <
>UP, The
Senzilles que TU pots fer per
flviente
* El mundo de la§
avilfc
salvar la TERRA.
Madrid: Susaetc
(Ef
I
ijona: La Caixa, 1992
* PARKER, Steve
ELKINGTQN, John
Los mamíferos. Lc
~iar. Los
peces
La abtcr^eNove consumidor verd
1
Barc
ia: Antoni Bosch, 1990.
Madrid: Altea, 1< AiPvO/(Bibliotec
visual Altea).
* PARSONS, Alexanc
Aprofiteu aquest estiu per fruir d'aquests
fibres. Amb ells^óònejxereu els secrets de la
Asombrosas aranij
xnbrosasi
~Ò
itura i uiBjàrmareu davant dels perills de la
aves. Asombrosas serpfentes.
^ ^ ‘ n a e ç però tam bé trobareu una bona
Asombrosos mamíferos
^ l l a de consells que us ajudaran a millorar el
Madrid: Bruno, 1990 (Mtii/dos
-i ^medi ambient i fer més hgbitable la terra.
asombrosos).
Com diu l'editor d'un dels llibres d'aquesta
* POLLOCK, Ste\
guli
L.q...y^
"Descobreix la manera com TU pots ajudar
Madrid: AlTea, 1991. (Biblioteca
a salvar la terra" perquè "El MÓN necessita la
bàsica Altea).
teva ajuda".
* S'TASTANY, Karel
La vida en el bosaue. La vida en la
montana
Madrid: Susaeta, 1991. (Natura).
* SEIDENBERG, Steven
Ecologia v conservación de la
Antònia Gimbernat
naturaleza.
Biblioteca "Jaume Ministral i Masià"
Secció Infantil
Madrid: Altea, 1991. (Biblioteca
3 de juny del 1993
bàsica Altea).
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RELLOTGERIA

MAS-D OR

copicmm
LA PUHXA
CAMISETES PUBLICITÀRIES
A TOT COLOR
FOTOCÒPIES DE TOTA MENA
***
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

Cl. Dr. Ferran, 5
Tel. 23 83 75
17190 SALT

tendals

veles
marquesines

D.&v.e.sa

Carrer Fortuny, 3
32
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Telèfon 232123

-

tapisseria
confecció
de lones

17190 S A L T

ROSA COSTA, S.A.
FÀBRICA DE GASOSES
DISTRIBUCIÓ DE BEGUDES

Torres i Bages, 35 - Telèfon 23 63 81 - 17190 SALT (Girona)

P A S T I S S E R I A

Carrer Major, 16 - Telèfon 233533 - SALT
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GAMTQE INTERNACIONAL
M e etr'M M ts·L
A

SERVEI OFICIAL

aaaa la n c ia
Ctra. Girona-Anglès, s/n.
Tels. 24 30 62 (vendes) - 23 15 61 (garatge)
SALT (Girona)

Transportes
Eléctricos
Interurbanos, S.A.

LÍNIES REGULARS DE
TRANSPORTS DE
VIATGERS
AUTOCARS DE SERVEIS
DISCRECIONALS

uH<t "S<x*ut
CL to td cíú <U*tÍC4 i ctó&K&ï
C/. Francesc Macià, 28
Telèfon 33 65 18
17190 SALT
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Plaça Mercat, 67-68-69
Telèfon 21 30 11
17002 GIRONA

GIRONA
Sardenya, 16 - Tel. 204868*
ADMINISTRACIONS:

Girona
Banyoles
Olot
Figueres

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

2002 75
57 0053
26 01 96
5031 75

Xarxa d'intercanvis de
coneixements

La frase és prou explícita:
intercanvis de coneixements. Jo
sé, tu saps, ell sap i tots sabem;
tots sabem coses que als altres
pot interessar aprendre. Sí,
tothom sap, si no, no podria
viure; són coneixements que es
poden haver adquirit am b
estudis o sense, que moltes
vegad es acum ulem sense
adonar-nos-en.
Viure vol dir experiència i
l'experiència ensenya moltes
coses, per ta n t, com que
l'experiència de cada u no serà
mai igual, si estem interessats a
saber més, sempre hi haurà
aquella persona que sàpiga allò
que jo no sé i que m'interessa
aprendre. Només caldrà apun
tar-nos a la Xarxa d'Intercanvis
per coordinar les diferents
opcions que es presentin.
També en podríem dir
Xarxa d'Intercanvis d'Experièn
cies i Sabers, ja que la proposta
va més a oferir uns coneixe
ments bàsics que ajudin en certs
moments a resoldre situacions
"domèstiques" per a desenvolupar-te amb més facilitat, així
com ocupar el temps d'oci per
adquirir uns coneixements i ferte la vida més fàcil i per tant
més positiva.
Aquesta ratafia m'he l'he
fe t jo. Esporgar, em peltar,
trasplantar plantes, tenir cura
del jardí, m'ho faig jo mateix. El
manteniment del cotxe o de la
bicicleta tam bé s'ho pot fer un
mateix. M'interessaria aprendre
el francès imprescindible per
anar uns dies de vacances a
París. Voldria aprendre a llegir
el català. Voldria aprendre a
usar l'ordinador. Coses variades

per a tots els gustos i totes les
necessitats.
L'important és que a Salt
tenim aquesta xarxa que coor
dina les persones interessades
a fer intercanvi de coneixe
ments. El local està situat al
Centre Cívic "La Cooperativa",
carrer Major, 78 - telèfon 23 38
83, i el dia i horari de reunions de
l'equip d'animació és el dimarts
de 9 a 11 del vespre.
Abans he posat alguns
exemples d'alguns coneixe
ments que es poden intercan
viar, però a la llista n'hi ha més
de 50 amb possibilitat d'inter
canvi i 14 que ens falta la per
sona que pugui ensenyar-los, a
més, la llista és o b e rta a
qualsevol suggerim ent de
possibles interessats, tant per
ensenyar com per aprendre.
Potser haureu tingut a les vostres
mans el butlletí que edita la
Xarxa i ho haureu pogut
comprovar.
Fins ara, l'experiència està
resultant prou positiva tant pel
qui aprèn com pel qui ensenya,
i són més de 40 els intercanvis
efectuats. Pensem que la utilitat
de la Xarxa d'Intercanvis potser
molt important en l'aspecte de
la recu peració de treballs
manuals en tots els àmbits.
C ad a vegada adquirim més
productes prefabricats per
alimentar-nos; c a d a vegada
necessitem més l'assistència
d'especialistes, perquè nosaltres
tam bé ens estem convertint en
especialistes en dedicar-nos
solam ent a una a c tiv ita t,
perdent l'ocasió de saber la
satisfacció que dóna quan hom
se sent capacitat per a resoldre

moltes de les seves necessitats.
I ara ve el detall que fal
tava: què cobraré per en
senyar?, què pagaré per apren
dre? RES! Ni una pesseta; només
hi ha la condició que tot profes
sor ha de voler ser alumne i tot
alumne ha d'ensenyar qualse
vol cosa que ell sàpiga. C ada
u; ensenyar o aprendre, segons
les seves capacitats. No hi ha
diplomes ni fracassos.
Per als intercanvis només
cal posar-se d'acord els dos
interessats, el qui ensenya i el
qui aprèn; l'horari, dies i temps
que decideixin, així com el lloc,
tam bé és de la seva incumbència. Regularment, els inter
canvis es fan a casa d'un dels
protagonistes; solament cal
passar pel local de la Xarxa per
formalitzar l'intercanvi perquè
el responsable d e l'equip
d'animadors en pugui fer el
seguiment per comprovar-ne
els resultats.
Pot passar i passa, que el
que no costa res econòmi
cament, s'agafi una mica a la
fresca i això és el que hem
d'intentar evitar.
No pretenem ser el que
normalmentse'n diu una escola,
si estem al Centre Cívic "La
Cooperativa" és perquè no ens
resulta cap despesa, com que
l'Escola d'Adults té el Centre
obert a les nits, aprofitem les
dependències per a les re
unions. Tothom pot participarhi. Apunteu-vos-hi.

R. Torramadé
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COTXES D OCASIÓ

COMPRA I VENDA

-ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
- AGÈNCIA DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
* Venda i lloguer de pisos (nous
i d'ocasió, locals, despatxos, naus industrials, etc...)
- GESTORIA ADMINISTRATIVA
* Declaració de renda, Impostos, (Expedients
de jubilació, Seguretat Social d'empreses,
Matriculació de vehicles, etc...).
-ASSEGURANCES
* Vehicles, multi-risc de la llar (comunitat,
comerç, jubilació, pensions, accident individual,
enfermetat).

4IPI
núm .218

Països Catalans, 147 - Tel. 24 44 94 - 17190 SALT
Av. Jaume I, 44 baixos - Tel. 20 88 54 - Fax 21 46 08 - 17001 GIRONA

ELECTROMOTOR
REPARACIÓ ELÈCTRICA DE L AUTOMÒBIL
PATRICI AMAT
Servei i manteniment de
Carretilles elevadores
LAURAK
Passeig Països Catalans, 244
Tel. 23 25 61
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17190 SALT (Girona)

L'activitat comercial i de serveis del
carrer Llarg i de la plaça de la Vila
(Anys: 1900-1990).
Durant molt temps el carrer Llarg i la Plaça
de la Vila van ser carrers on sovintejaven els
comerços i les botigues.
Cal pensar que el poble de Salt es va anar
configurant al s. XVIII en aquest tram, juntament
amb el c/. Sant Dionís. I en aquests carrers van
aparèixer, segurament, els primers hostals i
establiments comercials de la vila.
-Hem recollit, a manera de citació, una
relació d'activitats comercials o de serveis
assentades en aquesta part del barri Vell del
poble, durant l'actual segle XX.
-El recull i les fonts han estat bàsicament
orals i fruit de coneixem ents personals.
Possiblement ens hem deixat algun establiment
al tinter, fruit d'un oblit de la memòria. De totes
maneres aquesta relació que exposem pot
convidar a historiadors locals a aprofundir en el
tema, a ampliar-lo a la resta del barri Vell i del
nucli històric del Veïnat (barri de Sant Antoni), per

Botiga de C al Sigarro, am b venda d'ultramarins i verdures.
(Any 1957). Les Germanes Carm e i Dolors Casals en
regentaven el negoci, situat al carrer de St. Josep, n.° 12.
(Avui carrer Llarg).

R O S T IS S E R IA

OBERT TOTS ELS DIES EXCEPTE ELS DILLUNS

TOT HO FEM AMB LLENYA
Carrer Major, 220 - Tel. 23 11 69 - 17190 SALT
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tal d'investigar més a fons, amb documentació
municipal o d'altres institucions (Cambra de
Comerç), l'origen i l'evolució de l'activitat
comercial a la nostra població.
-Durant els anys 30 ifins a la meitat dels anys
60, van ser moltes les botigues que desenrotllaven
la seva activitat en aquesta part del poble.
Aleshores, el carrer Llarg es dividia en dos trams:
l'un, tenia el nom de carrer de Sant Josep i
arribava fins a la Rambla Verdaguer; des d'aquí
ifins la plaça del Pi, la resta del carrer duia el nom
d'Hernan Cortés.
-La plaça de la Vila també ha conegut
diversos noms fruit dels canvis polítics de diferents
èpoques: plaça de la Constitució, plaça de la
Llibertat, plaça d'Espanya, plaça de Salt, i avui,
plaça de la Vila.
A meitat dels anys 60 i principis dels 70, la
construcció de nous blocs de pisos i l'arribada de
molts immigrants, am b la d e m a n d a
conseqüentment de serveis, va fer que l'activitat
comercial s'anés desplaçant a altres zones del
poble, en funció del creixement urbà: c/. Major,
c/. Guimerà i avui c/. Francesc Macià, Països
Catalans, etc.
Això ha anat comportant els successius
tancaments de botigues al nucli antic.
La major part de botigues que continuen,
que són poques, tenen un abast exclusivament
local, centrat al barri Vell, llevat d'alguna
excepció, que atreu gent inclús de fora del
poble.

SNACK-BAR TERTÚLIA

"CAN PADROSA" a la p la ç a de la Vila. A la p a rt de d a lt de
la fa ç a n a hi ha escrit vins i queviures d'abans d e 1939.

CARNS I EMBOTITS

TAPAS VARIADAS
Especialidad en calam ares fritos

« '" ‘ oo

Torres i Bages, 29
Telèfon 24 09 32 - SALT
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Plaça Catalunya, 5
Tel. 23 93 76

SALT

* 75 ^»

Nom: Plaça de la Vila (abans plaça de la Constitució i plaça d'Espanya).
Nom de l’establiment

Activitat

Situació actual

Can Padrosa

Vins i Queviures

Continua

Can Joanet Lleter

Venda de llet i Servei de Tartanes

Tancat

Can Pigem

Articles de parament de la llar (atuells)

Tancat

Ca la Soms
i després
Ca la Maspina

-Merceria- Roba i fils
Idem

Tancat

Can Casimir Serra

Confecció de cortines

Continua

El Petit Racó

Restaurant

Continua

Can Gibrat

Barber

Tancat

Nom: Carrer Llarg (Abans Sant Josep / Hernàn Cortés).
Nom de l’establiment

Activitat

Situació actual

Nemesio Carles i Estany

Espardenyes

Tancat

Can Pons

Begudes

Tancat

® \e e "
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major, 35 SALT
montseny, 68 GIRONA
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"CAN PAU MASÓ". Fleca d e l carrer Llarg. (Abans carrer St.
Josep). Foto: M anel Calvo.

•L a depilación
'N -'C 'C 'T N

Mu ltjd h ç ))

PLANXA VAPOR
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Nom d e l'establim ent

A ctivita t

Taller Fotogràfic de Salt
(Josep M9 Oliveres)
després Quim Curbet

Fotografia i
Sala
d'Exposició

Taller d'Arquitectura
(Pere de Prada)

Arquitectura

S ituació a ctu a l

Tancat

Arquitecte

Cassiano Busquets
i més tard, Llibreria
"Les Mil i Una"

Ultramarins
Llibreria

Tancat

Juli Fortià

Barberia i Perruqueria Sres.

Tancat

Ca l'Adroguer Vell
(Batlle)
avui, Can Palmada

Queviures
Rellotgeria

Rellotgeria

Casino Can Ferriol

Cafè / Sala de Ball

Tancat

Can Pipes

Magatzem de vins i telèfon públic

Tancat

Ca l'Àngel
(Montserrat Canals)
avui Ca l'Oliveras

Carns i embotits
Carns i embotits

Carnisseria

Clínica Dental (J. Bagaria)

Dentista

Tancat

Confeccions

PAULÍ
Passeig Marquès de Camps, 6 - Telèfon 23 80 23
Carrer Llarg, 27 - Telèfon 23 31 81
17190 SALT
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Situació actual

Nom de l'establiment

Activitat

Cal Ferrer de la Barba (La Roser)

Peixateria

Tancat

Can Pepet de la Rosa
(Josep i Francesc Paulí)

Merceria i Robes

Merceria i Robes

Can Vilagran
més tard, "en Quim
de Ca lAngeló",
i avui, Benet Illa

Barberia
Esparteria
Pintures

Pintures

Ca la Sileta (Benet Illa)

Queviures

Queviures

Cal Sabater (Joan Corominas)

Sabateria

Tancat

Ca la Trilla
avui:
Can Parramon

Peixateria

Can Sidro
avui:
Can Parramon

Flequer

Can Mis / Can Font
més tard: Ca la Júlia
i ara, Perruqueria Carles

Llet / Verdures i fruites
Perruquer

Perruqueria

Can Maret (Miquel Casellas)

Vins i Alimentació

Tancat

Fleca-Alimentació

Fleca-Alimentació

Idem.

Fecla-Alimentació

COMESTIBLES

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

"CAN TONI". Botiga d e queviures d e l carrer Llarg. (Abans
Hernàn Cortés). Foto: M anel Calvo.

C/. Musquerola, s/n. - Sector Abastament
Tels. 23 64 50 - 24 30 29
Fax 40 21 46 - 17180 VILABLAREIX
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Nom de l'establiment

Activitat

Situació actual

Can Rosendo Barber

Barberia

Tancat

Bar Caniles

Bar

Tancat

Drogueria Font
més tard, Can Pere Torrent
i avui, en part:
Ca la Pietat

Drogueria
Queviures
Perruqueria

Perruqueria

Josep Pons / Can Zori Vell
(L'estanc)

Estanc / Tabacs

Tancat

Can Toni (Lluís Domènec)

Vins i queviures

Vins i queviures

Can Benet Ramió

Venda material elèctric

Tancat

Can Baldiri Feliu

Peixateria

Tancat

Cal Carreter (Pere Marly)

Eines, carros, fustes i llenya

Hortolans

Can Serra
i, després,
Can Torras

Forn de Pa
Queviures / Fotografia

Tancat

Can Daniel i Geli

Forn de Pa

Confecció

Motos Font

Venda i reparació de motos

à

PIRINEUS, s
Polígon Mas Aliu
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Telèfon 23 69 38

AIGUAVIVA

Nom de l'establiment

Activitat

Situació actual

Miquel Font

Confiteria

Pastisseria

Can Julià

Carn de cavall

Tancat

Serres Masó
després Magatzem
Cerveses Skol / avui:

Asserrador
Magatzem-Garatge

Magatzem-Garatge

Can Gelabert

Venda de Carbons

Tancat

Can Tetus -Expòsit

Carnisseria

Tancat

Cal Ros (Josep Junquera)
i després
Can Corrius

Fleca
Fleca Pastisseria

Fleca-Pastisseria

Ca la Beba (J. Serra)

Queviures

Tancat

Can Palmada
fill-Rellotger

Hostal i begudes
Rellotgeria

Tancat

Can Xicu-bonic
(Àngel Vilagran)

Carnisseria

Tancat

Cal Sigarro (Agnès Casals)
després, Esports Groggy

Queviures-Fruites-Verdures
Articles esportius

Tancat

Can Pau Masó

Fleca / Venda de Pa

Forn i venda de pa

Ca la Pesca Salada
(J. Castelló)
avui: Bar Muriel

Peixateria / Llet
Bar

Bar

L'estanc vell (J. Paretas)

Estanc

Tancat

Cal Ros
després
Merceria (Moré Paretas)

Espardenyeria
Merceria

Tancat

Can Peixet (Pere Parés)

Molí i fleca

Tancat

Mobles Torramadé

Ebenisteria

Ebenisteria

Can Xumeia

Carboneria

Tancat

Fleca Vicenç

Venda de Pa

Venda de pa

Can Poch

Venda de llet

Tancat

Can Bernat (Martí Comamaia)

Barberia

Tancat

Impremta Trobat

Impremta

Impremta

Carrosseries Esteba

Carrosseries

Tancat

Can Peret Bicicleta

Bicicletes / Reparació

Tancat
Pere Fita i Artigas
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Pregó Festa Major 1992
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PRÒLEG CORRANDA
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Ara en Salvador Sunyer,
per deixar l'obra completa,
ens farà de Pregoner
a la llum d'una bombeta.
Si la claror no s'apaga
i no ens queda sense corda,
posarà el dit a la llaga
a la gent que sigui sorda.
süpf ==
=
Ens farà un "sermó" ben lleu
com un preludi, a mig aire,
entre el to del pare, greu,
i el de l'avi, rondinaire.
Ens cantarà les quaranta,
dirà: ",Sou com la xicalla
que confon l'or bo, que canta,
amb la llauna i la xavalla".
Al captard d'hores enceses
al bell mig del Pla dels Socs,
recordeu que de Deveses
no en tenen a gaires llocs.
Que si tenir-les ben netes
ens retrata tal com som,
per pujar les cases dretes
s'hi ha d'escarrassar tothom.
Des d'aquest balcó proclamo:
"No es pot rompre ni embrutar"!
perquè allò que no té un amo
és de cada ciutadà!
El Pregó, avis i nétes,
ve a dir això ben ras i curt:
"Qui fa ies coses ben fetes
a la fi escau que se'n surt".
Escolteu-lo, doncs, si us plau:

%
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Saltencs benvolguts.
En la vigília dels Jocs Olímpics de Barcelona,
fóra bo de recordar que la Festa Major és una
tradició de segles. La Festa és una teia encesa
que ens anem passant de generació en
generació. C ada època hi va dipositant una
mica del foc sagrat a fi que el Foc mai no
s'apagui i tingui sempre la virtut de ser ell mateix
i sempre canviant.
Saltencs, torna la Fésta! Invitats i passavo
lants ompliran carrers i places, hostals, tavernes,
tasques i saraus.
La gresca farà època. Taules parades a
desdir per carrers, carrerets i carrerons; copes a
vessar; xerinola en doina, Per uns dies, si més no,
els saltencs ens tornarem un xic esvalotats, un
poquet badocs i una mica criatures!...
Us convido, amigues i amics, a celebrar-la
a so de tabals i a cor què vols!
Totes les cases de la vila seran plenes de
gom a gom de parents, de viatgers, de familiars,
i és per aquesta raó que abans, tot pensant-hi,
les haurem endreçades i ornamentades per
poder-hi rebre d'una manera digna els amics i els
convidats.

GRUP INFORGEST
|Q

in fo rg e s t
Informàtica de gestió
* INFORMÀTICA PROFESSIONAL
*
PROGRAMES DE GESTIÓ
* SERVEI I ASSESSORAMENT
Cl. Major, 43 - Tel. 23 48 76 - SALT
C/. Perelada, 72 - Tel.50 80 30 - FIGUERES
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No us sembla que convin
dria que ho féssim semblant
ment amb els nostres carrers i
places?
No us agradaria d'anar de
poble en poble per la Festa
Major i trobar-vos-hi amb els
balcons i les finestfes endomassats com els hi tenen a
Suïssa, on he estat i ho he pogut
comprovar, fa pocs dies?
No us agradaria de tenir
les voreres adornades am b
testos de geranis, clavellines i
hortènsies? Els carrers enramats
i engarlandats? <^Per quin dia
més gloriós les guardeu, ciuta
danes, les senyeres i els cobrellits
de seda de l'àvia?
Si ho féssim acabaríem
d'arrodonir la nostra imatge
pública, el nostre ta ra n n à
extern, i la Festa no seria una
festa més (totes són iguals!), sinó
la Festa Major pròpia de la
nostra vila.
Perquè als de Salt ens
agrada de fer les coses a l'estil
de Salt i no ens complau de
copiar res ni ningú. Som nosaltres
i prou.
El nostre poble no és el
millor ni el pitjor dels pobles. És
un altre poble, una altra Festa.

W

Un poble diferent. Tenim de
fectes, tenim qualitats. Individu
als, familiars i col·lectives.
Ens equivoquem moltes
vegades, no sempre tenim raó.
Hi ha cops, però, que sí que en
tenim. Ésquan ens fem escoltar,
és quan ens fem valer, és quan
els fets, generalment, acaben
reconeixent-ho. Encertar-la ens
fa contents; vessar-la ens fa
humils.
Com que tenim fama de
tenaços, ens arrapem com lla
gostes a les nostres conviccions.
Sabem comprendre les raons
dels altres encara que a vega
des ens costi.
No ens desdiem dels com
promisos contrets, paguem els
deutes, i en definitiva, treballem,
vivim, gaudim, sofrim, creixem i
morim...
Res no ens fa més feliços
que una bona amistat. Ens agra

V

MECÀNIQUES

.CARANDELL,

den els amics siguin d'on siguin,
vinguin d’on vinguin, pensin el
que pensin. Eis acollim, els
corresponem, els estimem!
Som-hi, doncs, amics!
Sonin les trompetes! Redoblin
els timbals! Esclatin coets i tra
ques! Refilin‘ tenores i expan
deixin les guitarres elèctriques!
La Festa ha arribat! Que
Salt sigui un jardí de flors, de
banderes i de domassos!
Tot sia a major glòria de
Sant Cugat i Sant Jaume!
I
que en gaudeixin tots els
saltencs i els forasters, pobres o
rics, sense distinció de sexe ni
d'edat.

REPARACIÓ DE MAQUINARIA
MECANITZATS DE PECES
TORN I FRESADORA

Costabona, 49
Telèfon 23 49 95
17005 GIRONA
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TURR O .S.A.

MAQUINÀRIA I UTILLATGE PER A LA CONSTRUCCIÓ
Ps. Països Catalans, 58 - Tel. 23 37 31 - Fax 24 11 81

BURCH

c o n s t r u c t o r s s.i.

17190 SALT (Girona)

Salt

* C A SES

* AMPLIACIONS
* REHABILITACIÓ

C/. Processó, 57
Telèfon 23 86 02
17190 SALT

MOBRA, S.L.
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

ELJARDI DEL PASSEIG
F lo r s i p la n te s d e c o ra tiv e s

ÀNGELA SUNER
El Nadal a casa
Tot p er l’adornament de la llar, l'arbre i el pessebre
Cl. Major, 1 2 7 -T el. 23 37 89
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17190 SALT

La terra
En no suggerir-nos cap
tema determinat els compo
nents del Consell de Redacció
de LA FARGA, pensem aquesta
vegada referir-nos a la terra,
per a col. laborar en el programa
de la Festa Major de Salt com
tradicionalmentfem. Delaterra
que ens ha vist néixer, d'aquesta
terra on s'assenta l'expansió
urbanística del nostre poble,
d'aquesta terra cada vegada
més embardissada que ens
envolta, d'aquesta terra que
compon l'apropat i allunyat
horitzó.
De terra n'hi ha molta, i en
el decurs del temps ha estat
o b jecte de disputes conti
nuades. N'hi ha de sorrenca,
argilenca, fondal, erma, en
ganxosa, cansada, fem ada i
de multitud d'altres classes. A
pagès, es coneix molt bé la terra
de secà i la terra de regadiu.
Tant a la primera com a la
segona podem sembrar-hi i
plantar-hi de tot i després feina
rai. Perquè la terra, am b tantes
i tantes classes com n'hi ha tota
és baixa, molt baixa, massa
baixa. Heus aquí el perquè del
títol de l'obra teatral d'en
Manelic.
La terra, b a g u en y a o
solellada, m o lla d e n c a o
aixorroncada, sempre ha estat
sotmesa a les inclemències
atmosfèriques i probablement
serà sempre el suplici de bona
part de la societat. La Bíblia ja
ens diu que de la terra vin

guérem i a la
terra to rn a
rem. Mireu qui
na vinculació
tan profunda
té la humani
tat amb la ter
ra! Per això,
del fang, bar
reja de terra i
d'aig ua se'n
fan tantes i
tantes de co
ses des de la
ceràmica de La Bisbal ila terrissa
de Quart als rajols de les parets
de les nostres cases. Per això,
sobre la terra, generació rera
generació, ha sofert cansa
ments, i suades per treure'n un
profit sovint no prou rendible.
Sobre la terra, en el decurs
del temps, s'hi plantaren els
termes i així s'inventaren els
patrimonis, les escriptures, els
arrendaments i les renyines.
Sobre la terra han crescut les
plantes, els arbres fruiters i la
vegetació de tota mena. De la
terra han viscut i viuen els qui la
treballen i altres que no ho fan.
Les reformes agràries i els
em blem es d e determ inats
partits foren o són conse
qüència d'haver-hi la terra.
Aquesta de la qual es diu que
"qui té terra i no la veu, es fa
pobre i no s'ho creu".
Cal, doncs, mirar-la bé, la
terra iaixí "tocar de peusaterra",
sense mai "tirar-se terra als ulls".
És important no gaudir de "tenir

molta de terra a l'Havana" si no
és veritat. El refranyer fa molta
referència a la terra, car la seva
importància ha estat sempre
molt descrita pels observadors.
Heus ací tres adagis ejscollits:
"Qui té terra, té guerra", "Qui en
terra d'altri sembra, la llavor
perd" i "A terra on vas, faràs el
que veuràs". El primer significa
que la propietat rústica sempre
porta maldecaps, el segon és
molt fàcil d'entendre i el tercer
indica la importància d'adap
ta c ió d e les persones als
costums dels llocs o de l'indret
on van a establir-se.
Fins aquí, un comentari de
la terra, que és aquest planeta
on vivim, o dit d'altra manera,
aquest terrosser am b el qual els
pagesos tenen tot l'any un
assidu i permanent contacte.

Maurici Duran
Salt ju n y 1993

ASSESSORIA D'EMPRESES, S.L

mu

GABINET D’ECONOMISTES I TITULARS MERCANTILS
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Joan Ribas

PI. Marquès de Camps, 1, 2a. planta
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Carrer de Josep Iria, 2
Telèfon 23 07 84
17190 SALT (Girona)
Particular:
C/. Àngel Guimerà, 9
Telèfon 24 24 63

ccU-^L.

'ALT S.L.
CUINES
XEMENEIES
TAULES
ESCALES

MARBRES
PEDRES
GRANITS
LÀPIDES

TALLER: Camí de l'Escorxador (matadero) - Telèfon 23 85 96 - 17190 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, C1, C2, D i E
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L'Ofici Solemne de
la Festa Major
La missa del dia del patró del poble, Sant
Cugat, des de sempre se'n diu Ofici Soleme del
dia de la Festa Major, i era una missa més llarga
que les normals. La missa era l'acte central, a on
hi anava tot el poble a participar en la celebració
litúrgica a fi d'honorar i donar les gràcies al Sant
Patró per haver complert un any més de tan
lloable diada.
Abans, el dia de la Festa ja es veien, de bon
matí, pels llindars de les portes de les cases dels
carrers silenciosos, els homes mudats, amb
camisa blanca i pantalons ben nets, esperant
l'hora d'anar a Missa Major. Cap a 2/4 de 10 del
matí se sentien les primeres notes de la cobla
que anava a la Casa de la Vila a cercar
l'Ajuntament, el qual, arribada l'hora sortia en
corporació, precedit per l'agutzil, per dirigir-se a
l'Església, acompanyant el rector, el predicador
i el vicari.
L'Ofici Solemne començava a les 10 del
matí del dia assenyalat i hi havia gran funció religiosa amb
orgue, cobla i prèdica, tres capellans a l'altar, deu o dotze al
cor.,, és a dir, tots els rectors dels pobles veïns, amb assistència
dels pavordes i de l'Ajuntament, Hi havia gran encesa i era cosa de
veure l'altar resplendint de llum i molt engalanat. Els celebrants, amb les
casulles de gran festa. En aquell temps els capellans deien la missa
d'esquenes al poble i en llatí. Tres o quatre escolans feien la seva funció
donaven el pa beneït que dos escolans portaven dins unes paneres guarnides
amb garlandes de cintes i flors, se'n repartia només que un bocineta cadascun dels
assistents.
Els obrers de tots els altars de la parròquia passaven la capta amb la bacina
d'aram i la imatge del titular de la capella, sovint plenes de verdet. El rector, des de
la trona, feia aquell dia el discurs en lloança del Sant Patró.
El temple era ple de gom a gom, de vilatans i forasters, tots mudats am b els
millors vestits i amb la mantellina blanca les dones, Els homes seien a la dreta i les
dones a l'esquerra.
En sortir de la funció solemne, les sardanes de migdia a la plaça, En acabar, els
pavordes i la cobla començaven el llevant de taula, a fi de recollir almoines.
Avui dia la cosa ha canviat, se segueix ce-lebrant l'Ofici de Festa Major el dia
del Sant Patró, a les 12 del migdia, però ha perdut aquell caire de sumptuositat que
havia estat en èpoques passades.
Avui dia, la missa ja no es fa en llatí sinó en català, el capellà de cara al poble,
i homes i dones barrejats. Però, amb tot la gent no hi assisteix massivament. En
èpoques secularitzades són molts els qui passen de celebracions litúrgiques, malgrat
que la Festa se segueix celebrant en honor del Sant Patró. Per molts anys i Bona Festa
Major per a tothom.
Undara

PER ALS SEUS ESTALVIS

TENIM
[DETOT
INFORMI-SE'N A QUALSEVOL OFICINA
DE LA CAIXA DE GIRONA

Caixa de Girona
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Pesta Major de Salt
del 25 al 26 de juliol de 1995

DIA 22 DE JUUOL
A les 10 del vespre: sessió d e cin em a al
pati d e C a n Panxut.

DIA 23 DE JULIOL
A les 6 de la tarda: a la zona poliesportiva
FES TA IN F A N T IL , o r g a n it z a d a p e l
Col·lectiu d e la Festa Jove.

A les 7 del vespre: Audició d e Sardanes
a la p la ç a d e Lluís C om panys a càrrec d e la
C ob la

CIUTAT DE
GIRONA
A 1/4 de 9 del vespre: C ercavila des d e
les Barraques d e la Festa Jove fins a la p la ç a
Lluís Com panys.
A les 9 del vespre: PREGÓ D'INICI DE
FESTA MAJOR a càrrec dels m em bres del
program a d e TV2 "LA BARBERIA".
A partir de les 9 del vespre: Partits finals
del XIV TORNEIG DE FUTBOL SALA "VILA
DE SALT" al Pavelló M unicipal d'Esports
organitzat pel P atronat M unicipal d'Esports.

A les 10 del vespre: TEATRE pels
alumnes del Taller d e Teatre a m b l'obra UN
SOMNI, al pati d e C a n Panxut.
A les 11 de la nit: CONCERT DE ROCR a
les Barraques d e la Festa Jove.

A les 1T30 de la nit: Ball a càrrec dels
Conjunts

SETSON i
CLAU DE CINC
al pati del Col·legi La Farga.
En el decurs del ball, exhibició d e JAZZ i
GIM-JAZZ a càrrec del GIM-SANA SALT.
A la mitja p art s'escollirà la Pubilla d e Salt
1993.

DIA 24 DE JULIOL
De 9 a 12 del migdia: CONCURS DE
PESCA INFANTIL I JUVENIL, organitzat
per la Societat d e Pesca Esportiva La C arpa.

Durant tot el matí: a la zona esportiva,
EXHIBICIÓ DE TIR AMB ARC, organitzat
pels Arquers d e Salt.

A les 7 del vespre: X III FESTIVAL DE
PATINATGE ARTÍSTIC, al Pavelló Munici
pal d'Esports, organitzat per l'Agrupació
Esportiva d e Salt.

A les 7'30 del vespre: AUDICIÓ DE
SARDANES, a càrrec d e la C o b la

LAIETANA
a la p la ç a d e la Llibertat.

A les 8 del vespre: IX CONTRAMARXA,
sortida d e ia p la ç a del V e ïn a t i arribad a a la
p la ç a V erdaguer.

A les 10 del vespre: lliurament del Premi
A les 10 del matí: al passeig C iutat d e
TO R N EIG DE PARTIDES
SIMULTÀNIES, organitzat pel Club d'Escacs
G iro n a ,

de
G u a rd o n a ts
en
el
C o n cu rs
d'E ngalanam ent d e carrers d e la Festa M a 
jor 1992, al carrer Mòllera.

Salt.

A les 11 de la nit: CONCERT DE ROCK a
A les 11 del matí: CONCURS DE DIBUIX
INFANTIL, a la p la ç a Lluís C om panys,

les Barraques d e la Festa Jove.

organitzat per l'Associació d e Veïns del Grup
Sant Jaum e.

A 1/4 de 12 de la nit: CACERA DE LA
GUINEU, organitzat pels Col·legues d e la
Ruta; sortida del carrer Esteve Vila.

A les 12'45 del migdia: a la p la ç a Lluís
Com panys, en tre g a d e premis del Concurs
d e Pesca Infantil.

A partir de les 3 de la tarda: concurs d e
botifarra. II TROFEU VILA DE SALT, al pati
d e l C o l.le g i La F a rg a , o rg a n itz a t p e r
l'Associació d e C om erciants del Carrer M a 
jor del Veïnat.
A les 4 de la tarda: a la p la ç a d e les
Liúdrigues, sortida V II QUO VADIS PETIT
RACÓ
A les 6’30 de la tarda: a la p la ç a Tres d e
M arç, exhibició d e gim nàstica i acrobàcies
a c à rre c d e l Salt G im n à stic C lub; to t
seguit...FESTA D'ESCUMA a m b el Grup

SARAGATA
A les 6'30 de la tarda: TEATRE pels
alumnes del Taller d e Teatre, a m b l'obra UN
SOMNI, al p ati d e C a n Panxut.

A les 11 '30 de la nit: Ball al pati del col.legi
La Farga, a càrrec dels conjunts

LOS CLAN i
AQUÀRIUM.
En el decurs del ball tindrà lloc la FESTA DE
LA CERVESA. A la mitja part, en treg a d e
premis als guanyadors del VII QUO VADIS
PETIT RACÓ.

DIA 25 DE JULIOL
A les 5 de la matinada: correfoc pels
carrers del poble, a cà rrec del Grup d e
Diables

PERE BOTERO
al final del correfoc es fa rà el tradicional
a c te d e DESPERTAR L'ALCALDE.

A les 6 do la matinada: a la p la ç a d e
C atalunya BALL DEL PIJAMA a m el conjunt

TRISÒNIC,
en el decurs del Ball es farà la X o co latad a .

A les 9'30 del matí: II TROBADA DE
MOTOS HISTÒRIQUES "FESTA MAJOR
DE SALT' al pati del Col.legi La Farga, tot
seguit cercavila pels carrers del poble.

A les 10 del matí: al passeig C iutat d e
Girona, TORNEIG D'ESCACS PER EQUIPS,
organitzat pel Club d'Escacs Salt.

De 7 a 11 del matí: CONCURS DE PESCA
"ESPECIAL FESTA MAJOR" organitzat per
la Societat Esportiva La C a rp a .

A les 11 del matí: a la Parròquia d e Sant
Jaum e, OFICI per als veïns i en m em òria dels
difunts del Grup Sant Jaum e.
A les 11 del matí: a la p la ç a d e la Llibertat,
XXX
CONCURS
DE
COLLES
SARDANISTES, a m b la C ob la

EMPÒRIUM
A les 12 del migdia: a la Parròquia d e
Sant C u g at, OFICI SOLEMNE DE FESTA
MAJOR, a m b la b en ed icc ió i inauguració
d e la nova im atge del Sant Patró Sant C ugat.

A les 12’30 del migdia: repartim ent d e
premis del Concurs d e pesca a la p la ç a Lluís
Com panys.

A les 12’45 del migdia, a la p la ç a d e la
Llibertat, arribad a d e ia II TROBADA DE
MOTOS HISTÒRIQUES.
A les 6 de la tarda: TROBADA DE
GEGANTS, i to t seguit c e rc a v ila fins a
l'Hospital Psiquiàtric.

A les 6 de la tarda: representació d e
l'obra teatral JOC DE DAMES a càrrec del
g ru p EL SAFA R EIG TEA TR E , a les
Barraques d e la Festa Jove.
A les 7 de la tarda: C o n cert d e Festa
M ajor a l'església d e Sant C u g a t a càrrec d e
l'Orquestra

EMPÒRIUM.
A les 9 del vespre: sopar popular a les
Barraques d e la Festa Jove.

A les 9'30 del vespre: Ball al pati del
Col.legi La Farga a càrrec d e l'orquestra

EMPÒRIUM.
A les 11 de la nit: CONCERT DE ROCK a
les Barraques d e la Festa Jove.

DIA 26 DE JULIOL
Feixina al Pla dels Socs.

A les 6 de la tarda:

al Pla dels Socs,
gresca infantil a càrrec del Grup

DESPERTA
FERRO.
A les 7'3Q del vespre: Audició d e Sardanes
a l'Hospital Psiquiàtric, a càrrec d e la C obla

CIUTAT DE
BANYOLES.
A les 10 del vespre: Espectacle "COMBUS
TRIPLE" a càrrec dels

MARCÓ
als Jardins d e Sant Dionís.

A les 10'30 del vespre: CONCERT DE
ROCK a les Barraques d e la Fesla Jove.
A les 10'30 del vespre: al pati del Col.legi
La Farga, NIT DE L'HAVANERA a m b el
grup

LLOPS DE
MAR.
DIA 30 DE JULIOL
A les 10 del vespre: el grup d e te a tre EL
SAFAREIG estrena l'obra EL MÉS FELIÇ
DELS TRES, al pati d e C a n Panxut.

NOTES:
-Dels dies 19 al 29 de juliol a les pistes de
Les Bernardes, COMPETICIONS DE PENTANCA
organitzat pel Casal d'Avis Les Bernardes.
-Del 20 al 30 de juliol, exposició col·lectiva
de dibuix, pintura i ceràmica "Rakú" dels
alumnes de l'Escola Municipal de Belles Arts,
al Museu dels Recursos Hidràulics-Museu de
Salt.
-Del 21 al 30 de juliol, exposició de treballs
del Casalet de juliol, al Museu dels Recursos
Hidràülics-Museu de Salt.
-Del 16 al 26 de juliol ARTSALT'93, exposició
de 21 artistes saltencs als comerços de Salt.
Organitzat conjuntament amb l'Associació
de Comerciants del carrer Major -part alta,
Associació d e Com erciants del carrer
Francesc Macià, Associació de Comerciants
del carrer Àngel Guimerà, Associació de
Comerciants del carrer Major-Veïnat i el
Museu dels Recursos Hidràulics-Museu de Salt.
-El correfoc tindrà lloc a la matinada del
dia 25 amb el següent recorregut: Major
(davant de l'Escola LA FARGA), Manel de
Falla, Pau Casals, Enric Granados, Major, Dr.
Castany, Mossèn Sebastià Puig i plaça de
Catalunya. Dins el recorregut no hi poden
haver cotxes.
La Comissió de Festes es reserva el dret
de modificar qualsevol d'aquests actes.
ORGANITZA:

LA COMISSIÓ DE
FESTES DE SALT
PATROCINA:
L'AJUNTAMENT DE SALT
COL·LABOREN: HOSPITAL PSIQUIÀTRIC
DIPUTACIÓ DE GIRONA
RÀDIO SALT
CAIXA PENEDÈS
EUGESA
ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DEL CARRER
MAJOR DEL VEÏNAT
VIATGES BRAVATURS
SALT SARDANISTA

FUSTERIA MECÀNICA

JOAQUIM BOBER

Àngel Guimerà, 118 - Telèfon 23 62 52
17190 SALT

OK SERVI CE
22 24 26
FONTANERIA

PERSIANES

ELECTRICITAT

SERRALLERIA-FUSTERIA

GAS-CALEFACCIÓ

OBERTURA DE PORTES

ESCALFADORS

ELECTRODOMÈSTICS

TELEVISIÓ-VIDEO

PALETA-PINTURA

TOTES LES REPARACIONS I REFORMES RÀPIDES
ELS N.a 1 CEL SERVEI
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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)

Fleca i Pastisseria

Foto

El Cisne
C

l

M

íh

ò

SALT

R.S.I. 20.7140/CAT

Carrer Llarg, 10 - Telèfon 23 83 71
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REPORTATGES DE:
CASAMENTS
COMUNIONS
BATEIGS
MATERIAL FOTOGRÀFIC

Plaça 11 de Setembre
17190 SALT (Girona)

Entre el Salt nostàlgic
i el Salt d'ara.

El tema central del
Programa de la S-'esta
Major és eminentment
fotogràfic. La dotzena
de fotografies que pre
sentem ens evoquen la
profunda evolució i
transformació que ha
sofert el nostre poble
al llarg del segle, i molt
especialment els dar
rers vint-i-cinc anys.
Només amb les
imatges ja ens ado
nem que la transfor
mació ha estat importantíssima.
Per això hem con
traposat les imatges
velles de l'ahir amb les
imatges de la realitat
d'avui. Les fotografies
són tirades al mateix
lloc perquè la transfor
mació i el canvi se'ns
faci encara més palès.
Era millor el Salt
d'abans? No direm que
fos millor, però potser
sí més humà. El Salt dels
5.000 habitants, a més
de ser un Salt de di
mensions molt més

reduïdes, era també un
Salt amb més relacions
humanes. Els veïns gai
rebé tots es coneixien i
moltes vegades per un
renom o motiu proce
dent de cada casa del
poble.
Hi havien pocs
serveis, en mancaven
molts que avui tenim,
tanmateix les aigües
dels pous eren netes i
fresques, i a les vores
de la carretera (avui
carrer Major) hi crei
xien esplèndids plà
tans amb abundosa
ombra.
Després, als anys
60 i 70, l'especulació
del sòl i el desgavell
urbanístic van fer a la
nostra vila veritables
estralls. Un creixement
ràpid, desm esurat,
especulatiu que va
hipotecar am b la
construcció de grans
blocs de ciment el
present i el futur de la
vila.
£És avui, Salt, un

poble més obert i
comunicatiu? El Salt
d'ara, amb 23.000 ha
bitants té, si voleu, més
serveis (Casa de Cul
tura, pavelló esportiu,
ambulatori, casals d'a
vis, aigua potable i
carrers asfaltats), però
tot i això diríem que la
comunicació i el veï
natge entre els veïns
ha reculat en relació al
temps passat.
Aquest és el repte
del nostre futur com a
comunitat. Entre les
belles imatges d'un Salt
encisador que ja no
tornarà i el futur que
tenim proper, no ens
podem quedar només
amb les imatges, sinó
que entre tots hem de
fer de Salt un poble més
humà i habitable.

"Col·lectiu de Redacció"
Revista LA FARGA
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El Salt d'abans
Salt és un poble de la comarca del
Gironès que ha destacat, des de sempre,
per la seva vitalitat, la seva força I el seu
empeny en fer les coses.
Gràcies a la immigració I a la seva
proximitat amb Girona, Salt va créixer molt
ràpidament. I, actualment, ens hem trobat
amb un poble diferent d'allò que va ser en un
principi.
De tots és voluntat de buscar la identitat
i recuperar la nostra pròpia història; ja
coneixem les vicissituds que vam passar els
saltencs al llarg del temps.
Per això, retrobar el temps passat és

EQUIPAMENTS:
Ajuntament: Can Palmada. C/.
Llarg: fins al 36. Can Tarrés: 36-39.
Seu PM: 43-86. Administració Lo
cal.
Escorxadors: C/. Ausias March. C/
Hernàn Cortés: principis de segle.
Cantó Central del Molí: 1930.
Escorxador públic.
Escola d'En Lluís Moreno: C/.

gratificant i alhora estimulant per saber allà
on som ara.
El Salt d'abans era un poble molt
correcte i que tenia una infrastructura ben
consolidada. Tenia equipaments, indústries,
premsa, places, entitats, cooperatives de
consum, establiments comercials i, segons
les èpoques, partits polítics i sindicats. Amb
tot, presentem un recull d'aquestes, a fi que
us feu una idea de com era el poble de Salt.
El nostre poble.

Processó: Principi de segle. Escola
pública de nens.
Escola P. de nenes: Ir. pis
Ajuntament. C/. Uarg. Fins al 1929.
La Salle: 1905. Act. Ajuntament.
Escola nens.
Dominiques: lr. C/. Rec/Mollera,
1892,2n. C/. Llarg/lloc actual. 1894.
3r. sucursal Veïnat, C/. Major/. 1923,
Escola.

Agapit Alonso i Pont

Psiquiàtric: Barri de Can Masó,
1886. Sanatori.
Correus: C/. Major /1903/ C/.
Camps: avui Cervantes. Carter.
Escola Racionalista: PI. Pi, "La
Ftoreal". Fins al 39. Escola.
Estació: El Veïnat, 1895. Estació de
tren.
Pista Pública: Cantó seu PM. 36-39.
Construïda per la CNT/FAI.

Servei públic de transport de cam de l'Escorxador Municipal.
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Camp de Futbol de Sant Lluís
Gonzaga: Davant de Can Pixera.
1927.
Camp de Futbol de Jovent d'Ara.
Act. Mercat Cobert. 1931.
Escoles Públiques de nens i nenes:
Act. pati La Farga. 1929.
INDÚSTRIES
Portabella, LlachiCia. Mitjan 1850.
Actualment Coma Cros. Tèxtil.
Aranguren: Principis de segle.
Cantó de la Portabella. Tèxtil.
Ramió i Cia. Can Mulleras. 184Ó.
Tèxtil.
Oliveras i Cia. PI. de la Vila, 1861.
Tèxtil.
Kropotkin. Act. Coma Cros. 36-39.
Material de guerra.
Biosca i Margarit. Molí La Farga.
1924. Tèxtil.
Coma Cros. 1911. Va fusionar tot el
tèxtil de Salt.
Gassol. PI. de la Vila, 1923. Tèxtil.
PARTITS I ENTITATS
Centre Republicà. PI. Veïnat. Fins
al 39. Casal i act. polítiques.
CNT/FAI. PI. Pi al 36. Can Tarrés: 3639.
Casal Saltenc. C/. Major: fins al 36.
Entitat de tendència dretana.
Jovent d'Ara. lr. C/. Llarg, 2n. /Cal
Perolé, sobre Cal Arbusé: fins al 39.
Entitat Progressista.
Patronat de Sant Lluís Gonzaga: C/
J. Ravetllat. Principis de segle.
Ateneu.
PREMSA
Despertar. 32/34. Anarquista.
El Poble de Salt. 30/34. Organ del
Centre Republicà.
L'Amic del Poble. 31/34. De dretes
i proper a La Lliga.
L'Eco de Salt. 1915. De tendència
republicana.
PLACES
Passeig Durruti. Cantó N-141. Act.
Passeig Ciutat de Girona.
PI. de la República: Barn Sant
Antoni. PI. Sant Pere/Veïnat
PI. de la Constitució. Actualment
PI. de la Vila.
Placeta: Zona carrer Processó. Act.
PI. de Juli Garreta.
SINDICATS AGRÍCOLES
Germandat de Sant Jose^.. C/
Major 184. Mútua.
Inst. Agrícola Català de Sant Isidre.
Principis de segle. Sindicat.
SINDICATS OBRERS INDUSTRIALS
CNT. 1919 "La Floreal". PI. del Pi.
Sindicat
CNT/FAI. "La Floreal": 1931. Can

Colum na d e d ic a d a a la Constitució d e l segle passat, a la pi. d e la Constitució
(avui pi. d e ia Vlia). D ata d e la foto: 1924. Material: form igó i ferro. "Arxiu d'Imatges
d e l'Ajuntam ent de Salt'. N.° Rgtre.: 755. Clau d e classificació: 1420.

Tarrés: 1936-39.
Sindicat Local de l'Art Fabril I Tèxtil.
1933. Sindicat.
UGT. 1937. Sindicat.
COOPERATIVES DE CONSUM
La Econòmica Saltense. C/. Major,
1928. Cooperativa de consum.
La Constància Saltense. C/.
Processó i C/. Vidal i Barraquer.
ESTABLIMENTS COMERCIALS BARRI VELL
Sabateries: Can Sínia. C/. Major.
Cal Cotillaire, Ç/Major. Ca lAIbert,
C/. Processó.
Granes: Can Massana. PI. Peixos/
C. Major.
Queviures: Can Padrosa, PI. Vila,
Can Panxut,
C/. Llarg. Cal Adroguer Vell, C/.
Llarg.
Carnisseries: Ca l'Àngel. C/. Llarg,
Can Geli, C/. Major, Can Tetus, C/
. Llarg.
Fleques: Can Caula, C/. Major,

Can Pau Masó, C/Llarg, Can
Junquera, C/. Llarg.

VEÏNAT
Queviures: Can Trompa, Can
Barrina, Can Peretde l'Estanc, Can
Casacuberta, Ca l'Adroguer iCan
Pous. Totes al carrer Major.
Fleca: Can Costa. C/. Major.
Vins: Can Pibernat.
Pastisseria: Margenat.
Bars: Can Pep i Bar Flor, C/. Major.
Barri Vell.
Can Pipes, C/. Llarg, Barri Vell. Cal
Coix, C/. Major. Veïnat. Casino,
"Can Ferriol", C/. Llarg. Finsals anys
30. Cafè. Sala de Ball.

HOSTALS
Can Tiranius: C/. Major. Barri Vell.
Cal Sord. C/. Major. Veïnat.
* Se citen només alguns comerços I
establiments de l'època amb el seu
corresponent emplaçament.
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CARNS FRESQUES
XARCUTERIA SELECTA

JAUME DARNÉS

JOIERIA - RELLOTGERIA

‘Brasi
US DESITJA UNA BONA

FESTA MAJOR

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

C/. Àngel Guimerà, 95
17190 SALT

OPTICA TfUMKIS, i.n.
JAUME TARRÚS i GALTER
LLICENCIAT EN CIÈNCIES FÍSIQUES / ÒPTIC DIPLOMAT

M àxim a varietat i qualitat en m odels de m ontures
G raduació de la vista am b refractòm etres autom àtics com puteritzats
A daptació 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

GI R ON A
60

C/ Dr. Ferran, 1 - Tel. 230661
SALT

Les eres i els pallers que envoltaven l'església
parroquial són avui la p la ç a Lluís Moreno.
(Foto: M anel Calvo).
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JAUME PUEBLAGIHNÈ8

Carrer Major, 203

-

Telèfon 23 84 60

-

17190 S A L T

PERRUQUERIA i ESTÈTICA

L E O

Carrer Major, 128
Tel. 24 18 52
SALT

TAPISSATS CLÀSSICS I MODERNS

i

TAPISSERIA JOAN

C/ Joan de la Cierva, 3
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1

GAZQUEZ OLIVERAS

Telèfon 233616

17190 SALT

Cals "Hermanos"de La Salle, quan nomès tenia un pis.
Avui és la casa d e la Vila.
(Foto: M anel Calvo).
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BARRIS

^alccran
/||||

ENVELATS I
DECORACIONS

^

Magatzems

VENDA AL DETALL 1AL MAJOR
Especialista en sostres
de pavellons de totes mides
i adornaments

C/ Major, 302 - Tel. 231368

CATIFES
PERSIANES
CORTINES
CISTELLERIA

17190 S A L T

MAGATZEM:
Pompeu Fabra, 22
Telèfon 24 42 00
17190 SALT

BOTIGA:
Rda. Ferran Puig, 9
Telèfon 20 22 84
Fax 20 88 96
17001 GIRONA

CRISTALLERIES

GOPESA
INSTAL·LACIÓ DE PORTES TEMPLADES

-

VIDRIERES DECORATIVES

DOBLE VIDRE AÏLLANT - MAMPARES DE BANY
MIRALLS

-

VIDRES PLANS

VIDRES COLOR - VIDRES LAMINATS

Campcardós, 86 - Telèfon 23 67 05
17005 GIRONA
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La fàbrica Coma-Cros, a primers de segle, envoltada de cam ps i sense edificacions a l'entorn.
Posteriorment s'hi han construït, entre altres, la parròquia d e Sant Jaume,
la guarderia i l'actual escola d'EGB. (Foto: M artí Artalejo).
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^©SEtP
LL, WteDdJJ^
INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ
FONTANERIA
GAS

RELLOTGERIA - JOIERIA
COPES - TROFEUS
PLAQUES

V
Carrer Major, 83 - Tel. 23 47 70 - SALT

Cl. Major, 234 - Tel. 23 43 70
Cl. Joan Maragall, 6 - Tel. 23 76 21 - 17190 SALT

Construccions

P I B A, S.L.
Luciano Pineda Luna

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

L'entrada a Salt p e r Bescanó era un passeig d'arbres. Avui el p o n t d e l'autopista
ha transformat radicalm ent el paisatge.
(Foto: M anel Calvo).

67

c in R fi
'C ftT K L flïm

n
Dr. Ferran, 16 (cant. Torras i Bages) - Tel. 24 01 99 - 17190 SALT

MIRALLS I VIDRES

.A.
SgOLARs
t& à r ^ r v /K
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

SAMYO
SFISHER
S. k. T.

TELE I SO

SERVEI TÈCNIC

Major, 383 - Tel. 23 56 61 - 17190 SALT (Girona)
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i ' (G E R O N A ) Plaza de la Consiiiuciún

L'actual p la ç a d e la Vila ha tingut al llarg de l temps diversos noms, entre ells el d e la p la ç a de la
Constitució, però sempre ha m antingut la seva fosomia i característica urbanes.
(Foto: M artí Artalejo).
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1 9

0

1

-1993

Carrer Llarg, 26 - Telèfon 23 42 86 - 17190 SALT

Quan Qa Josco/t davaQQa
peQ pendís deU ponent,
tot Pestany és un càüld
signe d'a/igent.
3 va dUiscant suau
amb lúuiie hdau.
Qaí sap on va?
Aia a somiaii.

cfragment de Ca mdana "Somni"
uUúsica de c^Uanueí Qadma i ‘-P uig^c*
Sfíefoa de uUossèn i^Uanueí ’T’ont.
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J « .U C 4 m b

La carretera, en el seu tram d e l Veïnat de Salt, presidida p e r frondosos arbres d e generosa
ombra, s'ha transformat en una via de trànsit intens i d e cotxes aparcats a les voreres.
(Foto: M anel Calvo).

INICIATIVA
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L 'in v ite m
a p ro v a r la fo rç a
i la b e lle s a

Gevisa
Ctra. Vilablareix, s/n. (direcció Anglès)
Tel. (Recanvis i Taller): 23 42 61 - (Administració i Vendes): 23 04 11
Fax : 23 28 11 -17190 SALT (Girona)
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C an Piculí era una a ntiga i desballestada masia enmig de l barri Vell.
Avui dia, la p la ç a d e Can Panxut o c u p a el seu lloc.
(Foto: M anel Calvo).

73

CONSTRUCCIONS DILMÉ, S.L.

NOVES EDIFICACIONS
I REFORMES

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

AUTO-TALLER

CANIGÓ
SERVEI OFICIAL

Pas. dels Països Catalans, 62-64
Tel. 23 41 22 (taller)
Tel. 24 23 08 (vendes)

17190 SALT
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VIDEO -JOCS CLUB
VIDEO-JOCS CONSOLES
COMPRA-VENDA
LLOGUER I CANVI
Fer-se soci és gratuït i té avantatges
ci. Major, 205

17190 SALT

-

Telèfon 23 02 06

FABRICUIIMA
MOBLES DE CUINA

I Q A R R IO A

DISSENY - DECORACIÓ ADAPTACIÓ i INSTAL·LACIÓ

■S. A.-

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

TAULES I CADIRES

MOBLE CLÀSSIC
DISSENY D’INTERIORS
TA LLER PROPI

C/. Impressors Oliva, 12 - Local B
(La Devesa Residencial) - Tel. 21 87 19
17001 GIRONA

Santa Clara, 53

Sucursal: Major, 37-39
Tel. (972) 24 00 11
17190 SALT (Girona)
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-

Telèfon 200693

-

GIRONA
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CALÇATS

PRODUCTES
CÀRNICS
BRUGUÉS, S.L.

PONS
Especialitats:
LLOM C U IT LLOM EMBOTXA T
LLOMS A DO BATS
ENVASATS AL BUIT
-

C/. Àlvarez de Castro, 63
17820 BANYOLES
ci. Pere Coll, 1 - Tel. 23 84 24 - Fax 23 84 24
17190 SALT

Major de Salt, 309
17190 SALT

c lie u t e i

FORN DE PA
I BOLLERIA

c u ttic & cctto, éo-uci

PEL
i i v

TEL. 23 20 20

//sr, dosi v/,
£esi£t€i/P«de

Josep M.- Ferrer
e

C/. Miquel de Palol, 9 - Tel. 23 85 53
Cl. Major, 197-Tel. 2412 44
Cl. Major, 294 - Tel. 23 87 59
C/. Àngel Guimerà, 116
C/. Pacheco (cantonada Torres i Bages)

NOVA BOUTIQUE DE PA
ARTESÀ

MONT-RÀS
^ V E S M IH A
78

Cl. Àngel Guimerà, 90
17190 SALT (Girona)

A l lloc on hi havia l'antic c a m p d e futbol d e l Club Coma-Cros,
ara hi ha l'escola de l Veïnat Gertrudis Moret.
(Foto: M artí Artalejo).
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F. FELIU, C.B.
Passeig Països Catalans, 232
17190 SALT (Girona)

Tel. 40 12 27

A U T O TALLER

F. FELIU, C.B.
n

NISSAN

i-i-

■

C/. Perre Coll i Guitó. 22
Telèfon 23 19 73
17190 SALT (Girona)

Manufactures
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
90

i-» m

Ctra. N acional II (Cruce Caldes)
Telèfon 47 03 66
17455 CALDES DE MALAVELLA
(Girona)

La línia del carrilet d'Olot, avui passeig dels Paissos Catalans, travessava cam ps i zones sense
edificar. El creixem ent desmesurat de l poble ha p o rta t a una massiva edificació.
(Foto: M anel Calvo).

Les fotos antigues han estat cedides p e r l'Arxiu Municipal
i Biblioteca Jaum e Ministral i Masià de Salt
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H ER AS
Eiximenis, 13
G IR O N A

Emili Grahit, 12
G IR O N A

Francesc M acià, 10
SA LT

Av. de Grècia, 26
L’E STA R TIT

BODEGA

.B\RRAMON.

La Tòria

Carrer Major, 110
Telèfon 23 40 93

SALT

Carrer Llarg, 31

- Telèfon 236546 -

17190 SALT

Montmcmre
. P la c e du Tetfre

y..

Jo ta m ff^
cada ta|d
i m'hi estaria absent,
am bfti, afibtverforatjós
que passa.
T'hi viuria la bohèmia ^
d'aquest cor caduc l
T privatde forfuna
i escoltaria el xarboteig
dels ócfells, ombrejant qa llwla,
en penombra...
i
>t-h©t prov4cgria les cUines ^
' cie tgrrts visitan tfri^ s,
1
sur "La 'P la c e tu Tertre*
'-Jfb
Tqïrtfn fos fred el tèm^s, m
o ^ u q | el verd d e les acàcies/
proclamessin primàW ra,
passaríem grfins vetïíades> ‘ JÉ
jbarlant, al vell
"cabaret des assa&Ttis1

a Laguarda

Qui va ser Sant Cugat?
La parròquia de Sant Cugat de Salt estrena
nova imatge del patró per la Festa Major d'aquest
any. L'autor de la talla de fusta d 'l'80 m és
l'escultor olotí Modest Fluvià, reconegut artista
en l'àmbit de l'obra religiosa del nostre temps. I
els nous Goigs són originals de Salvador Sunyer
(els trobareu en aquest mateix programa). A la
parròquia ja existia la imatge d'un sant patró,
que es troba malmès, i era d'un estil que no
escau a la sensibilitat actual. En canvi, aquesta
nova imatge, veritable aportació saltenca al
patrimoni artístic diocesà, conté una gran
quantitat d'elements catequètics que expressen
la manera actual de viure i entendre la fe. I tot
dins d'una gran simplicitct d'estil i una bellesa
que corprèn.
Bo serà que ens apropem una mica a les
dades històriques que tenim sobre el patró.
Sant Cugat ha estct molt venerat com a
màrtir a Barcelona i des de temps antic a la
Península Ibèrica. Tot el que la documentació
històrica ha conservat d'aquest sant és un vers
del poeta tardo-clàssic Aureli Prudenci que diu:
"Barcinon claro C u c u fa te freta/surget"
(Barcelona apareixconficda en l'insigne Cugat).
No es pot determinar am b certesa el mo
ment precís del seu martiri. Sembla que s'hauria
de col·locar a les darreries del segle III o a inicis
del IV. Les Actes del seu martiri són tardanes (s.
VIII) i no presenten massa elements fiables. Se'l
relaciona molt amb sant Feliu de Girona.
Els dos sants serien nc bles i rics, originaris de
Scillium, al nord d'Àfrica. Haurien començat els
seus estudis a Cesarea de Mauritània. Quan els
va arribar la notícia d'una persecució contra els
cristians, van fugir embcrcant-se per preteses
raons comercials, ja que ells eren cristians.
Arribats a Barcelona, i veient que tampoc
allà la persecució no els deixaria tranquils, van
donar als pobres els seus béns, dedicant-se a les
obres de misericòrdia i a la difusió de l'evangeli.
Feliu anà fins a Girona i Cugat restà a
Barcelona on continuà escampant el cristianisme
ajudat per fets meravellosos.
Arrestat per ordre del procònsol Galeri, va
ser torturat cruelment, si bé sempre se sentí
assistit per la seva fe i la eeva esperança.
El seu culte es difongué per Europa i se
centrà a l'abadia benedictina de Sant Cugat
del Vallès. La data de la seva celebració és molt
variada. El Martirologi Romà assenyala el 25 de
84

juliol, que és el dia que a Salt celebrem la Festa.
Elselements iconogràfics de la nova imatge
del patró de Salt destaquen el seu origen africà,
amb trets magrebins. La túnica curta i el sarró
recorden la seva condició d'emigrant, fugitiu i
pelegrí. Pelegrí am b quin destí? El seu destí és
qualsevol germà que tingui necessitat. Per això
apareix com a portador de l'Evangeli obert en
una mà i oferint un mos de pa am b l'altra mà. No
només anuncia de paraula la Bona Nova, sinó
que reparteix els seus béns entre els pobres.
En ser degollat donà la prova suprema de
la seva fe. Per això porta la palma del martiri, que
puja discreta pel braç esquerre. A una sandàlia
du gravat l'escut de l'antiga Barcino i a l'altra
sandalia, naturalment, i'escult de Salt.
Miquel-Àngel Ferrés i Fluvià

Maqueta en guix de la nova Imatge de Sant Cugat de Sdlt.

Goigs a Sant Cugat
Català i màrtir alhora.
Patró secular de Satt,
sigueu de la pau aurora,
consoleu a qui s'enyora
i deslliureu-nos del mal.
Veniu de sorres llunyanes
amb sandàlia i sarró.
Sou de terres africanes,
emigrant, l'ambaixador.
Quin missatge les mans plenes
de fe i generositat:
a la dreta, un pa d'ofrenes;
a l'altra, la Veritat!
Vós porteu a Barcelona
la imatge dels magrebins;
l'Àfrica és d'Europa espona
i vós l'ajunteu per dins.
Donant tot quant era vostre
per predicar el bé de tots,
pelegrí sou sense sostre
i profeta am b pocs devots.
Rejoveniu am b la dèria
de servir per on passeu.
No us espanta la misèria
ni a l'ajuda poseu preu.
Compartiu el plor on ploren,
amorosiu els gemecs,
mentre tants viuen i moren
sense saber que són cecs.
Sou, jove, gest que suplica.
Mireu com un nen petit.
I us abaixeu una mica
per donar-hi més sentit. •
Fins que la deu esgotada,
germà nostre en carn i en os,
tenint la vida integrada,
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Hipercor i Tiendas Cortty,
treb a llem dia a dia per
continuar oferint-li tota la
qualitat i el servei que espera de
nosaltres.
Cada dia. Am b vostè.
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