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Quan vàrem decidir que el tema central del 
"Programa" estaria dedicat a persones que 
per alguna raó el nostre Poble reconeix, i 
convé que recordi, vàrem  també acordar la 
condició que ja no fossin entre nosaltres. 
Ara però, des d'aquest racó de taula de 
redacció on nosaltres voldríem poder-vos 
servir, tam bé ens plau dedicar el nostre 
homenatge i el més gran reconeixement als 
saltencs i saltenques que treballen cada dia 
per fer el nostre Poble més alegre i solidari, 
més humà i més net; als qui estan al costat 
dels qui més ho necessiten, i els donen el 
seu amor, sense esperar-ne res a canvi.
A totes aquestes persones que potser no 
tindran mai el seu nom a les plaques d'un 
carrer, ni sortiran ressaltades les seves virtuts 
a les pàgines d'una revista, però que ben 
segur estarà escrit en el cor dels qui han 
estimat i en el nostre, perquè creiem que 
sense ells el nostre Poble no tindria raó de 
ser.
Gaudiu tant com us sigui possible de la Festa 
M ajor d'enguany i feu-la gaudir als qui són 
a prop vostre. Afegiu-vos a tots els saltencs 
i saltenques que volem fer que Salt sigui el 
millor poble on puguem gaudir junts de la 
felicitat de fer feliços els nostres veïns. De 
tot cor.

LA FARGA
Col.lectiu de Redacció.
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A L D I

Benvolguts vilatans i vilatanes, amigues i 
amics,
Un p o b le  e l fan les persones, els individus  
amb e l seu treba ll personal, p e rò  sempre 
dins la co l·lec tiv ita t i els grups que solen  
sortir p o c  a la història. Tots ells són els que  
m arquen els grans eixos de  la vida dels 
pobles.

|  En aquest núm ero de la Festa M ajor ded icat 
a pe rsona tges  im p o rta n ts  de  la nostra  
història, vull fe r esment de  dues coses a 
l'en to rn  d e l tema: la manca de dones que  
sobresurten en aquesta relació de notables 
saltencs i una reflexió sobre els col·lectius  
de la nostra història.
Q uant a les dones, fora de  la G ertrudis  
M oret, insigne mestra, la llista de  saltenques 
no existeix. Espero que el segle vinent sigui 
el de  la igualtat, que la dona ju g u i cada dia 
més un p a p e r actiu  a fa nostra vila, com  
crec que es comença a percebre, i que això 
vagi en benefic i de  la col·lectiv itat.
Els col.lectius a la nostra història: els esclaus 
dels mossos d e l "Saltus Imperial is romans", 
els rem ences que  varen llu ita r  p e l seu  
alliberam ent dels usos feudals, els primers  
im m igrants de  Banyoles to t  da rre re  d e l 
fundador de  la prim era fàbrica tèxtil de  can 
Mulleres, els pagesos de  la comarca que  
de ixen  els masos rònecs  i  vénen a les 
fàbriques on  to ta  la família h i treballarà, 
inclosos els nens i les nenes. I els primers 
immigrants d e l sud, la guerra i l'exili, i e l 
co l.lec tiu  de  la p resó  de Salt, en tre  ells

m olts estrangers, que han to rna t a conè ixer e l Salt 
democràtic. I els andalusos i extremenys, centenars 
de famílies que treballen arreu de  les com arques  
p e rò  que viuen a Salt. I ara, més recentm ent, els 
immigrants de l tercer món, de l Magrib I de l Senegal. 
Aquests col.lectius, els seus fills i  filles, són la nostra 
base d 'o n  han sorgit aquests personatges re co 
pilats p e r  la Farga. I són els que faran e l Salt d e l fu 
tur, una c iu ta t dialogant, espero, capaç d'assimilar 
les noves cultures, d 'aprendre  de  totes, una c iu ta t 
oberta  als canvis que estan passant en e l món, i 
una ciutat, pe rò , que no vol pe rd re  les seves arrels. 
I en aquest marc, així com  l'any passat donàrem  la 
benvinguda als germans de Quilalí, de  Nicaragua, 
aquest any ho  fem als germans de Lingen, de  la 
R epúb lica  Federa l A lem anya, q ue  ens a co m 
panyaran duran t la nostra Festa M ajor i ens apo r
taran les seves tradicions, la seva música, la seva 
cervesa, la seva amistat, acompanyats dels regidors 
i regidores sota la presidència de  l'alcaldessa, que  
ens farà e l pregó. Donem-los aco llim ent i benvin
guda.
Que passeu una bona Festa Major.
Que tots els col.lectius de  Salt visquem la Festa 
in tensam ent amb unió i tolerància.
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Quan et poses a pensar en el 
que ha passat al darrer any, 
per escriure alguna cosa per al 
Programa, se't presenten tot un 
garbuix d'idees que has d'anar 
destriant. Finalment m'he de
cantat, a risc de no ser massa 
orig inal, per la del títol.
El nostre  p o b le  ha esta t 
submergit en un seguit d'obres 
que semblaven inacabables. 
Obres que han transformat la 
fesomia d 'a lgun dels carrers 
més emblemàtics, com el carrer 
Major, o més populars, com el 
carrer Àngel Guim erà, però

finalment s'han acabat. Hi ha 
opinions per a tots els gustos 
sobre com han quedat i si 
podien haver quedat millor. Jo 
també en tinc la meva, d 'o p i
nió, però ara no és hora de 
confrontar opinions, sinó de 
celebrar que els grups polítics 
que d irige ixen l'A juntam ent 
han estat capaços de tirar en
davant aquestes millores. Fi
nalment tenim un passeig prou 
digne al carrer M ajor i un trac
tament de zona comercial per 
als nostres carrers, amb espais 
delimitats per als vianants i per

als cotxes. A ra cal fer-ho res
pectar amb tota normalitat.
El Casal també ha anat nor
m a litzan t la seva o ferta  de 
serveis a tots els socis i simpa
titzants. Gràcies a la tenacitat, 
constància i ded icació  d 'en 
Ventura, tot l'any hem tingut 
una bona oferta d'excursions 
per tot arreu, fins i tot unes pe
tites vacances al Pirineu d'Os-

ROSTISSERIA 
GENERAL 

(especialitat en 
CABRITS I 

PORQUETS)
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ENS ANEM NORMALITZANT..
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ca. En una altra vessant, la dels Treballs Manuals, 
també s'ha començat amb èxit un curset, que ha 
acabat fa poc, i ja n'hi ha anunciat un altre per 
a la tardor. Cal aquí demanar l'a ju t dels socis 
per poder mantenir aquesta "norm alitat" asso
lida amb tant d'esforç: participeu-hi.
Dels Balls i de les Revetlles no cal que en parli, 
pe rquè  estan prou  "n o rm a litz a ts " . S 'han 
consolidat per la constància d'en M anel, en 
Samuel, en Palmerola, en Boó, en Grijelmo i de 
totes les senyores de la Junta, més l'a ju t decidit 
de molts altres socis. Ells fan que aquesta faceta 
d'activitats "vagi sobre rodes". Només us he de 
dir, moltes gràcies a tots!
Posats a donar les gràcies no seria just que 
m'oblidés de les institucions. Tant l'Ajuntament, 
la Diputació, com la Generalitat ens van ajudant 
cada any a mantenir viu el nostre Casal. Sense 
aquests ajuts no podríem tirar endavant cap de 
les nostres activitats. Per tant, en nom propi i de 
tots els socis us donem les gràcies pel vostre 
suport.
A  la redacció de la Farga i al Sr. Saurina, us 
estic molt agraït per haver aconseguit un any 
més de treure al carrer un Programa tan digne 
com el que tenim a les mans. Els anunciants 
estaran orgullosos de co l·laborar en un dels 
m illo rs Program es de Festa de les nostres 
contrades.
Permeteu-me la llicència de dedicar un record 
sentit al nostre amic Josep N ierga, (a.c.s.), que 
ens va deixar sobtadament. No saps com t'he 
trobat a faltar, Pituü
Finalment, i donada la finalitat d'aquest llibre, 
trobo indispensable que us desitgi a tots els 
saltencs i forasters que ens acompanyeu aquests 
dies, especialment els veïns de Lingen, que heu 
vingut de tan lluny, que sigueu feliços, que us 
divertiu i que passeu una Bona Festa M ajor!!

' S o L · o ú ·

Vencia al major i al detall d'articles 
de marroquineria

• CARTERES
• BITLLETERS • CLAUERS

d Tres de març, 4 - Local 2 
Telèfon 972 24 30 99 - 17190 SALT

J o a n  B o a d a  i R eig

PRESIDENT DEL CASAL DE JUBILATS DE SALT



RECO RDS DE 
CAN PADROSA Carles B o n e t

Can Padrosa, juntament amb 
a ltres  b o tig u e s , m a la u ra 
dament ara escasses, forma 
part del passat de la nostra 
vila. Es la típ ica bo tiga  de 
poble on encara hom hi pot 
trobar gairebé de tot. No cal 
anar a les impersonals grans 
□rees comercials. A l llarg dels 
anys moltes botigues han anat 
tancant les seves portes. Unes 
per falta de continuïtat familiar, 
les a ltres per ju b ila c ió  del 
propietari, etc. Can Padrosa, 
:om ca la Sileta, encara resis- 
l·eix i esperem que per molts 
□nys puguem gaud ir del fet 
d'anar-hi a comprar. Tot allà 
dins és un exponent de la vida 
oassada del nostre pob le . 
Momés d'entrar-h i ja se sent 
jna  flaire de cosa vella. Una 
Dior d'anys i panys ens envaeix 
sis sentits. Cada vegada que 
sntro a can Padrosa em vénen 
3 I cap uns records dispersos i 
>ense cap mena de sentit ni 
ligam  entre ells; són senzi- 
lament això, records de can 
-’adrosa.

La Rosita, amb les seves lla r
gues sumes de dec im a ls  i 
aquella balança on fins fa poc 
encara es pesaven els cigrons 
i mongetes fent servir mesures 
de pes anteriors al sistema mè
tric corrent. Mongetes i cigrons 
cuits am b recepta ga ire bé  
d'alquim ista i que amb la seva 
deliciosa flaire i sabor han fet 
créixer incomptables genera
cions de saltencs i gent forana. 
M ireu, jo sempre he pensat 
que aquells cucurutxos de pa
per li donen un gust especial 
a la grana cuita. No seria el 
mateix si ens els servissin amb 
pape rines  im persona ls  de 
p làs tic , per m olt re c ic la t i 
b io d e g ra d a b le  que fos el 
material plàstic de les bosses.
I és que tots els derivats de 
l'horta  es troben en la seva 
m illo r qua lita t i sabor a les 
botigues com can Padrosa, 
perquè són productes escollits, 
molts d 'e lls procedents dels 
mateixos horts i comuns sal
tencs.
L'estimada Carme i aquells

seus pessebres, ve rtade res  
obres mestres de l'a rtesan ia  
pessebrista, que ara de ben 
segur que guanyarien més d'un 
concurs. Era una persona que 
es feia estimar i estimava els 
altres. Jo perquè encara no era 
ni un prototip d 'infant, ja que 
passarien uns quants anyets 
abans no naixés, però m'han 
explicat les xocolatades que es 
feien per Santa Rosa, on tenien 
cabuda tots els veïns, amics i 
alumnes de piano de la Rosa. 
Aquell piano, per on han passat 
tan tes mans am ants  de la 
música i que potser sí una mica 
atrotinat pel pas dels anys, no 
deixa de ser un veritable plaer 
el sentir-lo desgranar escales i 
notes a tota hora. Les bótes de 
vi que tenen quelcom de gran 
bodega i on el suc de raïm 
acaba d 'agafar un bouquet que 
ja voldria tenir la més bona de 
les bodegues de la Rioja. La 
Carme, amb un pot de Netol, 
sem pre te n ia  cu ra  que les 
aixetes estiguessin a tota hora 
lluents com l'or. La Font de pedra
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R E C O R D S  D E  
CAN PADROSA

picada del taule ll, m emòria 
d 'a ltres temps, quan els pa 
gesos i passerells s'aturaven a 
fer el vermut a can Padrosa i 
on potser s'hi havia fet més 
d'una transacció pagesística. 
Les a m p o lle s  de lle ix iu  
Guerrero, que hom havia de 
retornar si en volia una altra 
de plena, eren marrons i molt 
resistents. El sabó "lagarto" i 
les "escames" per rentar els 
plats, de la casa "N ieve". Hi 
havia un producte per rentar 
la roba que tenia un nom molt 
postmodern, molt cara al futur, 
sonava molt any 2000. Era el 
"Bío Tex". Am b a llò , a igua 
calenta i força paciència, hom 
podia deixar la roba més neta 
que la de la veïna més polida. 
Res es resistia al producte. A ixò 
sí, no era pas com diuen ara

de "el frotar se va acabar", si 
no "ajudaves" una mica amb 
les mans, la brutícia es resistia 
a de ixar el te ixit on s'havia 
in trodu ït p rodu in t la conse
güent taca. Eren unes caixes 
verdes amb lletres blanques. 
Les mestresses de casa d is 
posaven d'una àmplia gamma 
de marques i productes per a 
la neteja, molts d 'e lls  am b 
noms fo rç a  poè tics  com 
"Clavel". Les cases comercials 
d 'aquests "po lvos" m iracu 
losos, ja tenien una bona es
tratègia de venda i era corrent 
que per cada paquet adquirit 
et doness in  una m ena de 
"punts" que s'enganxaven en 
un àlbum adient i que quan en 
tenies suficients, els canviaves 
per cristalleries i plats de "luxe. 
A  casa n 'h i hav ia  un bon 
reguitzell, de plats i copes de 
xampany. Fins i tot un any els 
vam canviar per un motoreta 
petita de joguina que duia un 
llarg fil, al capdamunt del qual 
hi havia un volant i les bateries 
per fer anar la cosa. Era la 
precursora dels cotxes tele
dirigits! Vaig estar molt cofoi

am b aquell present. La mc 
toreta, però no procedia po 
de can Padrosa sinó de ca 
Casiano, una altra botiga em 
blemàtica de la qual recordo li 
Patronilla tot m irant per sobr 
les ulleres els números de li 
ba lança. A que lla  bo tiga  er 
porta records de gomes d'es 
borrar, de les que encara feie 
olor de "nata". Q uanta  higierr 
personal, de dins un gran pc  ̂
de vidre amagat en algun rao 
del taulell, la Carme, la Rosit
0 la Rosa, et treien, pel mòdi 
preu de menys d'un duro, uni 
mena de rombes fets de plàsti
1 de m ú ltip le s  co lo rs  qui 
contenien al seu interior el sabí5 
just pe r a una ren tada  d<c 
cabells. No cal d ir que segu  ̂
rament tots els colors eren fet * 
del mateix xampú! Després i pe [ 
a les necessitats fisiològiques 
inevitables en tot ésser viu, e 
paper de "L 'e le fan t" era l< 
m illor solució. A llò  de "tacto di 
seda" la veritat és que no ei 
tenia pas gaire, però almeny* 
era una cosa moderna, malgro * 
que més d'una comuna es devk f
em bussa r a causa de la gruí

xudària del

Una agradable xocolatada a can Padrosa. A darrere la Rosa hom hi pot veure unes 
quantes ampolles de lleixiu Guerrero. (Foto Torres. Arxiu particular de l'autor).

t
Pa t 

per.
Els pots de vi 
dre amb cara 
mels a dins, ( 
les ca ixes df 
fusta de la fruitc 
i verdura  for 
men part d 'a  
quests record 
contemporani 
sense cap  n 
peus i que ne 
o b lid a ré  ma 
p e r m o lt dí 
temps que pass 
i que sem prí 
em ve de gus 
recordar cadc 
cop que entro c 
can Padrosa.
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El nom Cugat procedeix de 
Cucuphate. Es possible que 
derivi de cucufa = còfia. A ixí 
cucufatus seria 'el que porta 
còfia' = encaputxat.
C ugat va né ixe r al nord  
d 'À frica. Tot fugint de les per
secucions a fricanes hauria  
arribat a Catalunya (segle IV). 
Es va quedar a Barcelona. A llà 
tampoc el van deixar tranquil. 
Ell s'afanyava a predicar-hi 
'Evangeli. Donà els seus béns 
□Is pobres. El procònsol Galeri 
bI va fer agafar i torturar. Ell es 
/a  m anten ir fide l a la fe 
:ristiana. Am b l'ajut del Senyor 
3s va lliurar de Galeri i, més 
ard, de M axim ià, però no va 
Doder fer el mateix amb Rufí, 
que el féu decapitar. Era en 
emps de la persecució de 
Dioclecià. Segons la tradició el 
loc on morí fou el que actual- 
nent s'anomena Sant Cugat 
Jel Vallès on, en memòria seva, 
i'erigí el monestir que porta el 
;eu nom. El poeta Prudenci can

ta les seves virtuts com a màrtir 
barceloní.
Era company de Feliu, màrtir 
venerat a G irona.
A  més de la parròquia de Salt és 
venerat a Albons, Fornells de la 
Selva i Rabós del Terri, a la 
diòcesi deGirona. I, per suposat, 
a Sant Cugat del Vallès de la de 
Barcelona.
La seva festa es celebra el 27 de 
juliol. Alguns calendaris ind i
quen també el dia 25 del mateix
mes.
És per això que per aquestes 
dates la nostra vila de Salt 
celebra la seva Festa M ajor des 
de temps immemorial.
Es molt possible, doncs, que 
Cugat fos de pell fosca. Avui 
que tenim entre nosaltres tantes 
persones procedents d'aquell 
continent, el record del nostre 
patró ens els ha de fer veure 
amb simpatia. Cugat fugia de la 
persecució. Ells també fugen de 
la fam i de la pobresa. Ell es fa 
emigrantperl'Evangeli. Elsaltres 
en són per necessitat.
Una estrofa dels nous goigs diu: 
Donant tot el que era vostre / 
per predicar el bé de to ts / pelegrí 
sou sense ros tre / i profeta amb 
pocs devots.
A  Salt, un poble que ha crescut 
molt els darrers temps amb 
persones vingudes d 'a rre u , 
aquest patró li escau, perquè

tothom pot sentir-se 'l seu. 
També ell va venir de fora i fou 
tan ben acollit que els saltencs 
ens el férem nostre i per patró 
el vam escollir.
D 'aqu í a uns anys tam bé 
s'hauria de poder d ir que els 
saltencs van ser tan acollidors 
amb els de fora com ho van ser 
els seus avantpassats amb el 
que escolliren per patró, sant 
Cugat.

Català i m àrtir a lhora, 
patró secular de Salt, 
sigueu de la pau aurora, 
consoleu a qui s'enyora, 
i deslliureu-nos del mal.
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C ENTR E RECURS
S E R V E I S ' Activitats educatives de repàs, reforç i preparació escolar

D E  • Atenció a alumnes amb necessitats educatives especials

S U P O R T  

A  L A

1 Tècniques d'estudi

■ Orientació i suport per a la form ació d'adults 
1 Programacions formatives individualitzades

F O R M A C I Ó  * Programacions formatives per a col·lectius
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El Fòrum Cqf£ií§sper Repensar 
la Societat té per objectiu que 
totes les persoínes i entitats que 
vulguin aportin noves propostes 
en el procés nacional i inter
nacional de construir un món 
més responsable i solidari. 
Aquesta iniciativa és promo
guda pel Centre per la Innovació 
S oc ia l (E coC oncern ), una 
associació sense ànim de lucre 
nascuda el 1992, dedicada a 
promoure la innovació social 
en un món complex i en transfor
mació, amb una dinàmica parti
cipativa.
La iniciativa consisteix a recollir 
totes les propostes de les per
sones i entitats que desitgin 
aportar noves idees en el procés 
nacional i internacional de cons
truir un món més responsable i 
solidari.
Les propostes s'agrupen en 
fòrums temàtics: economia, po
lítica, societat civil, la comu
nicació, les arts, l'educació, la 
ciència i la tècnica, el medi 
ambient i la sostenibilitat, les

Ricard Gimcnc,

relacions entre generacions, 
les relacions entre dones i 
homes, les relacions intercul- 
turals, la salut, la religió, la 
resolució de conflictes i els 
sistemes socials.
També hi haurà tres fòrums 
transversals que agrupen les 
propostes en funció de si es 
tracta d 'una experiència, de 
noves regles de joc o bé d'un 
canvi de valors. La manera de 
seguir aquests fòrums és a 
través d'internet en l'adreça 
electrònica:
h ttp :// www. troc. es/repensar. 
D'entrada hi ha una vuitantena 
de persones que ava len

aquesta convocatòria, i unc 
trentena d'entitats, entre le; 
quals hi ha la UniversitatObertc 
de Catalunya, el centre Unescc 
de Catalunya i l'associació d( 
mestres de Rosa Sensat.
Les propostes resultants d'a 
quest procés s'intercanvien dini 
del marc del projecte Aliançí 
per un món responsable i soli 
da ri que aplega persones 
grups d'un centenar de països 
El lema de la convocatòria é 
prou explícit: Una proposta vc 
més que m il queixes.

o r u n i v

^ p f T r f p e í f s a r
la societat

IT b T A K C  K ü lll II
de Paquita Nonó

Tabacs, Timbres, Revistes, Premsa 
Loteria Primitiva i 1x2

Manuel de Falla, 28 - Telèfon 972 24 17 47 - 17190 SALT



V Repensar la societat vol dir aprofundir i relacionar molts temes. La 
majoria de propostes sol centrar-se en un àmbit determinat, i 
n'afecta alhora molts altres. Cada participant pot inscriure's a un 
dels fòrums temàtics que suggerim i que anirem definint en funció 
de les propostes pressentades i dels insteressos de la gent que 
participi. Per enriquir el procés de repensar la societat el tema de 
cada fòrum temàtic pot ser alhora considerat com un perspectiva 
sobre els altres temes.
Per afavorir el diàleg cada fòrum estarà limitat a 35 persones.

la politica
- Una política participativa

- Uns serveis públics gratuïts, de 
qualitat i no burocràtics

l'economia
una activitat retribuïda, socialment 

útil, sense atur forçós 
Un sistema financer al servei de 
l'economia real i no especulativa

la societat civil
una represa ciutadana i comunitària
com a contrapèsal domini del Mercat i 

de l'Estat

la comunicació i les arts
una creació artística i comunicativa

deslliurada del pes del Poder i dels 
negocis

l'educació
una educació potenciadora integral 

de les persones

la ciència i la tècnica
- una ciència i una tècnica al
servei de d'aspiracions vitals i 

no de la guerra i el 
malbaratament

la salut
- una salut que es fonamenti 
en l'equilibri personal i social

la religió
- una espiritualitat 

alliberadora que afavoreixi la 
indagació personal i 

comunitària

les relacions entre 
masculí i femení

- unes relacions entre dones i 
homes equitatives i no de 

domini i segregació

les relacions entre 
generacions

- unes relacions entre 
infants, joves, adults i vells

en que es valori cada etapa 
de la vida...

el territori
- una organització territorial

funcional socialment i 
ecològicament diversa...

el medi ambient i la 
sostenibilitat

- una ubicació humana en la natura
que tingui en compte les 

generacions futures

les relacions 
interculturals

- una cooperació i unes relacions
internacionals obertes a la 

diversitat de paradigmes culturals

la resolució de conflictes
- un sistema de defensa i un 

sistema judicial-penal eficients i
no violents...

els sistemes socials
- una organització social,

dinàmica , pacífica, solidària i 
responsabilitzadora...

Per afavorir la visió de conjunt, cada participant també pot 
inscriure's a un dels tres fòrums transversals que apleguen les 
propostes en funció de si són una experiència, un canvi de "regles 
de joc" o bé un canvi de valors

les experiències
-aprendre de les experiències 

socialment innovadores per generar 
noves propostes

les regies del joc
- dissenyar noves regles de 

joc, lleis estatuts, etc.
d'organització social per 

vertebrar programes d'acció

els valors
- suggerir altres valors, actituds, 

conceptes, paradigmes, que
puguin generar canvis en el nostre 

sistema de vida...

BAR - RESTAURANT

L'ESTRADA
N O V A  D IR E C C IÓ

E specia lita t: Menú econòm ic - Petita carta 
Saló per a to t  tipus de celebracions 

Major, 318 - Telèfon 972 23 07 89 
17190 SALT (Girona)
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X a v ie r  M a r g e n a t

Fa uns mesos que el grup 
Mecano s'ha tornat a ajuntar, 
després d'uns quants anys de 
la separació dels membres 
d'aquest conjunt. El que potser 
no és tan conegut és una 
experiència que va tenir la 
cantant del grup, Ana Torroja, 
a l'Ind ia, ajudant les monges 
de l'orde de la mare Teresa de 
Calcuta amb els malalts.
Ana Torroja buscava noves 
experiències i les va trobar. La 
cantant v iv ia  amb aquelles 
monges i seguia el mateix 
horari: es llevava a les 5 del 
matí. Després d'assistira Missa

a primera hora, esmorzaven i 
anaven cam inant fins a la 
residència de malalts mentals. 
A llà els netejaven i els rentaven 
la roba, els feien cures a les 
nafres... A  la tarda anaven a 
un altre local a tenir cura dels 
malalts de sida, els canviaven 
la roba, els donaven menjar i 
Ana Torroja també cantava 
cançons.
En una e n tre v is ta  a La 
Vanguardia, li van preguntar 
a la cantant de Mecano per 
què va a n a r a l 'In d ia  a 
c o l· la b o ra r  am b aque lles  
monges. Ella va explicar que

s j l

INSTAL·LACIONS, 
MANTENIMENTS 

i MUNTATGES

ELECTRICITAT 
• FONTANERIA

• GAS
• CALEFACCIÓ

• REFRIGERACIÓ
• INFORMÀTICA

MIQUEL ARNAU i MANUEL 
Administrador

Passeig Marquès de Camps, 11, baixos 
(cantonada Àngel Guimerà)

Tel. i Fax: 972 40 03 03 - 17190 SALT
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quan hi va anar "realment m 
sabia què cercava; l'únic qy 
tenia clar és que necessitavi 
escapar". I què va trobar? 
pobresa extrema, les condicion 
en què viuen i la felicitat que \ 
transmeten t'a juda a adonar-i 
de la poca cosa que són els teu 
problemes -respon ella. AH 
aprens a donar valor al qu 
realment en té i a prescindir d 
tantes coses supèrflues que en 
omplen d 'angoixa".
Al final d'aquesta entrevista 
van preguntar per què havi 
tornat. Perquè "ara finalmen 
tenia alguna cosa per explicat 
-va  respondre.
Nosaltres també ens podeí 
preguntar per què una cantat 
de la seva talla va voler anar 
viure aquesta experiència ta 
dura, amb les incomoditats qu 
representa. Ella tenia talen 
diners, salut,... què li faltavo 
Segons l'entrevista que vaig

ACADÈMIA 
SALT s.l.

LI PROPOSA DIVERSES 
OPCIONS PROFESSIONALS

•  CURSOS ESPECIALS DIRIGITS A  
EMPRESES I TREBALLADORS.

•  SEM INARIS TEMÀTICS.

•  CURSOS OCUPACIONALS PER A
ATURATS.

•  FO RM A C IÓ  REGLADA I N O  
REGLADA.

•  SERVEIS

Centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya. Núm. 2105 
Centre'autoritzat per a formació d'adults. Núm. 2517

c / Dr. Ramon Sambola, 4, 1 r 1 a 
17190 SALT (Girona)

Tel. 972 23 08 62 - Fax 972 24 34 04



llegir, em va donaria  impressió 
que cercava quelcom  que 
l'omplís. Tenia moltes coses 
materials, però potser espi- 
ritualmentestava buida. Q uan
ta gent rica i famosa, que ho 
tenen tot, són molt desgraciats, 
i no saben on cercar la veritable 
felicitat. Segur que us passen 
pel cap alguns noms de famosos

que no els mancava mate
rialment res, però que han 
a c a b a t re fu g ia n t-s e  en 
l'alcohol, la droga... Ho tenen 
tot, però res els dóna la felicitat, 
només van darrere dels plaers 
passatgers que no omplen. 
Aquesta societat nostra ha 
evolucionat tant en la tècnica i 
en la recerca de la societat del 
benestar, que s'ha oblidat de 
la vessant més hum ana i 
espiritual. S'ha oblidatde Déu. 
Tot el que suposa renunciar al 
plaer i a la vida còmoda no 
interessa. Peraixò no interessa 
Déu, ja que seguir-lo suposa 
exigència, suposa un camí més 
estret, menys còmode, i algunes 
vegades passa per acceptar la 
creu. Aquesta societat, en la 
recerca de la felicitat, només 
es mira a si mateixa, amb uns 
plantejaments egoistes, bus
cant cadascú la pròpia felicitat 
i el seu benestar.

Està d'esquenes a Déu, però 
també d'esquenes als més 
necessitats, al tercer món per 
exemple. La societat es mou 
per interessos, i tot allò que no 
li porta benefici no interessa. 
Quan es parla de la societat 
del benestar no es parla dels 
marginats, dels més necessitats 
ni dels països menys desen
volupats.
Esperem, però, que la societat 
vagi madurant, que obri els 
ulls a la realitat i descobreixi 
que és superficial, buida, que 
li cal omplir-se amb autèntics 
valors espirituals i que no pot 
v iu re  d'esquenes a Déu i 
d'esquenes als altres. Cal cer
car, doncs, com ho ha fet 
aquesta cantant i enriquir-nos 
d'aquests valors espirituals que 
la nostra societat ha oblidat i 
que potser haurem d'aprendre 
d'aquests països pobres i de la 
gent més humil.
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ÇÇom&ra em despulla desvagada 

rere  f’estefa immòbif d’unes vefes 

encara moffes de memòria.

<Ef sof és una serp de corbes

que ju ga amb fa ruptura de fes aigües

i amb ef rumb, incert, defs ocres.

Ç̂ a posta és una fenta decadència 

-íjUé mostra JTames vcffcs a fa ffit 

obscura, emmucfiífa, peresosa.

^Ef cirerer def port, cafmós, 

menjonsa fa efaror indefinida 

deixant-m e mif ditades efe mef Josca.

Ç^barmonista dissipa aquest sifenci 

i em nua entre fes àncores cíe saf 

fondejant-me gofetes cada vespre.

Ç^estampa és un instant facònic 

on desembarca moribund ef dia 

desgastant-se, renefit, entre fa sorra.

Francesca Laguarda i Darna 
Juny de\ l 998



S E R V E I

PENSIONISTES

Caixa de Girona

Cobrant la pensió 
a través de Caixa de Girona, 
tindrà molts més avantatges:

Regalem
100 viatges 
a Mallorca

Visitarà Catalunya

Regalem 1 .5 0 0  
excursions 
a Poblet

...I, més avantatges
•  Descomptes addicionals en promocions.
•  Domiciliació gratuïta de rebuts.
•  Préstecs en condicions preferents.
•  Llibreta Pensionista amb interessos mensuals.

A Caixa de Girona 
la seva pensió li dóna més



MENTE" P a u  M a s ó  i  Fà b r e g a

/et aquí un toc d 'a lerta, cruel 
;om tota sentència de mort, que 
ia  romàs de per vida captiu en 
a meva memòria, perquè, a 
ravés de nous temps i nous 
:ostums, s'ha perpetuat i s'ha 
ncrem entat d 'u n a  m anera 
jreocupant: la legió dels ad- 
Jictes a les libacions exage- 
ades, generadores d'alegries 
;stentòries i agressives.

ií, "El alcohol envenena len- 
amente". Una frase lapidària 
jue el pas de 80 anys i la 
ndiferència de molta gent ha 
leixat gairebé inoperant. Hi ha 
nassa persones que segueixen 
il camí mortal cap a l'a lco- 
lolisme.

Jn altre toc d 'alerta, d'a lerta 
oja - com diuen ara- contra 
iquest vici fatal va ser ara fa

uns anys la projecció als cine
mes i a les TV de la pel·lícula 
"Dies de vi i roses", d irig ida  
m ag istra lm ent per Edwards 
Blake amb un excel·lent conjunt 
d 'in tè rp re ts  de tanta resso
nància artística com Jack Lem- 
mon, Lee Remick, Jack A lbert- 
son i Charles Bickford. Es una 
pel·lícula trista, depriment, però 
altament a lliçonadora, capaç 
de mantenir insomne, hores i 
hores, la persona de sensibilitat 
esp iritua l menys acusada. I 
d 'e ficaç exem plaritat per als 
incipients aficionats a la be
guda de poca o molta g ra 
duació espirituosa.

Però l'alcoholisme avança. N 'h i 
ha massa de gent que no entén 
una festa sense begudes ex
citants! Les estadístiques sobre 
aquesta terrib le m alaltia són

alarmants; fan posar pell de 
gallina. A  l'Estat espanyol, ara 
mateix, hi ha 500 .000  alco
hòlics registrats!

Per la qual cosa jo he pensat 
(s ia 'm  p e rd o n a d a  la im - 
m odèstia ) que p o d r ia  ser 
ad ien t la rep roducc ió  d 'un  
escrit meu publicat ara fa 30 
anys, en el núm. 3 del Butlletí 
del Patronat Parroquial de Salt, 
co rre s p o n e n t a l mes de 
desembre de 1 968. Deia així:

• MATERIAL FOTOGRÀFIC

• VIDEO

• REPORTATGES

Abans de trucar utilitzi el 
972 de prefix!
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BUTLLETÍ INFORMATIU PATRONAT

Slogan  en decadència

A  una de les més sòlides i 
dilectes amistats adquirides  
durant el trienni bèl.lic, a la 
qual el fusell pretenia en va 
usurpar-li aquell seu posat de 
somniador per mor de donar- 
li una aparença guerrera més 
d 'a c o r d  am b les c i r c u m s 
tàncies, li plau de repetir tot 
sovint que "arribarà un dia en 
què els nostres records seran 
la nostra única riquesa". I 
som rient modestament con
fessa -honest- que la frase no 
és seva, que la manlleva a Paul 
Geraldy. D 'u n  bocinet d 'a 
questa riquesa meva en vaig 
fer ús 110 fa pas gaire a l'entrar, 
amb una punta d'emoció, i al

cap d'anys i panys d'haver-ne  
sortit amb una e n g ru n a  de  
s ecreta  m e la n g ia ,  al vell  
casalot qu e  fou antigam ent  
Escola Nacional de Nois. Vaig 
r e s s e g u i r  am b les m a n s ,  
delicadament com qui acarona 
un rostre estimat, la paret que  
don ava  e n f r o n t  del m eu  
pupitre. Vaig tornar a veure el 
racó  on s 'a ix e c a v a  l'a lta  
tarima del Mestre, el lloc on el 
C rucifix  presidia l'aula i el 
pany de paret on hi havia una 
reproducció del retrat a l'oli de 
S.M . el Rei Alfons XIII amb 
la firma de José M .  -  M arqués. 
D 'ésser  en alta nit, en hora 
calma, estic segur que hauria

sentit novament ressonar p, 
la sala totes les nostres veí 
al repassar la lliçó en veu alt 
i a l 'e n t o n a r  el ca n t  a 
bandera, i al dir l'oració t 
gràcies a l'acabam ent de 
classe. H i  havia a la me  i 
esquerra, al m ig de dos al 
finestrals per on cada ma 
s 'esm u n y ia  un raig de  st 
callat herald d 'enyoradís , 
l l ib erta t ,  u n  g r o s  cartei 
fu lg u r a n t  anatem a, cont 
l'alcoholisme. M e 'n  recordo 
i el reveig encara, obsessiona 
com llavors, perquè el diln 
xant havia a cum ulat  en 
rostre esfereïdor d 'u n  hot 
idiotitzat, tot l ’estigma d e l '

Manufacturas 
A . Gassol, S .A .

Fàbrica de filats i torcatsM

Poliester, cotó, acríliques 
i gèneres de punt

Telèfon: 972 23 78 12 - Fax 23 36 02



BUTLLETÍ INFORMATIU PATRONAT

S logan  en decadència

■pçpnstant, inveterat, de la be- 
jefuda. I al dessota, en lletres 
ilinajúscules, precís, contun-  
7 lent, el judici definitiu: El, 
u A L C O H O L  E N V \ E N E N A  
e i E N T A M E N T E .  La visió  
c o n t i n u a d a  d 'aquella  testa 
alletja i repulsiva l'he tinguda 
naoresent sempre, tota la vida. 
S0Vo, doncs, a l ’alcohol. Avui, 
isperò, és un slogan que, llasti
m osam ent, per part dels qui 

podien evitar-ho, s'ha deixat 
<0 fer vell, ineficaç. 
lV ara, lassat, es bat en franca i 

lm1eplorable retirada, exhaust de 
j luitar inútilment amb el nou 
vrnón de m à giq u es  om bres ,  
ypatut en tota la línia per l'a

llau de bellíssims i suggestius  
éssers  f e m e n i n s  q u e  en  el 
g e n e r ó s  espai q u e  la T .V .  
dedica a la publicitat (40  mi
nuts a Espanya, 2 a França, 
2 6  a Itàlia) ens canten amb 
més o m enys fortuna, però  
sempre amb absoluta eficàcia, 
les excel·lències d ’innombra
bles líquids alcohòlics com una 
panacea per un viure feliç iens  
c o n v id e n ,  am b el m és s e 
ductor dels somriures, a inge
rir alegrement el que abans era 
un justificadíssim i sanitós 
tabú. S em p re  la im atge de 
persones de gest negligent i 
pseudo elegant amb un vas a 
la mà. M entrestant la legió

dels m oderns adoradors del 
vell Bacus van en colpidor i 
inquietant augm ent. Només  
de tant en tant, als periòdics, 
oprimida, ofegada entre g a 
lerada d ’inform acions deli
rants de tot el món convul-  
sionat, la notícia breu, angoi
xosa, de l 'a la rm a n t  ín d ex  
creixent de l'alcoholisme a tot 
Es pa m/a. Però en això, qui  
s ’hi fixa! Es tan complexa la 
vida!

P.M. i F.

Carns de porc i boví

fr ig o r ífic s  d e l fe r , *.«.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC
SALA D'ESPECEJAR

REPARTIMENT DIARI

Carrer Major, 419 - Telèfon 972 23 31 11 - 17190 SAI
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Durant la Festa Major de l'any 1973, un foc provocat per un curtcircuit 
a la caixa elèctrica va destruir per complet, en poca estona, el gran envelat 

de més de 2.000 m2 amb 300 llotges, que a causa de les seves grans dimensions 
va ser muntat en col·laboració pels enveladors saltencs Fàbregas i Crous.

En la foto de Crescenti, les restes encara fumejant.

estació servei CLAU, S.A.
Gasolina Super - Sense Plom (95 i 98) - Gas-Oil MA" i "C" 

Petroli per a estufes 
Rentacotxes automàtic - Olis - Recanvis

Ctra. Nacional I, 141 - km. 110 Països Catalans, 57 - Tel. 972 24 05 64
Tel. 972 44 03 03 - 17162 BESCANÓ Marquès de Camps, 79 - Tel. 972 24 27 50 - 17190 SALT
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25  ANYS DE L'INCENDI !
DE L'ENVELAT A SALT j



■ P O E S I A  
del "Grup Poètic Gironí"

bo nes festes
Dad tregua a vuestro trabajo 
en estos solemnes días, 
que sea todo alegria 
concordia y satisfacción 
de la mariana a la noche 
de la gran Fiesta Mayor.
Entre pequehos y mayores 
que no falte la razón, 
en todo acto ferviente 
que sea grande la ilusión 
compartida con Sant Jaume 
que és de la festa el Patró.

A SALT I GIRONA
Vaig néixer a Gironai, 
terra de gran il.lusió, 
m'agrada el poble de Salt 
perquè hi trobo la inspiració.
Sóc jove i sóc prudent, 
per això m'agrada viure el dia a dia 
amb les festes d'aquests dies 
jo viuré en un món de fantasia. 
Quan m'inspiro en unes lletres 
penso en les noies maques, 
penso en les festes 
i també penso a divertir-me.

Llorenç Medel Romero

«i

VENT DE FESTA MAJOR
A la plaça de la Vila 

hi ha titelles, 
hi ha mainada, 

que riuen i senten.
I també hi ha cavallets 

que fan voltes innocents.

Jordi Càliz Castro (18-6-98)
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TEMPS DE FESTA
•De gala se viste 
esta gran villa de Salt, 
de fiesta por todo lo alto 
hay que venir a disfrutar.
Un piropo hacia Lingen 
saludo a los que llegaron 
hoy Saltencs yAlemanes 
con un abrazo de hermanos.
De hermanos entre sus Alcaldes, 
de hermanos con agrado, 
dos brazos se extienden 
~on futuro de trabajo.
Vuestro Alcalde de Salt 
/  Ayuntamiento de la vila 
e dan su bien estar, 
zon la mayor simpatia 
Zataluna y Alemania 
ioy estàn unidas 
■n nuestras fiestas de Salt 
~Je las comarcas gironinas.

"El poeta de Salt" - José Morano Àlvarez

FESTA DE SALT
Pueblo de Salt te engalana 
para divertir tus gentes 
en tus calles, en tus plazas, 
que vienen de todas partes.
A ver lo guapa que han quedado, 
Pueblo en la ribera del Ter, 
quien te ha visto y quien te ve, 
con tus palmitos cambiado.
Te han dejado como un jardin 
porque tú te lo mereces, 
para poder ir y venir 
a pasear por tus calles, 
y luego poder decir 
quien de verdad es tu Alcalde. 
Hombre que siente por tí, 
cual la veleta siente por el aire, 
por eso en su sentir, 
siempre te lleva en su talle, 
y así se siente feliz.

Juan Càliz Velasco (18-6-98)
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Una vegada més hem de fe
licitar els qui decideixen el tema 
central d'aquesta publicació, 
que enguany va dedicat a per
sones rellevants del municipi. 
De molt coneguts, n'hi ha una 
llarga llista, però no seria just 
ob lid a r la gran quantita t de 
persones que han tre b a lla t 
altruistament i honrosament al 
servei del poble, sigui en el 
camp de l'esport, les arts, la 
política o en altres vessants que 
han contribuït a fer de Salt una 
de les viles més avançades. 
Tots ells han estat testimonis 
d 'una època en què el cre i
xement industria l, prom ogut

per les fàbriques de teixits p rin
cipalment, feia créixer el nom
bre d'habitants amb l'inevitable 
desenvolupament urbà. I és en 
aquesta temàtica que tinc la 
satisfacció de dedicar a tothom, 
als més coneguts i als qui el pas 
del temps ha convertit en anò
nim s, el record  tes tim on ia l 
d'una parla expressiva lligada 
a la feina de tants i tants sal
tencs.
Totes les activitats tenen les seves 
comparacions quan se'n parla 
c o l· lo q u ia lm e n t, com per 
exemple "a casa del ferrer, cu
llera de fusta"; "li surten uns 
pans com coques"; "espavilat

com un pèsol"; "es deixa engc 
nyar perquè és molt bleda1 
etc., i d'aquestes comparancç 
en tinguérem  tam bé molte 
relacionades amb la branc 
del tèxtil, vegeu-ne algunes, 
Sovint es deia que algú anav 
ATO C  DE CAMPANA, perqu 
els avisos per als canvis de tor 
a les fàbriques es feien ps 
mitjà d'aquell instrument. Si 
algú tot li anava bé, li anav 
CO M  U N A SEDA, perquè 
F U N C IO N E N  TOTS El 
TELERS i, per tant, TIRA C 
VETA. Si era a l'inrevés, Nl 
HI HA MÉS TELA QUE L 
TEIXIDA, o ES TÉ POCA TEL

CARNS I EMBOTITS

TAE KWON-DO - HAPKIDO 
GIMNÀSTICA 

DEFENSA PERSONAL

v £ r /" ( l·í~iU

cBona ^esta cMajor 

i bones vacances!!

d Major, 121 baixos 
17190 SALT (Girona)

Plaça Catalunya, 5 - Telèfon 972 23 93 76 
17190 SALT (Girona)



RBCOROS D 'U N A  FACETA SALTENCA

(diners) en DEIXAR PERDRE 
PASSADES, fins a acabar per 
NO TENIR PEÇA AL TELER i ser 
UN POCA-ROBA.
Tractant-se d 'a lgú mancat de 
salut, es deia que TE M ALA 
PECA AL TELER, i si el mal ve 
del cap, N O  TOCA VORES o 
NO FILA RODÓ, encara que 
a vegades ELS BOIGS FAN 
BITLLES.
A algú de bon engatussar, TE 
LIANA AL CLATELL o N O  SAP 
RUMIAR LA MOSTRA. Si se'l 
pot fer passar amb raons, se'l 
calma AMB DRAPS CALENTS; 
fer-li veure el que no és, SE LI 
RENTA LA CARA AM B UN 
DRAP BRUT, no concretant res 
i deixant-lo a MITGES TINTES

que l'o b lig u in  a SEGUIR LA 
VETA si no es decideix a FILAR 
PRIM, podent acabar PERDENT 
EL FIL o EMBOLICANT LA TRO
CA.
També tenen cabuda ací la noia 
que ÉS TOT ESTAM per ser bo
na i bonica, o la persona que 
camina CO M  U N A LLENÇA- 
DORA. Si és golós ENDRAPA i 
si no ho és, UN LLEPAFILS.
El xe rra ire  TÉ TELA PER ES
TO N A o MOLTA PEÇA AL TE
LER, explicant les coses FIL PER 
RANDA des del moment de 
POSAR FIL A  L'AGULLA, xerrant 
PELS DESCOSITS, fins que se li 
han tret ELS DRAPETS AL SOL.
I pel meu compte hi poso que a 
ben segur trobaríem persones

que en recorden moltes més, 
d'aquestes dites, perquè aquest 
teixit prové d 'U N  GRAN TELER 
DE ROBA INACABABLE.
Del treball a les fàbriques, en 
recordo la curiositat que a les 
cases on hi havia persones que 
començaven el torn de m a
tinada, per d ir al vig ilant de 
nit (sereno) l'hora que volien 
que els despertés, ho feien 
posant pedres al llindar: tres 
per a les tres hores, quatre per 
a les quatre, etc. Ara tothom 
té el seu despertador i s'ha 
perdut la campana i la sirena, 
que la va rellevar, juntament 
am b g ra n  p a r t d 'a q u e lla  
term inologia popular, però la 
principal satisfacció és que la 
m illor de totes les tradicions la 
mantenim i tant de bo que ho 
sigui per molts anys: la del 
treball, el respecte i el viure. 
Tantes i tantes famílies com ens 
hi hem guanyat el pa amb la 
nostra suor, no n'esperem altra 
cosa.

25

COMA CROS - A rxiu  d'Imatg es de l'Ajuntament de Salt. Fons "Josep Ma. Vila i Burch".
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CANSALADERIA

CONSOL

d  Manuel de Falla, 40 - Tel. 972 23 99 49 
Dr. Ferran, 24 - Tel. 972 40 21 03 

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

ENVELATS I 
D EC O R A C IO N S

• Esp< cialista en sostres de 
pave Ions de totes m des.

• Adornaments
• Cobertes metàl·liques 

Carpes

d Major, 305 - Tel. 972 23 
17190 SALT

13 68

NO ES LESIONI L'ESQUENA 
OBRINT I TANCANT LA SEVA PORTA O PERSIANA

MANYERIA EN GENERAL - PORTES D'ACER

Enrotllables - Ballestes - Plegables - Corredisses 
Basculants (amb com andam ent e lectrònic a distància)

f f h ·fè L e /ia .S .i
Tallers: Camí de Vilablareix-Montfullà - Tel. 972 44 03 07 - 44 02 76 BESCANÓ 

Correspondència: Apart. Correus, 100 - 17190 SALT (Girona)
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CAIXA DE CATALUNYA
c a m p a r f e ix  l a  v o s t r a  f e i a
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m e t a l l  - n o u
FUSTERIA D'ALUMINI 

I FERRO

•  Finestres de tot tipus: 
A lum ini, tancament pont tèrmic 

•  A lum ini i fusta
•  A lum ini i làmina de fusta

•  Baranes
•  Persianes

•  Automatitzem tot tipus de:
Persianes,

Portes basculants, correderes 
enrotllables, portes batents, etc...

V
d  Curt, 5 - Telèfon 972 24 40 58 

17190 SALT

FabriCuina
Taules i cadires, s.l.

"T)e<i ity  evK u titi 'pe& ta

a tot& età amic& 6 cliettte

d  Francesc Macià, 28 Plaça Mercat, 67-68-69 
Telèfon 972 23 65 18 Telèfon 972 21 30 11 
17190 SALT 1 7002 GIRONA

RELLOTGERIA

M AS-DOR

Mobles de Cuina 
Disseny 

Decoració 
Adaptació i 
Instal·lació

c/ Im p re sso rs  O liv a , 12 - L o ca l 2 
17001 G iro n a  - Tel. 9 7 2  21 8 7  19 

c/ M ajor, 4 
171 9 0  S a lt - Tel. 9 7 2  24  00  74

d Dr. Ferran, 5 
Tel. 972 23 83 75 

17190 SALT



rincfis
^\rd, companys, br\ndem{
^Perquè fa paraufa i ef gest 
sumin fes deficadcses 
i afhora JructiJiquin.

cEsJorceu-vos, amics, per recompondre, 
per comprendre i per descobrir 
una aftra manera de viure 
que no ens Jaci tan vufncrabfes 
i que, si pot ser, no ens esefavitzi més.

Q ue f amor convisqui en ef temps, 
creixi mes que ef temps, 
maduri amb cí temps, 
perduri contra ef temps, 
i arribi més enffà def temps 
pefs segfes efefs scgfcs...

Q ue eff
acosti fes dijtréncies, 
affunyi fes distàncies, 
Joragiti fa sofitutí, 
i ens faci, a fun i faftre, 
cfúctifs i permeabfes, 
cfòcifs i senyors.

seves estances 
càpiguen i s’hi retrobin 

homes, dones i infants 
assedegats d’humanitat.

4
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De "TRÍPTIC"
Primer premi del 1 r Concurs PERE RIBOT de poesia



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

m f f a B b l t e  id e e s
EXPORTA IDEES

En la llarga història del poble 
de Salt hi trobem els seus alts i 
baixos. Moments d'esplendor i 
d 'expansió i d'altres de poca 
glòria i imaginació.
Am b tot, Salt és un poble que 
no ha deixat indiferents els seus 
veïns i moltes vegades han 
rebut influències de les seves 
propostes i accions.
M irant els darrers anys, hem 
vist l'evolució del nostre poble. 
Una evolució que no ha estat 
del tot perfecta i en moltes 
ocasions ha estat especulativa. 
S a lt, no ca l n e g a r-h o , ha 
esdevingut el poble dorm itori 
de la ciutat de G irona. I aquest 
fet fa que en moltes coses se'n 
ressenti, com en el cas del 
comerç, l'esbarjo, les ofertes de 
treball...
Am b tot, Salt, com deia al prin
cipi, no s'ha deixat dom inar i

no ha deixat de fer la seva vida, 
fins i tot exportant idees. 
Accions que llavors altres co
munitats han adaptat, però que 
d 'una manera o altra han sortit 
de la imaginació i la in ic ia
tiva de gent de Salt.
Revisem alguns fets o exemples: 
el teatre. Salt és un poble amb 
una llarga trad ició de teatre. 
Des d'abans de la Guerra. El 
temps de màxima esplendor va 
ser amb l'Agrupació ESTIL, on 
pràcticam ent cada mes s'es
trenava una obra i que moltes 
vegades, a part de les seves 
representacions al Patronat de 
Can Panxut, es desplaçaven als 
pob les Veïns. Més ta rd , la 
Pastera va ser una m anera 
nova de veure i de fer activisme 
cultural. No solament amb el 
teatre -am b propostes més 
agosarades i compromeses-

sinó creant un ambient i una 
manera d'entendre el país. Els 
famosos "Dijous Pastera", on 
es pa rla va  dels temes més 
diversos i de màxima actua
lita t, varen ser l'enveja i el 
mirall d'altres poblacions, que 
feien el desplaçament fins a 
Salt per veure com funcionava 
això de la Pastera. Anys més 
tard naixeria el Talleret de Salt,

VIDRIERES DECORATIVES - DECORACIÓ DE MIRALLS - MAMPARES DE BANY - TOT VIDRE

CRICTALLERIES
................. .............  D a S T H

Tel. 972 40 03 82

d Manuel de Falla, 40-D 17190 SALT (Girona)



SALT EXPORTA IDEES

la companyia de teatre de més 
renom  de les com arques 
gironines i que s'ha fet un lloc i 
un prestigi dins el teatre del 
nostre país. A ra , amb el nou 
Teatre, Salt ha recuperat vida i 
interès. La gent ha to rna t a 
omplir l'espai, i no només gent 
de Salt sinó de G irona i d'altres 
ciutats i pobles veïns. La seva 
p ro g ra m a c ió  ha esta t un 
exemple i una manera de fer 
que serveix de referència per 
a altres pobles.
Salt, en els darrers anys, ha 
estat notícia pels "Okupas" de 
la Maret. Ha estat un lloc de 
trobada d 'un  tipus de gent, 
sob re to t joves, que vo lie n  
m arxar dels circuits conven
cionals i organitzar-se la vida 
l'oci i les propostes culturals a 
la seva manera. La M aret ha

resistit durant molt de temps tot 
tipus de pressions, de xa fa r
deries, d'ésser mal vistos i no 
acceptats per una part de la 
societat. Però la seva tossuderia 
ha demostrat que no són "uns 
drogates" i "uns gamberros". 
La p ro va  és que l'A te n e u  
Popular que varen muntar ha 
servit d'exemple per a altres 
que a ra  s 'han  o rg a n itz a t,  
concretament a G irona, a la 
m anera de "La M a re t" . La 
M aret ara no existeix, però la 
seva manera de fer ha servit 
d'exemple per a altres grups 
reivindicatius com ells.
Per raons d'espai no em puc 
es tendre  més am b a ltres  
exemples i vivències. Però sí 
que voldria deixar constància 
d'altres entitats i grups que han 
exportat la seva manera de fer,

de pensar i de treballar, com 
l'Escola d'Adults de Salt, una 
de les pioneres en les nostres 
comarques i encara de les més 
actives. Les Festes Majors i els 
seus envelats, en èpoques que 
ja no tornaran, però que varen 
ser l'enveja de moltes pobla
cions i lloc de trobada a l'estiu. 
Salt Sardanista, que des dels 
seus inicis ha tingut una acti
vitat constant i que no només 
ha o rg a n itza t actes sa rda 
nístics sinó, també, actes cívics. 
Els joves castellers -com a en
titat-, "Els Marrecs de Salt", 
que en poc temps han demos
tra t la seva com petitiv ita t i 
estan anim ant altres p ob la 
cions que segueixen el seu 
camí.
I... (aquí deixo un espai, per
què vosaltres mateixos hi po
seu altres exemples).

GAR4TGE INTERNACIONAL
ROBERT NIDAL, Sk.

CONCESSIONARI

tannn  lancia

Ctra. Girona-Anglès, s/n. - Taller: Tel. 972 23 15 61 - Vendes: Tel. 972 24 12 12 - 17190 SALT
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restaurant
VILANOVA

Jordi Vilanova i Xifra 
Ma. Lluïsa Torrent i Frigolé

PREGUEM RESERVIN TAULA

Passeig Marquès de Camps, 51 
Tel. 972 23 30 26 - 17190 SALT (Girona)

STUDI
PHOTOS
FOTÒGRAFS

• REVELATS 
PROFESSIONALS 
EN UNA HORA

• TOT EN 
FOTOGRAFIA

•MARCS
AM ID A

Ens trobareu a:
d Major, - Tel. 972 40 21 02 - SALT 
Indústria, 95 - Tel. 972 42 34 84 - ANGLÈS

FORN

BRIOXERIA

MONT-RAS
JOSEP M a. FERRER
Us desitja una bona 

Festa M ajor

Venda de vins 
i vins generosos 

"Moscatell i Garnatxa"

d Major, 295 - 17190 SALT (Girona)



Els "Pomells de Joventut" PíRC-JOAN SURBDA

L'octubre de 1 920, Josep M. 
Folch i Torres, escriptor i director 
de la publicació setmanal En 
Patufet, llançà la primera crida 
per endegar a Catalunya una 
nova institució juvenil que 
anomenà Pomells de Joventut. 
L 'objectiu de la instituc ió , 
explicat am b les m ateixes 
paraules publicades a la revista 
del Pomells Àmfora, era do
ble: "Primer: Per am or a Déu i a 
la Pàtria estimar els nostres 
consemblants procurant m illo
rar-los a base del nostre p rop i 
perfeccionament. Segon: A f ir 
mar la nostra personalitat com
o ciutadans de Catalunya treba
llant per mitjans amables i 
persuasius, per la pròpia exem
plaritat sobretot, a fi d 'a u g 

mentar el nombre de catalans 
conscients de llurs deures envers 
Déu i la Pàtria".
Per assolir aquests objectius 
calia que arreu dels pobles de 
Catalunya sorgissin "Pomells". 
Cada Pomell, un nombre entre 
dotze i divuit nois o noies, s 'obli
gava co l. lectivament a portar a 
terme una "bona obra" setma
nal en favor de la Pàtria o de la 
Fe cristiana; i individualment 
cada pomellista també n'havia 
de portar a terme una a la set
mana, de bona obra. Els Po
mells enviaven, per escrit, les 
bones obres al Directori Central 
residenta Barcelona, el qual, si 
les trobava prou dignes, les 
pub licava al butlletí per a 
estímul i exemple dels altres

B A S
. d · · ·  ASSESSORAIV

Pomells. El butlletí era Àmfora, 
publicació mensual destinada 
a sembrar l'esperit pomellista i 
a mantenir el foc viu entre els 
seguidors.
Adjuntem la portada del número 
19 d 'Am fora, en el qual ja 
figuren, en la pàgina que rela
ciona els "Nous Pomells de Jo
ventut" que s'anaven creant a 
Catalunya, els dos primers de 
Salt. L'un denominat "Saltirons", 
amb el número 617, presidit pel 
metge Ramon Sambola; l'altre, 
"Nostra Montserrat", amb el 
número 618, presidit per la seva 
esposa, Dolors Riera. No és la 
primera vegada que aquests 
dos Pomells surten en la lletra 
impresa. En el "Full Parroquial" 
de Salt del dia 30 d 'abril de

ASSESSORAMENT FET PER PROFESSIONALS

Fiscal, laboral, jurídic, civil, jubilacins, assegurances, 
empreses, comptabilitat, etc...
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ESTEM AL SEU SERVEI AL: 
c/ Major, 2, entl. 2a - Tel. 972 24 24 57 -17190 SALT

'omells de Joventut de Catali
SECON 

ANIVERSARI 
DE LLUR 

FUNDACIÓ

El Directori dels Pomells de 
Joventut de Catalunya es 
complau en convidar-vos als 
solemnes actes que tindran lloc 
en aquesta Ciutat, d  dia 8 
d’octubre, amb motiu de com
plir-se el segon aniversari de 
nostra benamada institució.

Barcelona, Setembre de
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UNA PÀGINA DE LA PETITA HISTÒRIA

1922, el senyor rector, Mn. 
Joan A labau, en fa un elogi en 
una nota que copiem textual
ment: "Felicitació: la donem 
ben plena als Srs. fundadors 
del Pomells "N ostra M o n t
serrat" i "Saltirons” pels actes 
piadosos en que festejaren a la 
seva Patrona la  Verge de 
Montserrat. La comunió gene
ra l del matí i el cant de la p re 
garia  a la Verge a l vespre foren 
una prova clara de l'esperit 
cristià de nostres pomells: a ixí 
es com se fa bona acció social, 
acompanyant a la joventut als 
brassos de Jesús i M a ria ". 
Milers de llegidors d'En Patufet 
i admiradors del mestre Folch i 
Torres es varen engrescar amb 
els objectius de la institució i a 
tot Catalunya es formaren nous 
Pomells; en ce lebrar-ne  el 
segon aniversari ja se n'havien 
constituït més de 700. El lema 
era "Déu i Pàtria" i els himnes 
El V iro la i i La Santa Espina. El 
signe extern de les pomellistes 
era la caputxa i per als nois la 
barretina. La barretina aviat 
fou abandonada. En canvi, en 
l'ús de la caputxa alguns caps 
rectors del moviment hi havien 
dipositat les essències del país. 
Vegeu-ne, si no, algunes frases 
d 'un  article titulat "El poder de 
la c a p u tx a " i p u b lic a t a 
l 'Àm fora  del juliol del 1922: 
"Deixeu que la caputxa triomfi 
i llavors sí que no hi ha d'haver- 
hi pon que l'au tonom ia  de 
C atalunya s igu i un assaig  
desgraciat (...) La caputxa és 
una senyal de vitalitat del poble  
català (...) Avu i d ia  no hi ha

qu i no reconegui la moda  
parisenca com gran destructora 
dels costums i vida regional de 
tot Europa: signa " Un devot 
dels Pomells".
La primavera de l'any 1922 a 
Salt hi floriren quatre Pomells 
més, el nom dels quals amb el 
del seu president o presidenta i 
l'adreça ve publicata l 'Àm fora  
del juliol de 1922. Són els 
següents: "Núm. 647. "Gent 
Catalana", de Salt. Adreça: À n 

gel Vilagran, Sant Josep, 8. - 
Núm. 648. "Roseretde l'amor", 
de Salt. Adreça: M aria  Vila, 
Sant Josep 16. -Núm. 649. 
"Cors barrats" de Salt. Adreça: 
Pere Sureda, Unió, 13. -Núm. 
650. "Floretes del Ter", de 
Salt. Adreça: Francisca Sans". 
He repassat les Àm fora  fins al 
darrer número publicat i no he 
trobat cap més Pomell saltenc. 
En total doncs són sis, tres de

nois i tres de noies, els que es 
varen form ar al nostre poble. 
Pel que fa al pomell "Cors 
barra ts", no em costa gens 
d 'im ag ina r el seu president-e i 
meu pare Pere Sureda, aleshores 
de 1 8 anys- recordant als seus 
components el compromís de la 
bona obra setmanal, i intentant 
fer-los can ta r l'H im ne  dels 
Pomells de Joventut, amb música 
de Miquel Blanch, o assajant ell 
a l'harmónium La sardana dels 
Pomells de Joventut, composada 
per J. M. Grassó.
En el Full Parroquial del segon 
diumenge de juliol de 1922, 
s'hi troba aquesta altra nota 
sobre els Pomells del poble: 
"S 'estan p re p a ra n t tots es  
Pomells de Salt per una gran 

festa que dintre de poc 
c e le b ra ra n  i a ita l fi 
ensegen un o fic i nou 
popular i altres cants per 
l'acte religiós i s1 ensegen 
també per una solemnial 
vetllada cientific-teatral 
per a la tarda d 'aquell 
dia".
L'única referència pu
blicada a Àm fora  que he 
trobat explicant les obres 
pietoses o patriòtiques 
portades a terme per un 
Pomell de Salt és en el 
núm. de juliol de 1923, i 
c o rre sp o n  a l Pomell 
"Nostra Montserrat", el 
que p res id ia  la Sra. 
Sambola; diu així: ''Col.

lectius: Assistir a la comunió 
general la d iada de la Verge de 
Montserrat. Individuals: Entre 
altres hi trobem el corregir la 
blasfèmia i les paraules caste
llanitzades, fer almoina als po
bres i p regar per la prosperitat 
dels pomells ". A  més de publicar 
les accions exèmplars de cada 
pomell, el butlletí informava de 
festes, d'actes amb fons patriòtic, 
d'excursions i concentracions de

P O M E L L I S T E S !

L a joventut que llu ita per la seva 

espiritualitat, necessita alhora en

fo rtir el seu organism e, puix l’ideal 

dels pobles fo rts  emana del treball, 

que és fonam ent de grandesa i 

p rosperitat.

E l m illor tònic per 

com batre l’agotam ent i 

fadiga i per a  enriquir 

sang en cas d'anèmia,

L ’A I X A R O P

d’HIPOFOSFITS «SALVI)»

únic aprobat per l’Acadèm ia de M edicina 

i que victoriosam ent 

ha triom fat a  E sp an ya i a  les Amèriques

Anunci publicat a la revista "Amfora"



UNA PÀGINA DE LA PETITA HISTÒRIA

1. Antònia Vidal - 2. Angelina Cumalada - 3. Carme Geli - 4. M aria Geli (germana 
de 3) - 5. Enriqueta Palou - 6. Lluïsa Blanquera - 7. Casimira Comas - 8. Teresa 
Bover - 9. Rossita Caula - 10. Coloma Rigau (germana d'en Lleté) - 11 .  Antònia 
(neboda del director de la fàbrica de Salt) - 12. Paquita Sans - 13. Antònia 
Sureda - 14. Caterina Puigdemon - 15. M aria  Alsina Sureda - 16. Assumpció 
Bover - 17. M aria  Puigdemon (germana de 14) - 18. Conxita Raset - 19. Paula 
Alsina Sureda (germana de 1 5)

Pomells, impulsava el coneixe
ment de Catalunya i del català, 
predicava la bona parla entre 
els pomellistes, insistia en la 
decència en el vestir i alertava 
contra les publicacions immo
rals.
Des de la seva creació, aquesta 
institució rebé unes crítiques 
agres de diversos sectors socials 
i intel·lectuals de Catalunya. 
L'acusació més benèvola era 
la de liristes ingenus i carrin
clons tan passats de moda com 
la caputxeta, la barretina i els 
noms fleumes que es donaven 
als pomells. En un a rtic le  
publicat a la Nadala  de la 
fundació Jaume I, del 1980, 
dedicada a glossar la vida i 
l'obra de Josep M. Folch i 
Torres, Josep M iracle escriu: 
" Una part de la intel·lectualitat 
ca ta la n a  ge losa  d 'a q u e s t 
m ovim ent e l com baté. En 
Patufet i el patufetisme varen 
ser posats a la picota. S 'arribà  
a d ir de la seva que era una 
obra nefasta (...). Els atacs eren 
furiosos i descordats ". Com diu 
el mateix autor, aquella part 
de la intel·lectualitat catalana 
en lluita contra els Pomells es 
veié assistida pel governador 
de Barcelona quan els suprimí 
el setembre del 1923. Durant 
molttemps "patufetista" ha estat 
mot de mofa emprat per ments 
selectes i els Pomells de Joventut 
han estat silenciats o ridicu- 
litzats.
Darrerament algunes veus i 
alguns actes reivindiquen la 
figura d 'educador de Josep M. 
Folch i Torres, gràcies al qual 
molts catalans de procedència

senzilla varen aprendre a llegir 
i a estimar el català, i des del 
passat 1 3 de juny un monòlit 
plantat al camí dels Degotalls 
de Montserrat, al costat dels de 
Verdaguer, Clavé, M aragall, 
M illet, Fabra i altres, recorda la 
seva obra cívica i cultural. 
Disposo d 'un únic testimoni 
fotogràfic d'un Pomell Saltenc, 
el de "Floretes del Ter", on po

dem adm irar tot l'estol de xa- 
moses components; el presidia 
Paquita Sans, neboda del rector 
Mn. A labau; i n'era secretària 
la meva tia Antònia. La foto
grafia fou tirada per deixar 
constància de l'estrena col- 
lectiva de la caputxa que tingué 
lloc amb motiu d 'una con
centració de Pomells a Pera
lada, el 22 d 'octubre de 1922.



Confeccions

' H o n a  ^ T e s la  cM a jo r l!
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Després del setè lloc aconseguit l'any passat per l'equip infantil del Pompeu Fabra en els 
campionats d'Espanya, aquest any el Pompeu ha tornat a jugar entre els millors equips de 

l'Estat espanyol -tots ells amb equip ACB-, superant el lloc aconseguit l'any anterior i 
quedant tercers del campionat. A més, al base de l'equip, Galderic Sanmartí, li han donat 

el premi al millor passador, així com a Miquel Martínez el de millor entrenador.
Enhorabona Pompeu.

***

Eduard Jiménez, Pau Bosch, Xevi Espuna, Galderic Sanmartí, Ramon Espuna, Albert Núnez, 
Ivan, Narcís Serra, Josep Rodríguez, Jordi Subils, Marc Sureda, Santi.
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CONSTRUCCIONS DILME, S.L.
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• NOVES EDIFICACIONS
• REFORMES
• RESTAURACIÓ
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Ra m o n  To r r a m a d é

Sempre m'ha semblat que la 
revista la Forga és un bon apa
rador de la cultura saltenca i 
sobretot quan dedica espais a 
temes monogràfics que ser
veixen per a un m illor conei
xement del poble. Permeteu- 
me que quan parli de Salt, aquí 
i a tot arreu, que -sense menys - 
tenir altres parers- l'anomeni 
poble amb tot l'orgull d 'una 
cosa estimada. Potser vila o 
ciutat també li escau, però dei- 
xeu-me'l sentir més meu.
Com que no es pot estimar sen
se conèixer, com més coneguem

el poble i la seva gent, més el 
sentirem nostre, més el respec
tarem i més a gust hi viurem. 
Cada pedra, cada racó, cada 
arbre, cada persona, hi aporten 
el segell d'una configuració que 
modula el caràcter del poble i el 
tarannà dels seus habitants. 
Conèixer qui són els perso
natges cèlebres, que molts d'ells 
figuren en el nomenclàtor dels 
carrers de Salt, és una bona 
aportació de la Farga ja que 
a juda a am p lia r la cultura 
popular. Com que en aquesta 
ocasió les referències van en

caminades als noms més il·lus
tres, no estaria malament que 
aquesttreball agafés un vol més 
àmpli i en pròximes edicions 
s'orientés cap a continuar amb 
la totalitat dels noms dels car
rers, si és que es pot esbrinar el 
com i el perquè, que no sempre, 
almenys jo, en conec els motius. 
Quan preguntes qui era el 
personatge que dóna el nom al 
carrer Pacheco (Patxeco?), dels 
quediuen haver sentitdir, ningú 
en dóna la mateixa versió. Dels 
sants que bategen carrers i 
places, tots en coneixem (per

DECORA
COLOR H o r a i .

VENDA AL MAJOR I AL DETALL DE PINTURES
d Major, 309 - Tel. i Fax: 972 24 54 04 - 17190 SALT 
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sobre) vida i miracles; altres 
noms, per pura lògica són molt 
entenedors: carrer Curt, el car
rer més curt de Salt necessitava 
un nom curt. Com deia ante
riorment, és important tenir un 
coneixement de qui eren les 
persones que donen noms als 
carrers. Podria donar-se el cas, 
encara que esperem que certes 
situacions no es repeteixin, com 
en certa ocasió, que, amb tota 
la bona fe del món, va ig  
participar amb altres companys 
en el canvi de noms d'alguns 
carrers i anàvem a cometre

l'atzagaiada de canviar el nom 
d'un carrer, desconeixent que 
havia estat una persona que 
mereixia ser reconeguda i f i
gurar amb tot l'honor, a per
petuïtat, en la placa del carrer 
com a recordança de futures 
generacions.
En certes èpoques i per motius 
distorsionadors de la vida 
quotidiana s'han canviat noms 
de carrer a gust de quatre 
prepo ten ts que es cons i
deraven amos de la situació. 
Per sort, ara, en temps de 
serenitat, les aigües han tornat 
a mare i els canvis, si de cas, 
es deuen a motius raonats. 
Tampoc no considero massa 
entenedor dedicar carrers a 
persones vives; vés a saber... 
-se'n trobarien exemples-, quin 
camí seguiran. Tot amb tot, 
aplaudeixo la decisió muni
cipal de concedir un carrer a 
la premi Nobel Rigoberta Men-

chú, més que res per les 
paraules tan eloqüents i de 
sentit ètic que va pronunciar 
en mostrar el seu agraïment 
per l'honor concedit. "Un pre
mio Nobel no debe ser con- 
siderado como un ídolo; puedo 
cam biar, pero intentaré no 
defraudar vuestra estima". 
Fins i tot ella reconeixia que el 
món i les persones donen 
moltes voltes. Vés a saber si se 
li hagués consultat abans de 
posar el seu nom al carrer, si 
ho hauria acceptat. Per aquest 
sol fet, considero que se'l 
mereix. Està bé que sigui a la 
zona industrial perquè amb la 
recessió que ha sofert la 
co rrespondènc ia  fa m ilia r , 
almenys les indústries escam
paran el seu nom a tot el món. 
Salt, per mi, té un deute; una 
plaça amb el títol de M a jo r o 
Plaça a seques.

M  A  X o
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fen ef íentenari del Contert Econòmic) F ra n c e s c  F e rre r

A vegades costa saber exac
tament la ideo log ia  política 
dels personatges h istòrics. 
Avui, en voler defin ir la cultura 
política de Carles de Camps i 
d 'O lz ine lles (G irona 1860- 
Sant Sebastià 1939), ell mateix 
ens ha facilitat la feina extraor
dinàriament, atès que en un 
discurs que va pronunciar el 9 
de juliol de 1901 al Congrés 
de Diputats es va defin ir així: 
"Sres. Diputados, soy monàr- 
quico, porque enl a tradición  
y  en la historia he visto que ésta 
es la forma mejor, así lo en-

tiendo p o r lo menos, para  la 
gobernación de nuestro país; 
soy d inàstico , porque  en la  
persona de D. Alfonso XIII veo 
representados todos los legí- 
timos derechos de la realeza; 
soy conservador, porque en esta 
escuela encuentro los principios 
necesarios, fundam en ta les , 
p a ra  la  c o n s o lid a c ió n  d e l 
progreso moderno en todas sus 
manifestaciones; soy, p o r fin 
reg iona lis ta , porque en esta 
orientación comprendo y  veo 
sólo la posible regeneración de 
nuestra Patria; y  p o r todas esas

razones juntas y  p o r todos 
estos motivos, soy tan espanol, 
permitidme que os diga, como 
el que màs lo sea de vosotros, 
si es que esta manifestación, 
en este sentim iento, en este 
afecto, puede haber grados 
entre nosotros
Tot i aquesta defin ic ió , tan
mateix cal remarcar que l'ac
tuació política del Marquès de 
Cam ps va ser ca ta la n is ta  
almenys pels objectius de les 
actuacions parlamentàries que 
se li coneixen, però ell va ma
nifestar que no era catalanista, 
quan va dir: "Yo no soy ca
talanista, en Cataluíïa todo el 
mundo lo sabe..." i per això 
diu que té autoritat per afirmar 
"que el catalanismo no es, ni 
pue de  ser, s e p a ra t is ta ” . 
Aquesta insistència a justificar 
la c a ta la n ita t i a fe r una 
confessió d 'espanyo lita t d a 
vant del Congrés, d'entrada

” l a  C a i x a ”
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS 

DE BARCELONA

Major, 173 - Plaça Llibertat; 1 
17190 SALT • Tel. 972 23 77 11

Major, 301 
17190 SALT • Tel. 972 23 50 10



EL MARQUÈS DE CAMPS, POLÍTIC
(en  e l een te n a rí d e l Concert Econòmic)
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podria estranyar, però a ixò té 
una justificació ben elemental. 
En els anys darrers del segle 
passat, la catalanofòbia a M a
drid era tan evident, no sola
ment al Congrés, sinó també als 
mitjans de comunicació, que a 
tots els catalans els obligava a 
d ir a cada pas que no eren 
separatistes, i fer-se perdonar 
la catalanitat.
El Marquès de Camps surt elegit 
Diputat per O lo t (1900-1902).
I la prim era actuació p a rla 
mentària rellevant al Congrés 
dels Diputats de M adrid  va ser 
quan va presentar una esmena 
a la "Contestació al Discurs de 
la Corona" de 1901. L'esmena 
p re ten ia  d e s p ro v in c ia litz a r  
Catalunya i, a més a més d 'o b 
tenir una àm plia descentralit
zac ió  adm in is tra tiva , poder 
establir "concerts econòmics" 
en el terreny fiscal. Els objectius 
d'aquesta esmena ja s'havien 
demanat anteriorment: foren el 
Foment del Treball Nacional el 
1897 i diversos presidents mit
jançant un missatge a la reina 
regent el 1 898 , sense haver 
obtingut cap resultat positiu.

Tampoc el Congrés li va ser 
favorable. El diputat liberal Luis 
de Arm inàn li va d ir que no 
l'admetien perquè l'esmena del 
M arquès "es p u ra  y  esen- 
cialmente regionalista y  cata
lanista". Tanta feina que va 
tenir el Marquès per d ir que 
no era catalanista, que no era 
separatista, i en canvi li tom
ben l'esmena per catalanista.
I a més a més li diuen que els 
que es diuen catalanistes són 
"de un sentido po lítico  per- 
nicioso pa ra  la un idad y  la 
in te g r id a d  de la  P a tria ", i 
també que ell malgrat haver- 
se presentat com a monàrquic 
no li accepten perquè "tratar 
en su am or a la M onarquia de 
presentarnos como escudadas 
en ese am or todas esas insi- 
diosas doctrinas, lo considero 
sumamente peligroso".
El Marquès, en presentar la 
seva esmena pe ra  la "descen
tralització" i el "concert eco
nòmic", va crear una dinàmica 
contra el catalanisme. Entre els 
intervinents, els més catala- 
nofòbics varen ser l'esmentat 
Luis de Arm inàn i Segismundo

M ore t. En aquells moments 
estaven tots els espanyols en 
c o n tra  de les Bases de 
Manresa, i estaven folls només 
de pensar que políticament se 
"aspira que el lenguaje catalàn 
sea la  le n g u a  o f ic ia l de 
C a ta lu n a ; a que C a ta luna  
tenga una adm inistración de 
justicia p rop ia , un Poder legis- 
la tivo  p rop io , con Càmaras 
exclusivamente suyas, y  a que 
tenga un régim en tributario  
reg io na l que le perm ita  ser 
c/uena de su hacienda, mer- 
mando la sobirania del Esta- 
do".
I els espanyols són tan in 
tel·ligents que volen els catalans 
per treballar; Arm inàn acaba 
dient que abandonin el cata
lanisme i que es posin a tre
ballar, perquè "Cataluna es un 
centro de producción y  que

C IS T E L L E R

JfICIME 
PUEBLfl GIRONÈS
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EL MARQUES DE CAMPS, POLÍTIC
(en e l c en ten ari d e l  Concert Econòmic)

Cataluna se honra en trabajar 
para el mercado espanol. Pues 
que, desconoce el Sr. Marquès 
de Camps que los viajantes  
catalanes son los que surten de 
géneros a toda Espana y  que 
aquellas fabricas trabajan para  
Espana, po rque  Espana les 
presta su dinero?" Però no diu 
que aquests diners se'Is em
porten per via fiscal quedant- 
se'Is ells d e f in it iv a m e n t, i 
decidint què se'n fa.
El M in is tre  de G ove rnac ió , 
Segismundo Moret, va dir: "A l 
particularismo, a l regionalismo 
corresponden en seguida una 
justícia p ro p ia , unas Cortes 
suyas, una n e ce s id a d  de  
afirmar las resoluciones de esas 
Cortes con la creación de un 
ejército p ro p io , y  todo esto 
significa poco a poco algo asi 
como aristas arrancadas de la 
corona de la Patria . . . l a  dejas 
exànime como tronco a l que se 
arrancan las ramas, convir- 
tiendo en pobres chozas lo que 
debe ser un inmenso palacio en 
el que se cobijen los hijos de 
toda la Nación espanola". 
Segismundo Moret diu que el

catalanisme és com els "fuegos 
fatuos que salen de la descom- 
posición de las tumbas" i més 
el preocupa la llengua, ja  que 
"hay todavía la idea peregrina  
de la destrucción de la lengua 
madre; y  ese deseo de hablar 
una lengua particu lar en cada 
región... idea que ha nacido  
como àsp id  venenoso en el 
càliz de las flores". El Marquès 
de Camps va to rn a r a de 
manar la descentralització i el 
concert econòmic, però tot fou 
endebades. C ap espanyo l 
l'a ju d à . N o  n 'h i havia pas 
prou de fer-se perdonar la se

va catalanitat. El pobre Marquès 
de Camps, tot i renunciar als 
legítims drets del catalanisme, 
pogué  c o m p ro v a r que els 
espanyols volien el domini i la 
subjecció de Catalunya, per a 
la seva espoliació fiscal, i allò 

que en deien la "uni- 
dad" era una excusa. 
Cal tenir en compte que 
per l'a c titu d  po lítica  
només "reg iona lis ta " 
del Marquès de Camps, 
el 1905 va tenir p ro 
blemes. A  resultes de 
l'assalt al Cu-Cut pel 
seu comportament com 
a senador a M adrid, va 
rebre moltes pressions
i ultratges. Els "Inge- 
nieros de Montes" es
panyols el varen consi

dera r ind igne amb l'excusa 
que volia posar Catalunya sota 
la jurisdicció d'un altre estat, li 
varen organ itzar un tribunal 
d 'honor i el varen expulsar de 
la seva col·lectivitat i, a més, 
una publicació m ilitar m adri
lenya li va fer aquest poema 
satíric:

"jEse invertido marqués 

"que el corazón tiene mohoso 

"ha de marcharse "al francès" 

"donde en planta de faccioso 

"lo echaràn a puntapiés!

N B R S a l
MATERIALS DE FONTANERIA I OBRA PÚBLICA 

SANITARIS - AIXETES I MOBLES DE BANY

d Costabona, 40 - Tel. 972 40 15 52 - Fax 972 40 14 56 - 17006 GIRONA



FÀBRICA DE GASOSES 
DISTRIBUCIÓ DE BEGUDES

GRUP CATALÀ 
DE COMPRES, S.L.

•  •  •

Rosa Costa
Torras i Bages, 35 - Tel. i Fax: 972 
17190 SALT (Girona)

, S.A.
2 23 63 81 f
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• Graduació de la vista
• Ulleres graduades

• Lents de contacte
• Ulleres de sol

e q L T
Àngel Guimerà, 75 
Tel. 972 23 36 45 

17190 SALT

■
 REPARACIÓ DE MAQUINARIA

MECANITZATS DE PECES 
TORN IFRESADORA

Costabona, 49 
MECANIQUE Tel. 972 23 49 95

CAR AN DELL 17006 GIRONA
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Països Catalans, 147 - 17190 SALT 
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CANALS, TUBS i ACCESSORIS 
METÀL·LICS PLUVIALS 

Galvanitzats, Prelacats, Zenc, Inox, Coure

d Tarragona, 12 - Tel. i Fax: 972 24 49 00 - 17181 AIGUAVIVA (Girona)
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Els gegants són les figuracions humanes, d'ambdós 
sexes, d'uns quatre metres d'alçada, que 

participen en la cercavila de l'inici de la Festa Major, 
acompanyats dels capgrossos i dels grallers.

DELS ORÍGENS
Per com prendre l'ex is tència  
dels gegants fins als nostres dies 
cal fer un breu repàs del medi 
on sorgiren, des de l'època me
dieval fins el segle XVI, quan 
en realitat aparegueren, des
prés d 'h a v e r  p a r t ic ip a t  
juntament am b altres perso
natges estranys en m a n i
festacions de tipus religiós. Per 
a ix ò  ca l fe r esm ent de la 
festivitat de Corpus, p rom o
guda per la beata Juliana de 
Mont-Cornillon, aprovada pel 
bisbe d e iie ja  en 1246, yel 8 
de setembre de 1 264 Urbà IV, 
am b la butlla Transiturus va 
estendre la fes tiv ita t a tota 
l'Església. A  Catalunya, Bar
celona fou la primera a celebrar 
la processó de Corpus el 1319.

D'aquí que el poble, en aquest 
dia únic, dins del context de 
l'època, manifestés la seva joia 
amb tot esclat. La festa girava 
entorn de la processó i en el 
segu ic i era na tu ra l que hi 
hagués d 'a n a r  to thom . La 
iniciativa popular s'esforçà a 
aportar-h i tot allò que la seva 
im aginació li demanava i el 
tipisme d'aquestes jornades el 
donava la comparseria d'uns 
éssers estranys i estrambòtics, 
i na tu ra lm en t s im bò lics , la 
p resència  dels qua ls a les 
processons no era més que un 
record de molt velles èpoques. 
Ben aviat aparegué una pro
fusió de personatges de l'Antic 
i el Nou Testament: reis, p ro
fetes, apòstols i sants. A  mitjan 
segle XV, a quatre sacerdots 
que vestien com els evangelistes

U n d a r a

cantaven, ben aviat s'hi uniren 
dotze reis, po rtan t corones 
d 'o r ip e ll i c iris  blancs, que 
sim bo litzaven les potències 
terrenals retent tribut. Des de 
l 'a n y  1431 hi a n a va  una 
com parseria  d 'ànae ls: eren 

sonadors de 
Vestien cçfàyJüa, calçons ver-

i testa

SEGLE XVI

En a rriba r al segle XVI, evan
gelistes i reis foren substituïts 
per dotze minyons vestits d 'àn 
gel. I fou llavors quan apare
gueren els gegants, també el 
bestiari: el drac i el dragolí, la 
mulassa, el lleó, l'àguila... Tots 
ells propietat del comú, és a dir, 
el que era de propietat muni
cipal.
De ta n t en ta n t a lgunes 
d 'aquestes figu rac ions can
taven o dansaven. Era el co
mençament del ressorgiment

DIMARTS TANCAT, EXCEPTE FESTIUS 
I VIGÍLIES DE FESTA. 

OBERT A PARTIR DE LES 19 HORES.

Avgda. Francesc Macià, 30 
Tel. 972 23 69 72 

17190 SALT
•MSSj,



ELS GEGANTS I ELS NANS

del teatre. Fins i tot la cort dels Àustries tenia 
els seus monstres, capgrossos, nans.... per 
representar que ells no eren tan lletjos. Amb 
el temps, aquelles figuracions o entremesos 
s'anaren sim plificant i es perderen molts 
personatges.
A ixò  va durar, a les nostres comarques, fins 
als anys 1 860, en què aparegué un nou 
element, una nova com parsa, d 'o rig e n  
valencià: els nans. Com a capgrossos, potser 
caldria considerar-los emmanllevats al teatre, 
on solien aparèixer en balls i comèdies de 
màgia. Ells són la contraposició dels gegants, 
la raó d'ésser dels quals necessita l'existència 
del seus oponents; endemés, dins de l'esfera 
simbòlica, la creença en gegants i nans era 
antiquíssima. Per a ixò  quan els gegants 
deixaren d'ésser un complement per a tenir 
p e rs o n a lita t p rò p ia , els nans hav ien  
d'aparèixer.
Gegants i nans dansaven i g iravoltaven 
damunt els seus peus, al compàs dels aires 
populars que tocava un flab io la ire , que 
s'acompanyava amb un tamborí.
I a ix í, am b el pas del temps, perduren 
gegants i nans, que com hem vist vénen de 
lluny, d'antics costums religiosos. Avui dia 
ha desaparegut tot el component religiós que 
donà origen a aquestes figuracions, que han 
quedat incloses dins la Festa Popular i són 
elements indispensables i imprescindibles en 
qualsevol cercavila, on fan la delícia de petits 
i grans, malgrat que a algun nyec li facin 
por.
Per molts anys i Bona Festa Major.

c a
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EMBALATGES PER A MAQUINES I

MODELISTERIA
Fusteria Colón, s.l.

JOAN COLON

Miquel de Palol, 15 - Telèfon 972 23 47 71 - Fax 972 23 43 02 - 17190 SALT (Girona)



•  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INDUSTRIALS
• CONTROL I REGULACIÓ DE PROCESSOS
• AUTÒMATS PROGRAMABLES
• PANELLS DE COMANDAMENT I POTÈNCIA
• ESTACIONS TRANSFORMADORES
• XARXES DE DISTRIBUCIÓ DALTA I BAIXA TENSIÓ
• ENLLUMENAT PÚBLIC

APLICACIONS ELÈCTRIQUES, s.a.

C. d'Amnistia Internacional, 18 • 17190 SALT (Girona) 
Apartat de Correus, 242 • 17080 (Girona)
Tel. 972 40 50 23 • Fax 972 40 22 30
E-mail: aenet@aenet.grn.es

S A N T A  L U C I A
ASSEGURANCES

Instint de protecció

AGÈNCIA A  GIRONA: Sta. Eugènia, 18, la  - Tel. 972 20 19 88

mailto:aenet@aenet.grn.es


Construccions 
Electromecàniques 

del Ter, S.A. ^ ^ u ú ih L u À

i a e m fe r, s a R.S.I. 20.7140/CAT

MAQUINÀRIA  
PER A PLÀSTICS

fleca i ‘Pastisseria

Camí antic de Vilablareix, s/n 
Tel. 972 23 13 61 - 17190 SALT (Girona)

Carrer Llarg, 10 - Telèfon 972 23 83 71 
17190 SALT (Girona)
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PIONERA EN IL SEU CAMP

L'Escola d'Educació Especial la 
Maçana fou fundada el 1 980. 
En a q u e ll m om ent a te n ia  
a lum nes am b d e fic iè n c ia  
auditiva i deficiència visual. A  
partirde 1989, que foren creats 
per la Generalitat els CREDAS 
(Centre de Recursos per a De
ficients Auditius), l'escola la 
Maçana va passar a ser, a més 
a més, seu del CREDAG de 
G irona, acollint logopedes iti
nerants de tota la província de 
G irona. Per tant, la població 
d'alumnes atesos per les logo
pedes de la Maçana i del CRE

DAG va augmentar considera
blement, car a partir d'aquesta 
data tots els alumnes amb 
defic iència  aud itiva  podien 
ésser integrats en escoles pú
bliques i ésser atesos en les 
seves pròpies escoles per les 
nostres logopedes, donan t 
suport escolar, fentadaptacions 
curriculars, adaptant material 
escolar i assessorant pares i 
mestres d'alumnes sords. 
Actualment l'escola la Maçana 
és el centre on hi ha més recursos 
tècnics i p rofessionals per 
treballar la deficiència auditiva.

Tenim aparells d 'a lt cost eco 
nòmic, material específic per 
treballaria sordesa, biblioteca, 
hemeroteca i videoteca profes
sional.
El benefici de poder compartir 
centre amb el CREDAG ha 
suposat a part de més recursos 
econòm ics, una aud iop ro - 
tesista i una psicòloga, poder 
organ itzar anualment cursos 
formatius per a pares, mestres 
i logopedes, o fe r ir  asses
sorament per a qui el demani, 
etc.
Les edats dels alumnes que 
s'atenen oscil.len de 0 a 20 
anys. A  més, des del curs 1 997 
s'atenen alumnes amb proble
mes, retards o trastorns de llen
guatge escolaritzats en escoles 
públiques o concertades. 
L'escola la Maçana - CREDAG 
és pionera a Catalunya de: 
*La integració mixta o com
partida, és a dir: possibilitar

SEGURO

OCASO

SUCURSAL DE GIRONA:
d Barcelona, 17-19 - 17001 GIRONA 

Tels. 972 20 67 34 - 900 65 65 65

TALLERS

JUNPA, s.L.

SERRALLERiA 
FUSTERIA METÀL·LICA - PVC 

I ALUMINI

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

17181 AIGUAVIVA (Girona)



L'ESCOLA MAÇANA
PIONERA EN EL SEU CAMP

als alumnes amb deficiència 
auditiva pregona el fet de poder 
assistir al nostre centre per 
poder aprofitar tots els recursos 
tècnics de què disposem i així 
estimularl'audició, ferun treball 
específic de llenguatge i a més 
a més poder assistir a l'escola 
del seu barri per fer una bona 
integració escolar i social. Els 
alumnes, segons les seves man
cances i/o  necessitats, es repar
tiran la setmana entre una 
escola i l'altra. Aquesta inte
gració mixta es pot in ic iar a 
Infantil, seguir amb Primària i 
acabar amb la Secundària 
Obligatòria (ESO).
*Cursar l'FP Adaptada (Perru
queria, Hostaleria, Estètica, 
Administratiu...)
*Cursar l'ESO Adaptada. Per 
alsalumnesque no poden seguir 
el currículum de les escoles 
ordinàries encara que se'ls 
adapti. Hem in ic ia t un nou 
projecte moltengrescador, amb

crèdits comuns adaptats i crèdits 
variables molt pràctics, segons 
les seves necessitats (fusteria, 
cuina, educació v iària, in for
màtica, servei de menjador, 
llengua de signes, tutoria, gestió 
de l'economia domèstica...). 
*Seu de Parau la  C o m p le 
mentada (sistema de comu
nicació per m illorar la lectura 
labiofacial, eina indispensable 
per a les sordeses pregones), 
amb la publicació d'un llibre 
guia pera  pares i professionals 
que tinguin contacte directe 
amb un nen /a  sord/a .
Els nostres alumnes tenen el 
transport gratuït, car la majoria 
es desplaça de pobles llunyans; 
i per tant, també tenen el

COMARCA

ALT EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

GIRONÈS

LA GARROTXA

LA SELVA

PLA DE L'ESTANY

TOTAL

12

14

24

8

7

2

67

menjador gratuït. A  més a més, 
el nostre centre disposa d'una 
assistent social, compartida 
amb l'escola especial de Palau, 
la qual cursa i tram ita les 
beques i ajuts, intervé orientant 
les famílies i es coordina amb 
Serveis Socials de base (ajun
taments, consells comarcals). 
L 'escola la M a ça n a  i el 
CREDAG fan els impossibles 
per tal que els nostres fills/es 
de tota la província de G irona, 
amb deficiències auditives i 
de llenguatge, siguin ben 
atesos, per tal que el dia de 
demà s'integrin socialment i 
es puguin valdre per si ma
teixos.

18

8

26

1

6

8

57

TOTAL ALUM
NES ATESOS

20

22

50

9

13

10

124

51

CONFECC/ó SELECTA
Desitja als seus 

clients i amics, una 
Bona Festa Major!!

d Àngel Guimerà, 93 - Tel. 972 23 08 87 
17190 SALT (Girona)
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La Universitat Oberta de Ca
talunya, creada sota l'impuls 
del govern de la Generalitat 
de Catalunya, és un nou con
cepte d'universitat orientat a 
oferir ensenyaments no pre
sencials de la màxima qualitat 
docent mitjançant l'aplicació 
de sistemes pedagògics inno
vadors i l'ús de tecnologies 
multimèdia i interactives.
Per poder dur a terme la seva 
tasca amb flexibilitat i eficàcia, 
la UOC s'integra en el sistema 
u n iv e rs ita r i p ú b lic  de 
Catalunya sota una fórmula 
ju ríd ica  de dret priva t: la 
Fundació per a la Universitat 
Oberta de Catalunya (FUOC), 
en el Patronat de la qual és

m ajoritària la representació de 
la Generalitat de Catalunya. 
La UOC fonam enta el seu 
sistema educatiu en el concepte 
de Campus Virtual, el qual, 
basat en la utilització d 'o rd i
nadors i xarxes telemàtiques 
de comunicació, permet supe
rar les barreres del temps i de 
l'espai facilitant el contacte 
individualitzat i interactiu entre 
tots els membres de la comunitat 
universitària: estudiants, pro
fessors i personal de gestió. 
Des de casa, per mitjà del Cam
pus Virtual, els estudiants reben 
una atenció personalitzada, es 
relacionen amb els companys i 
els seus tutors i consultors, acce
deixen als serveis de la Uni-

virtwal

iudiants' 
itjà  del 
laterials
es

versitat, formen fèffums vi 
de treball o de debat 
l 'o p o r tu n ita t  d 'e n tra  
contacte am b l'à m p lia  cu 
munitat universitària, científica 
i cultural del món.
La formació que els 
a d q u ire ixe n  per 
Campus Virtual i del 
d'estudi que reben 
plementa i enriqueix en les tro
bades presencials, que els 
permeten el contacte directe 
entre ells i amb el professorat, 
més enllà de les possibilitats 
interactives de la xarxa que 
configura el Campus Virtual. Es 
un sistema diversificat, flexible 
i obert. Per les seves especials 
característiques educatives, la

B O N E S
f e s t e s ».

m
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EBKTMELLH
LA MANDUCA

d'en Jordi

PASTISSERIA

Major, 16 - Telèfon 972 23 35 33 - SALT

c / Indústria, 2 - Telèfon 972 23 35 33 
(al costat de la pastisseria Costabella) 

17190 SALT



Et CENTRE DE SUPORT DEL GIRONÈS DE 
14 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

UOC possibilita un ritme de 
seguiment flexible dels estudis 

ue ofereix, adaptat a les cir- 
staTfties personals de 
scú, alhora quea'Ssegura 

una elevada qualitat dpcent i 
formativa.
X ixí mateix, i pertalde garantir 
una atenció m é| d irecta i 
p e rs o r lf jl itz a d a  als seus 
estudiants,-kí UOC disposa 
d'una xarxa de centres de 
suport estesà per tot el territori 
de Catalunytï. En aquests cen
tres, equipats amb mediateca, 
videoconferència i sales de 
reunions i d 'ordinadors, s 'or
ganitzen activitats diverses i 
actes culturals i d'extensió uni
versitària. Gràcies a aquesta 
xarxa territorial, la UOC s'obre 
a tots els ciutadans i fomenta

que participin en activitats de 
caire acadèmic i cultural.
La creació de la UOC, l'any 
1 995, complementa el sistema 
universitari català, posant els 
estudis universitaris a l'abast 
de sectors socials que per raó 
d 'a c tiv ita t la b o ra l, lloc de 
residència, edat o altres motius 
personals, prefereixen accedir 
al seu sistema d'ensenyament 
no presencial.
Com a conseqüència del sis
tema educatiu de la UOC, que 
cobreix i interconnecta tot el 
país, aquesta universitat con
tribueix de manera decisiva al 
reequilibri territorial de Ca
talunya.

Els precedents de la UOC, com 
a primer intent d'educació a

distància a Catalunya, se situen 
a començament de segle, de la 
mà de la Mancomunitat de Ca
talunya, que va crear l'any 1916 
l'Extensió d'Ensenyament Tèc
nic.
Com a novetat, aquest estiu de 
1 998 la Universitat Oberta de 
Catalunya ha creat la Universitat 
Oberta d'Estiu.
També s'ha presentat la nova 
oferta de cursos de formació 
continuada, màsters i postgraus. 
Us desitgem Bona Festa M ajor.

Ricard Giménez i Camins
Cap del Centre de Suport 

del Gironès 
Universitat Oberta de Catalunya.

AUTOMÒBILS!

JIINCA*
Venda de vehicles nous i usats 

Reparació integral de l'automòbil 

NOU SERVEI 
Línia Pre-ITV informatitzada

Travessia Santa Eugènia/ 18 - Tel. 972  23 44  32 - 17190 SALT
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c / Major de Salt, 268 - Tel. 972 24 33 04 - 17190 SALT 
c / Migdia, 1 - Tel. 972 20 04 29 - 17002 GIRONA - c /  Pare Coll, 11 - Tel. 972 23 24 97 - 17005 GIRONA 

Ctra. Barcelona, 99 - Tel. 972 41 1 3 58 - 17001 GIRONA

T I K 1T C  R C R l  \
EGOLTA

• Només et posem la vida més fàcil. 
• Rentem i planxem  

per a la teva comoditat.

c/ Major de Salt, 312- Tel. 972 23 45 43 - 17190 SALT

FORN de PA ARTESÀ

L ’ESPIG FI
PASTISSERIA

. o .
c /  Major, 98 - Tel. 972 23 46 43 - 17190 SALT (Girona)
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BALDUFA

Aquest joc que veiefn practicar 
a infants i joves pels diferents 
carrers, places i escoles del 
nostre poble s'ha tornat a 
popularitzardenou. La baldufa 
és un joc trad ic ional,- dels 
d'abans i dels de sempre. De 
ben segurque ha estat testimoni 
de moltes bones estones entre 
els infants i colles de nens i 
nenes de totes les èpoques en la 
nostra vila. Per això a la gent 
gran els agrada molt de veure 
com els infants juguen i com es 
recuperen antics jocs que ells 
havien practicat i es senten sa

tisfets d'ensenyar als menuts a 
jugar amb ells, a manipular- 
los. Existeix, doncs, una trans
missió de costums i de conei
xements. La baldufa ens ajuda 
a fer realitat la comunicació 
entre les generacions. Es un 
joc assequible, sense piles, 
sense xips, capaç durant un 
temps de desplaçar la video- 
consola més cara.
Proveu de fer participar infants 
i gent gran en aquest mateix 
joc. De ben segur que si us 
proveïu d 'una màquina de 
fotografiar aconseguireu una

T ngttflTS
GAUDIU ARA DE LA 

MILLOR PROGRAMACIÓ AMB:

S A T E L I T E

CANAL D I G I T A L

V I A
D I C 3 I T A I _

c / Àngel Guimerà, 83 - Tel. 972 23 52 15 
Fax 972 23 05 47 - 17190 SALT (Girona)

bona instantània.
La baldufa, com a joc transmès 
de pares a fills, té uns orígens 
molt llunyans. Segons sembla 
podem trobar al·lusions sobre 
la seva existència a l'any 2000 
abans de JC.
Plató i V irg ili hi van fer referència 
en les seves obres. Homer, fins i 
tot en parla referint-se al caràcter 
dèbil de les persones, que en 
ocasions giren debilitats abans 
d'aturar-se com una baldufa. 
En l'Imperi Romà ja era molt 
conegut i fins i tot un senyor que 
es deia Cató, famós estadista 
romà, les recomanava com a 
alternativa als jocs dels dards. 
El joc de la Baldufa també era 
molt conegut pels amerindis, 
abans de l'arribada dels primers 
colons a les amèriques; els indis 
d 'a llà  practicaven aquest joc 
amb moltd'entusiasme, sobretot 
durant les estacions del fred 
intens. Al damunt del gel feien

/
/
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LA BALDUFA

g ira r les seves baldufes i gau
dien dels seus efectes.
En alguns indrets, encara avui 
en dia, cada nen o nena es 
fabrica la seva pròpia baldufa 
amb qualsevol tipus de fusta, 
fins i tot amb banyes o amb 
ossos d'animals. Després amb 
els ganivets i punxons els donen 
diferents formes i gravats per 
tal d'aconseguir l'efecte del 
movimento ball que el creador 
desitja.
Segons les zones geogràfiques, 
les cultures i tradicions, es po
den conèixer diferents tipus de 
forma i mides.
A l'À fr ic a  es gravaven ranures 
per tal d'aconseguir que la 
baldufa en giravoltar arribés a 
xiular.
Al Japó, on la fabricació de 
baldufes és una de les espe

cialitats de l'a rte
sania tradicional, 
fabriquen les ano
menades baldufes 
parteres, les quals 
deixen anar ba l
dufes petites suc
cessives en g ira r 
sobre si mateixes.
A  la Xina, fins i tot 
s'organitzen cur
sets per tal d 'en
senyar a llançar 
baldufes de 50 
quilos.

A  Austràlia organitzen guerres 
de baldufes gegants, les quals 
fan xocar amb veritable ener- 
gia.
El joc de la Baldufa és molt 
popular a Catalunya i sobretot 
a les illes Balears. D'alguns 
indrets es coneixen fins i tot 
nomenclatures per designar les 
diferents parts de la baldufa o 
els seus moviments. Aquí us en

C L x ío Jü h t c o

presentem un exemple:
Ballar: és el moviment de rotació 
de la baldufa.
Fer el rei: és quan la baldufa 
balla amb finor sense osci l.lar, i 
quan ba llan t al dam unt del 
palmell de la mà fa pessigolles 
molt fines.
La baldufa té carros o té carre- 
tells: quan la baldufa balla 
asprament, sense finor.

ONA FESTA MAJOi
aiJWifc f l .

Perruqueria i Estètica

--------------------------------------------------------

ONA FESTA MAJOI
• SERVEIS DE PERRUQUERIA

íONA P ESTÈTICA lA JO l
.  MAQUILLATGE 
.  DEPILACIONS 

.  PEELING CORPORAL
* OUIROMASSATGE 

TRACTAMENTS DE NUTRICIÓ

________________________________________

» - 1 7 ,  9 0  S A "
d  Major, 128 - Tel. 972 24 18 í

T
T E I S A  1 9 2 0

Transportes Eléctricos 

Interurbanos, S.A.

• UNIES r e g u l a r s  de 
TRANSPORTS DE VIATGERS

•AUTOCARS DE SERVEIS 
DISCRECIONALS

GIRONA: Sardenya, 16 - Tel. 20 48 68*

ADMINISTRACIONS
Girona - Tel. 972 20 02 75 

Banyoles - Tel. 972 57 00 53 
Olot - Tel. 972 26 01 96 

Figueres - 972 Tel. 50 31 75 
Camprodon - 972 Tel. 74 02 95



Ha  -BALDUFA

La baldufa també potfer bossa 
quan balla malament.
A O lot la baldufa de cordill és 
anomenada també baldufa de 
fuet.
Adormir la baldufa fa refe
rència als moviments finals de 
decaïment.
Com diuen a M allorca, la ba l
dufa vella pot servir perquè 
pugui rebre pois (picades fetes 
amb altres baldufes).

Regles del joc
Es pren la baldufa, i al voltant 
d'ella mateixa es lliga orde
nadament un cordill o fil. En 
llançar la baldufa amb un 
moviment adequat al damunt 
del terra aquesta ha de prendre 
un ràpid moviment de rotació 
damunt la seva punta.
Amb la pràctica el jugador 
podrà adquirir l'habilita t de 
fer-la mantenir durant un temps 
més aviat llarg en moviment. 
Un cop el jugador ja controla 
la tira d a  i la posada en 
moviment, podrà dedicar-se a 
un cert nombre de jocs.

Algunes maneres de jugar
El c/e tradició romana: es fa un 
cercle a terra i es divideix en 
deu segments numerats; es 
marquen els punts corres
ponents al segment on es para 
la baldufa.

El joc de la cursa d'obstacles: 
°n es tracta d 'a rrib a r a la meta 
esquivant objectes situats al 
^arg del recorregut prèviament 
senyalitzat.

El joc del rotlle :és potser el més 
P°pular, i es tracta de descriure 

cercle a terra i tira r la 
Qldufa a dins, de manera que

hi balli. Si no hi cau o si en 
ésser-hi no n'aconsegueix sortir 
ella mateixa ballant, ha de 
quedar dins el cercle fins que 
els altres jugadors la salvin 
reorientant la que vol salvar 
amb el cordill mentre balla a 
dins el cercle (o amb un cop de 
baldufa).

La Baldufa treu monedes -Ma- 
llorca-: tots els jugadors tiren 
la baldufa al mateix temps. 
Segons el temps que ballarà la 
baldufa de cadascú, seran p ri
mer, segon, tercer, etc... Dins 
de la rodona, cada jugador hi 
tira una o diverses monedes. 
Tirant per ordre, les treuen de 
la rodona amb la punta de 
ferro de la baldufa. Es pot 
conduir la baldufa amb l'ajuda 
del cordill.

A  descordar per pams: farem 
una ratlla a terra. Cada ju
gador tirarà la baldufa de 
manera que en tira r- la  la 
picada que faci sigui damunt 
la ratlla. La baldufa que quedi 
més allunyada de la ratlla 
s'haurà de posar ben cordada 
dam unt la m ate ixa ra tlla . 
Després el primer farà ballar 
la baldufa damunt la que hi ha 
a terra, procurant des
cordar-la amb la ba l
dufa, però no amb la 
corda; si li descorda un 
pam de corda, aquest li 
podrà picar un poi (un 
cop). Si li descorda dos 
pams li etzibarà dos 
pois, i així anar fent. Si 
la baldufa no balla o no 
descorda l'a ltra  b a l
dufa, aquesta serà la 
que pagarà i haurà de 
deixar la baldufa ben 
cordada a la ratlla.

Hi ha diversos tipus de 
baldufes: accionades

amb dits, accionades amb bas- 
tonets i accionades amb corda.

La ba ld u fa , am b el procés 
d 'indus tria litzac ió , també ha 
sofert algunes modificacions en 
els materials i formes. Des del 
segle XX podem trobar baldufes 
fetes amb materials de xapa 
m età l·lica , plàstics, sonores, 
visuals, lluminoses, etc...

L'empresa alemanya Bolz ha 
innovat bastant aquest artilugi 
fabricant diferents models que 
combinen espectacularitat, física
i sons provocats pels moviments 
que desprenen en rotar.

A  Catalunya, fins i tot comptem 
amb una Associació d'Amics de 
la Baldufa. Us podeu posar en 
contacte amb ells a través del 
telèfon 93 308 20 30. Tenen seu 
en el Centre Cívic de Can Felipa 
de Barcelona.
Apa baldufeccionatsü Per la 
Festa M ajor, feu-la ballar!!

Ludoteca Les Bernardes de Salt 
Generalitat de Catalunya 

Departament de Benestar Social 
Direcció General d'Acció Cívica
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P L A N T E R S
El Ter, les Deveses, els camps i les hortes són els elements que, 

fonamentalment, conformen el paisatge extraurbà del pla de Salt.
I de les hortes, el planter■ que, com és sabut, gaudeix de justa anomenada i 

és ben apreciat arreu de les nostres comarques, 
de les quals en som el principal productor.

Hem volgut aprofitar aquest programa de la festa major per divulgar un altre 
tipus de planter que no és pròpiament el d'hortalisses. Ens referim a l planter 

de personatges il.lustres. Personatges que han fet història, que han estat 
protagonistes de la nostra història col·lectiva. I posats a estudiar la 

bibliografia i la documentació per a la confecció d'aquest treball, ens 
adonem que Salt és també molt ric en la producció d'aquest tipus de planter 

humà. Hem de confessar que ens hem vist sorpresos per Ja quantitat de 
material existent sobre el tema, impossible de fer cabre en un simple 
programa de festa major, per més que el condenséssim o resumíssim.

El que oferim, doncs, en les pàgines que dediquem a "personatges saltencs", 
no és més que un breu i apressat assaig, una petita mostra del que podria 

ser un estudi més complet i exhaustiu sobre la biografia de saltencs il·lustres, 
una obra que, algun dia, algú hauria d'escometre.

Hem d'agrair la col·laboració i facilitats que hem rebut de l'Arxiu d'Imatges 
de l'Ajuntament de Salt (AIAS), de la Bibliotca Jaume Ministral, del Museu 

d'Art de Girona, de Xavier Alberch i de Mn. Benet Galí, entre d'altres.

Esperem que les pàgines que segueixen siguin del vostre interès i sobretot 
DESITGEM UNA MOLT BONA FESTA MAJOR!!

LA FARGA 
Consell de Redacció
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Josep Aguilera i Martí és un 
dels fills il·lustres del poble. Va 
néixer a Salt el 8 d'agost de 
1 882 i morí a Barcelona l'any 
1955.
Quan tenia 5 anys, la seva 
família abandona Salt i resideix 
a Barcelona fins el 1 926, any 
lím it de la prim era  etapa 
artística, on es forma com a 
dibuixant i pintor. Va estudiar 
a l'Escola de Belles Arts de 
Barcelona i foudeixebled'Emili 
Casals i d 'Antoni Estruch.
Més tard es trasllada a G irona 
i l'any 1927 va muntar una 
Acadèmia de d ibuix i pintura 
al carrer de la Força i pos
teriorment exerceix de pro
fessor de I' Escola de Belles Arts 
de G irona (1929). I, alhora, 
ju n ta m e n t am b d 'a ltre s , 
contribueix a renovellar els 
cercles artístics de la G irona 
dels anys 20 i 30, malgrat, bé 
és cert, que li costà molts 
disgustos, privacions i d if i
cultats econòmiques, ja que en 
determinats moments li dism i
nueixen els alumnes i no té 
encàrrecs de quadres, en no 
estar d 'acord amb aquella G i
rona arcaica i que en el fons és 
la que dictava les normes a 
seguir en la ciutat.
D'ençà de 1928 col·laborà a 
El Autonom ista  (1928 -29 ). 
Portades del Suplement Literari. 
Aquesta societat gironina que 
es troba l'artista quan s'instal·la

JOSEP AGUILERA 
i MARTÍ

a la ciutat (1926), ja no viu el 
moment dolç de començament 
de segle, en què, a redòs del 
modernisme i del noucentisme, 
va veure esclatar una petita 
revolució cultural. En aquells 
anys, en efecte, uns quants artistes 
i literats havien mogut i remogut 
el quietisme ciutadà i havien 
convertit G irona en el segon nucli 
cultural de Catalunya.
Però ara aquells intents reno
vadors, acollits amb tantes reti
cències, han quedat novament 
esclafats per la llosa de la me
diocritat.

bastià, 1 943; a l'Hotel Carlton 
de Bilbao, 1944; i a la galeria 
G rifé i Escoda de Barcelona, 
1949.
Josep era un enamorat de 
l'ob radeM n. Cinto Verdaguer 
i per sobre de tot dels grans 
poemes Atlàntida  i Canigó, els 
quals, sovint, manifestava que 
havia llegit més d'un cop. 
Josep Aguilera és l'exemple 
clar de l'artista amb idees que 
es troba enmig d'una societat 
liderada per una burgesia que 
no entén res més del que té

Després de la Guerra 
Civil i de l'ex ili als 
camps de refugia ts 
d 'A rg e le rs  (França) 
torna a Barcelona, on 
s'inicià una etapa ca
ra c te ritzad a  p r in c i
palment per dos fac
tors:
1 r. La penúria eco
nòm ica, a lleugerida  
per la seva relació amb 
el sabadellenc Lluís 
Vilasau, que li féu de 
marxant.
2n. Un desplegament 
d'exposicions com a 
resultatde la notorietat 
del seu treball artístic, 
Sitges i les Galeries 
A rte  de Barcelona, 
1 942; la del Museu de 
Sant Elm de Sant Se

Portada del catàleg de l'exposició homenatge a 
JOSEP AGUILERA, l'any 1997.

Museu d'Art de Girona.
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JOSEP AGUILERA i  MARTÍ

davant dels ulls i que ignora i 
ofega tot allò que no pot con
trolar. En el fons és l'evolució 
del caciquisme encobert sota 
una fo rm a de cert " p ro 
gressisme", però que manté 
inalterables les estructures 
d'una societat vella i per res 
moderna.

LA SEVA OBRA

Josep Aguilera es féu conèixer 
com a mestre excepcional del 
d ibu ix al ca rbó  executant 
retrats i component paisatges i 
escenes costumistes sempre 
extretes del natural. La seva 
tècnica del d ibu ix  és molt 
personal i marca una forta 
contextura artística. També 
assajà la tècnica de la pintura 
a l'oli, de la qual s'enriquí amb 
els anys.
Josep va treballar molt el retrat 
i les seves obres foren molt 
elogiades per la crítica en

general i va organitzar un bon 
nombre d'exposicions.
Va aconseguir la medalla d 'o r 
del concurs de pintura Josep 
Masriera amb un paisatge al 
carbó d'Arbúcies.

Les diferents etapes: Podem d ir 
que hi ha tres etapes en l'obra de 
l'artista. Fins el 1 926 bàsicament 
a Barcelona; de 1 926 a 1 939 a 
G irona; i després de la Guerra a 
Barcelona.
Els temes que toca l'artista foren

prim er el retrat i segon el 
paisatge. Ambdós, executats 
p re fe ren tm en t am b llap is  
carbó, sanguina i pastel. A  
cops utilitzà alhora aquests 
m ateria ls en una m ateixa 
composició, i menys vegades 
la tècnica de l'oli.
La característica de la seva 
o b ra  és l'h o m o g e n e ïta t. 
Formalment experimenta una 
exigua evolució, llevat del 
millorament continu de la tèc
nica de l'o li, que porta

n
F Ç S T E R IÀ ^ È B É M IÉ T ^ E R IA  fem  t o t  t ip u s

-  d .  ■■ j m  - m  m  DE M O BLES  IXJI u FU STER IA  EN  G EN ER A L

K I  PRESSUPOSTOS
SEN SE  C O M PR O M ÍS

c/  Prudenci Bertrana (xamfrà c / Major) - Tel. 972 23 59 72 - Tel. Mòbil 989 47 33 92 - 1 71 90 SALT

Josep Aguilera, el tercer per la dreta, amb un grup d'amics i familiars a 
principis de segle. (Col.lecció família Aguilera)



JOSEP AGUILERA i MARTÍ

Aguilera, d'ençà dels anys 40, 
a sortir del rigorós corrent 
realista i a introduir-se en altres 
tendències com ara l'impres
sionisme o l'expressionisme. 
Dibuixant abans que pintor. 
D'aquesta primera etapa, el 
termini de la qual podem fixar 
en l'any 1926, coneixem po
ques obres.

La segona etapa de Josep 
Aguilera fou molt prolifera i 
l'entrada a la ciutat fou molt 
positiva. Després d'haver fet 
una exposició de dibuixos que 
féu el mateix 1 926 a l'Ateneu, 
es decidí a obrir l'Acadèmia. 
L'elogi dels seus dibuixos fou 
general. Però ja hem vist que 
no tot varen ser flors i violes. 
En la seva darrera obra, parti
cularment els olis, mostra una 
tècnica agressiva, de p in 
zellades llargues i una riquesa 
cromàtica desacostumada, que 
contrasta, en canvi, amb les 
gammes quasi monocromes 
dels dibuixos, els motius dels

quals tornen a ser indrets de 
G irona que mantingué presents 
fins a la seva mort, executats de 
memòria o amb l'a ju t d'una foto
grafia.

Tenim constància que al nostre 
poble s'hi van fer dues grans 
exposicions del mestre Aguilera. 
Una l'a n y  1930, en què la 
C om iss ió  Perm anent de c id í 
l'exhibició de dibuixos i pintures, 
juntament amb la rea lització  
d'una conferència del president 
de l'Ateneu de G irona, Carles 
Rahola, sobre la biografia del 
pintor.
I l'a ltra durant el transcurs de la 
Festa M ajor de l'any 1 949, titu
lada: Exposición de l d ib u jo  
antiguo i del murol.
A  més tenim notícies que Josep 
Aguilera treballava en una tela 
de grans dimensions titulada La 
Tartana de Salt, però sembla que 
aquesta obra no es va poder 
acabar mai a causa de la salut 
delicada del pintor en els darrers 
anys de la seva vida. Aquesta 
obra, catalogada i localitzada, -

c. 1954 LA TARTANA DE 
SALT O  MERCAT A  GIRONA, 
oli 11 5 x 1 6 2 -  resta sense 
acabar a l'Ajuntament de Sa't 
i creiem que fou la famosa 
tartana que l'artista tant en va 
parlar en la seva comunicació 
amb els responsables de la 
Corporació d'aquell moment.

BIBLIOGRAFIA:

Colomer, XON, Josep Agui
lera i Martí o "I1 Exposición 
de dibujo Antiguo i del Mu
ral".
Programa Festa Major de 
Salt, 1991.
Catàleg Exposició Josep 
Aguilera, Girona, l'exili i la 
pobresa. Museu d'Art. 
Girona.
Freixes, Pere. L'obra de Josep 
Aguilera.
Revista de Girona, 85, pp 
419-23, 1978.
Biografies de Gironins, ed 
Dalmau, Girona, 1960.
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DIDAC BOVER I GARCIA

El 1890 la vila de Salt mantenia 
un procés expansiu en la in
dústria tèxtil que es concreta 
en l'am pliaciódela maquinària 
instal·lada a les tres fàbriques 
existents. La p o b la c ió  no 
arribava als 2 .200 habitants. 
En aquestany s'inicia una forta 
campanya nacionalista a Ca
talunya.
El 23 de setembre d'aquell 
1890 naixia a Salten Dídac, el 
més petitdels set germans de la 
família "corronista" de Joan 
Bover i Carme García. Vivien 
en una casa força confortable 
de la carretera de Salt a Anglès. 
El 1896, en complir els sis anys, 
va anar a l'escola pública del 
mestre Esteve Vila i M ir, com la 
majoria dels vailets de la seva 
edat.
A l'edat de 1 2 anys, anà a 
classes al Seminari com a 
alumne extern i començà a 
estudiarmúsica, solfeig i piano 
a l'A ca d è m ia  M ò lle ra  de 
Girona. Més tard, als 1 8 anys, 
el 1908, va anar a classes de

piano amb el mestre Miquel 
O liva i V ilar, prestigiós músic 
de G irona: hi estudià harmonia 
i composició musical. Fou soci 
del S ind icat M usical de la 
Província de G irona com a 
Drofessor de piano i membre de 
'A ssoc iac ió  de M úsica de 

G irona. Freqüentà l'am bient 
cultural i musical de l'Athenea 
de G irona, on va establir una 
important relació amb persones 
de món de la música i del corrent 
cultural del moment.
Quan el 1913 s'amplià l'es
glésia parroquial de Sant Cugat, 
s'organitza un centre cultural, 
el Patronat de Sant Lluís Gon- 
zaga, i en el seu local, situat en 
el ca rre r avui de Joaquim  
Ravetllat, s'hi desenvoluparen 
activitats culturals, teatrals, re
creatives i esportives. Testimonis 
de l'època més tardana del 
Patronat consideren que fou un 
fogar de catalanisme. A ixí ho 
ha expressat més d'una vegada 
Pau Masó i Fàbrega, pel ca
ràcter social que representava

63

Dídac Bover i García 
1890-1936

aquella entitat.
En aquest context Dídac Bover 
hi desenvolupà una lla rga  
activ ita t artisticocultural. Es 
cuidà de l'elenc teatral, del 
grup infantil que interpretava 
les cançons rítmiques de Llon- 
gueres. S'encarregà d 'o rg a 
nitzar una massa coral que, el

OBJECTES D’ESCRIPTORI A L'ENGRÓS

Travessera de Sta, Eugènia, 12 - Telèfon 972 23 40 11 - Fax 972 23 00 22
17190 SALT (Girona)
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DÍDAC BOVER I GARCÍA

1917, es convertí en l'O rfeó 
Rossinyolenc de Salt; el fo r
maven un centenarde cantaires 
entre homes, dones, nois i 
noies. Aquell O rfeó va res
pondre a la campanya d 'o r
feons populars que des de 
l 'O r fe ó  C a ta là  es ven ia  
impulsant arreu de Catalunya. 
La tasca no fou fàcil per har- 
monitzaraquell conjunt de veus 
que no tenia una acurada 
formació musical. Les seves 
actuacions foren nombroses 
tant a Salt com a G irona i a les 
poblacions de la comarca. El 
repertori era força complet per 
les seves possibilitats. L'Orfeó 
p a r t ic ip a v a  en les festes 
populars com en el cant de "Les 
Caramelles" per Pasqua, en 
les festes de N adal i en la Festa 
M ajor. No sempre es reco
negué tot aquell esforç per 
de term inats  grups po lítics  
d'aquells moments. No de i
xaren de posar mai en els 
program es el "Cant de la 
Senyera" i quan a la Dictadura 
de Primo de Rivera foren 
objecte de sancions diverses,

per cantar cançons com "La 
B a languera ", el 1928 , per 
motius veritablement sectaris, 
foren clausurats definitivament 
l'O rfeó i el Patronat.
La seva dedicació a la música 
va fer que el 1926 es constituís 
"L 'O rquestrina  M oderna de 
Salt", integrada per cinc músics 
saltencs: els germans Lluís i Pepe 
M oreno, de la fam ília Roca 
Delpech, el pare i el fill i Jaume 
Aroles. La trajectòria de l'O r- 
questrina durà set anys. Con
sistia en actuacions musicals en 
diverses sales de ball, tant de 
Salt com en altres poblacions 
gironines. Durant aquells anys, 
del 1925 al 35, no deixà de 
freqüentar els ambients musicals 
de G irona. De l'amistat amb el 
mestre Baró hi ha tota una llarga 
història. Es relacionà també molt 
amb el professor de música de 
la Normal de G irona, Tomàs 
Sobrequés, i participava en els 
diversos concerts que la Casa 
Sobrequés organ itzava . També 
es relacionà molt amb el pianista 
Josep Cantó, amb el mestre de 
música A lbert Casellas i, més 
tard, amb el mestre i compositor 
Francesc Civil.
En fundar-se el 1932 el Casal 
Saltenc participà en les activitats 
de teatre, en les cançons infantils 
i altres aspectes culturals fins 
que aquesta entitat, com moltes

altres coses, va sofrir la des
trucció violenta el 1936. 
Dídac Bover i García era un 
petit industrial. Treballava en 
el taller de cal "corronista", 
una empresa fam iliar. Quan 
va m orir el seu pare, Joan 
Bover, la petita empresa indus
trial s'anomenà "Manufactures 
de Filats i Teixits, Fills de Joan 
Bover". Treballaven per moltes 
fàbriques de la conca del Ter i 
del Fluvià.
C o ne ixedo r del m ovim ent 
catalanista de la Mancomunitat 
no dubtà a participar en la 
po lítica  m un ic ipa l per les 
am is ta ts  que ten ia  entre 
elempnts de la Lliga Regio
nalista. Fou regidor municipal 
abans de la Dictadura i durant 
la República; se'n separà du
rant la Dictadura de Primo de 
Rivera. En tots aquells anys, 
com a regidor, representà el 
Dartitdela Lliga. L'oposició de 
a Lliga a l'equip de govern 

durant la República mai nova 
ser violenta, sempre fou res
pectuosa i moderada.
Dídac Bover i García va morir 
als 46  anys, víctima d'una 
acció revolucionària que no 
havia d 'haver passat mai.

RAMON

Construccions

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

OFICINA: d  Major, 316 - Tel. 972 40 13 28 - Fax: 972 40 13 29 
MAGATZEM: d  Joaquim Ruyra, 16 - 17190 SALT
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AGUSTÍ CABRUJA i AUGUET
in te l·le c tu a l i  p o l í t i t

Va néixera Saltl'any 1 91 l,e n  
el si d'una família de petits 
comerciants de fusta.
A les acaballes de la dictadura 
de Primo de Rivera, juntament 
amb lu Bohigas, funda la revista 
quinzenal El Poble c/e Salt, 
redactada ín tegram ent en 
català, pub licac ió  que va 
realitzar una campanya molt 
activa a favor de la candidatura 
republicana amb motiu de les 
eleccions municipals del 12 
d'abril de 1 931. Una vegada 
proclam ada la re p ú b lica , 
passà a ser el portaveu de la 
joventut republicana.
Fou redactor de l'Autonomista  
i col·laborador de La Huma
nitat, La Campana de G ràcia  i 
altres publicacions de la prem
sa republicana de l'època. 
L'any 1936, després de les 
eleccions de febrer, és nomenat 
secretari particu lar del go 
vernador de G irona, Sr. Puig 
Pujades, càrrec que ocupà amb

C A S E S

A M P L I A C I O N S

R E H A B I L I T A C I O N S

Pere Coll i Guitó, 3 - Tel./ Fax: 972 23 86 02 - 17190 SALT (Gironès)

diferents governadors, fins que 
s'incorporà a l'exèrcit republicà, 
a la III Brigada M ixta de M adrid. 
Els últims dies de la guerra civil, 
marxà a França, on fou internat 
uns quants anys en diferents 
camps de concentració.

El 1942 s'exilià a 
M èxic. La seva 
capacitat i el seu 
entusiasme el fan 
una peça clau en 
el joc intel·lectual 
i polític de l'èpo
ca. A llí participa 
activament en la 
promoció i difusió 
de les activitats 
d'institucionscom 
el Centre Repu
blicà o el Casal 
Cata là, que capi
talitzen 'atenció 
dels exiliats. Es
criu molt i col- 
labora en diver
sos pe riòd ics  i 

revistes.
Va m orir a Mèxic l ' l  1 de se
tembre de 1983.
El dia 24 de febrer de 1984, 
l'A juntament de Salt va posar 
el nom d'Agustí Cabruja a un 
carrer de la vila.
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FESTA MAJOR
p r o g r a m a  o n c i a i  d ' a c t e s

d e  S A L T  * 9 8

a, escultura i cer;

- A  p a rt ir  de les 8 del vespre, I RAL.LI 
SLOT V ILA  DE SALT, al local de l’entitat 
KTP SLOT RACING SALT, situat al c. Major, 
306.

- De 9 del m atí a 12 de la n it, I RAL.LI 
SLOT V ILA  DE SALT, al local de l’entitat 
KTP SLOT RACING SALT, situat al c. Major, 
306.

- A  les 8 de l vesp re , fnafjgur; 
l’Exposició de final de curs a l’Es<
de Belles Arts

-A  les 10,30 de la nit, al pati del Col.legi la 
Farga, actuació dels grups següents:

TW IS TE R ,
A N O Y  
MELAS, 

DRÒ DE BAILE 
RO DE 
LU C IA ,
MY,
ADRID, 

AEL B LA N C O  Y  
IL IA  MURO,

EL M ENDEZ, 
M O L IN A Y  SUS 

RUMBEROS, 
M EROVERDE

En el decurs de la nit es realitzarà un acte 
d’homenatge al Poeta FEDERICO GARCÍA 
LORCA, amb motiu del centenari del seu 
naixement.



- A  les 8’30 del vespre,

DESFILADA DE MODA
a la pl.Tres de Març, i després

DISCO MÒBIL,
organitzada per Sta. Eugènia model’s show, 
perruqueria Solé,Tècnics, Estanc 4,confeccions 
Àngeles, Jovenalles, bolsos Crossa, bar El 
Carrilet i gimnàs Enece i Caixa de Girona.

- A  les I 1,30 de la nit, Ball al pati del Col·legi 
la Farga, a càrrec de:

LA SALSETA DEL 
POBLE SEC 

i CAFE SOUL

- A  les 7 de la tarda, Audició de sardanes al 
passeig Ciutat de Girona a càrrec de la cobla:

FOMENT DE LA 
SARDANA

- A  les 8 del vespre, al Museu de l'Aigua, 
Inauguració de l'exposició de fotografies dels 
Marrecs de Salt.

- A  les 8:30 del vespre, Cercavila de Gegants 
i Capgrossos. Sortida del Museu de l’Aigua i 
fent el següent recorregut: pl. de la Vila, Llarg, 
Major, pl. Llibertat, A Guimerà fins a l’Ajun
tament.

- A  les 9 del vespre,

PREGÓ D’IN IC I 
DE FESTA MAJOR,

a càrrec de l’Alcaldessa de Lingen.Sra.URSULA 
RAMELOW.Tot seguit, tradicional esclat de la 
traca de la Festa Major i dels canons dels 
kivelinge.

- A  les I 1,30 de la nit, Ball al pati del Col·legi 
la Farga, a càrrec dels grups:

ETHEL i ORQUESTRA 
MALVAROSA,

KOMANDO MORILES 
i WITHOUT

-A  les 7 de la tarda, al c.de Bescanó, al límit 
entre Salt i Bescanó, inauguració del rèto 
informatiu de les ciutats agermanades amb Salt.

- A  les 7:30 de la tarda, espectacle de 
TEATRE a la plaça Onze de Setembre, a 
càrrec del grup:

L’ESPINA DE LA SARDINA*
amb l’espectacle: 

PESCADORS D ’AND RÒ M INES.
i

-A  les 7’30 del vespre, Audició de sardanes» 
al passeig Ciutat de Girona amb la cobla:

S E LV A T A N A



. A  les 8 de l ve sp re , inauguració de 
l’Exposic ió  al Museu de l’Aigua “ Imatges d’una 
època: Salt 1920-1960.”

-A les 9’30 del vespre, partit pel 3r i 4t llo c  
del XIX Torneig de Futbol Sala Vila de Salt, al 
Pavelló Municipal d'Esports.

. A  les I 1,30 de la nit, Ball al pati del Col.legi 
la Farga, a càrrec de l'Orquestra:

SELVATANA
i els Grups

LES EJECTES I 
TIPUAIXÍ

- A  les 9 del m atí, llançament d’un coet 
significant la sortida de la cercavila realitzada 
per quatre grups de Lingen, que sortiran des 
de quatre llocs diferents, fins arribar al pg. 
Ciutat de Girona.
“Holthausen Biene” , música tradicional. 
Sortida des de la pl. Antoni Gaudí.
Kivelinge, des del psiquiàtric.
Corns de chasse, des de la pl. Lluís Companys. 
Desfilada d’un casament tradicional, Club 
folklòric “ Darme” , des de la pl. St. Jaume 
“Damaschke” - fanfares- des dels carrers St. 
Antoni/Teixidores.

• A  les I0 ’30 del m a tí, al pg. Ciutat de 
Girona, jocs sense fronteres a càrrec dels grups 
de la ciutat de Lingen.

* A  les 12 del m igdia, a la Parròquia de Sant 
Cugat, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR,
amb l’acompanyament de la coral Saba Nova.

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

A  les 3 de la tarda, a la plaça de la Vila, 
concentració i to t seguit sortida del IX  Q U O  
AD IS? SALT, organitzat pels restaurants 

PETIT RACÓ i LA FORCA de Salt.

- A  les 5’30 de la tarda, a la plaça de les 
Llúdrigues, presentació de les X II HORES 
IN T E R N A C IO N A LS  FÈMINES, organit
zades pel CLUB PETANCA SALT.

- A  les 6 de la tarda, plantada de la TROBADA 
DE GEGANTS a la pl. de la Vila. Seguidament 
CERCAVILA als carrers Llarg, pl. St. Jaume, pg. 
Verdaguer, Major, pg. Ciutat de Girona, Enric 
Granados i Vicens Vives.

- A  les 6 de la tarda, a la pl. St. Jaume, cançons 
tradicionals cantades pels membres del Club 
folklòric “ Darme”. Ball folklòric. Grup “Trampolí” . 
Relleu de la guàrdia dels Kivelinge i canons. 
Desfilada del casament tradicional, amb el grup 
“ Darme” .

- A  les 6,30 de la tarda, a les pistes del Club 
Petanca Salt, X II  H O R E S  IN T E R N A 
C IO N ALS FÈMINES, de petanca.

- A  les 6,30 de la tarda, a l’hotel d’entitats 
“ Les Bernardes ”, REC ITAL DE POESIA, 
organitzat pel GRUP POÈTIC GIRONÍ.

- A  les 7 de la tarda, partit final del XIXTorneig 
de Futbol Sala Vila de Salt, al Pavelló Municipal 
d'Esports.

- A  les 7’ 15 de la tarda, FESTA DE LA 
C E R V E SA  DE L IN G E N -E M S  O DE 
EM SLAN D , al pg. Ciutat de Girona, amb 
l’actuació dels següents grups musicals: Club 
Musical“ Holthausen Biene” (música tradicional). 
Els membres de les fanfares “ Damaschke” . Corns 
de Chasse. (Hi haurà una botiga on es podran 
comprar les gerres dels Kivelinge acompanyades 
d’un pa i un botellí de licor tradicional).

- A  les 10,30 del vespre, EXH IB IC IÓ  DE 
RO D EO  DE C A IA C  al pont del Molí-les 
Guixeres.

-A  les I 1,30 del vespre, Ball al pati del Col- 
legi la Farga a càrrec de:

LA MONTECARLO
i els grups alemanys

MOONLIGHTS i REVOICE



-A  les 5 de la matinada, correfoc pels carrers 
del poble, a càrrec del grup de diables:

PERE BOTERO
-A  les 6 de la matinada, a la plaça de la Vila , 
BALL DEL PIJAMA amb el conjunt:

MONTECARLO
En el decurs del Ball es farà un petit esmorzar.

- A  partir de 2/4 de 9 del matí, a la pl. Lluís 
Companys,X X  CAM PIO NAT  PER EQUIPS 
FESTA MAJOR ‘98 i X X  SIM ULTÀN IES 
D ’ESCACS FESTA MAJOR‘98,organitzat pel 
CLUB D’ESCACS SALT I GIRONA.

-A  les 10 del matí,a les instal·lacions del Club 
Petanca Salt, finalització de les X II HORES 
IN T ER N A C IO N A LS  DE PETAN CA  FÈ- 
MINES.

- De les 10 a les 2 del matí, al camp de tir de 
la zona esportiva municipal, 5a.TIRADA FESTA 
MAJOR 98, organitzada pel CLUB D’ARQUERS 
SALT.

-A  les 11 del matí, III DESCENS AM B PI
RAGUA PEL RIU TER. Sortida al pont de 
Bommatí i arribada al pla dels Socs.

- A  les II del mati, al carrer Francesc Macià, 
X X X V  CO N CU RS DE COLLES SARDA
NISTES, «M EM ORIAL EMILI CROUS» ,

amb la Cobla LAIETANA
- A  les 6 de la tarda, a la pl. St.Jaume, D IADA  
CASTELLERA, organitzada pels MARRECS DE 
SALT. Amb les colles MINYONS DE TERRASSA, 
CASTELLERS DE CORNELLÀ i MARRECS DE 
SALT.

- A  les 7:30 de la tarda, espectacle de
PALLASSOS a la plaça de Catalunya, a càrrec 
del grup: M

PEP I BOCOI
am b l’espectacle A IG U A  C LA R A .

- A  les 10,30 de la nit, a la plaça del Veïnat, 
NIT DE L’HAVANERA amb el:

GrupVORAMAR
- A  les 10 del vespre, al pati del Col.legi la 
Farga actuació del grup nicaragüenc:

IXMANÀ
-A  les 11,30 del vespre, al pati del Col.legi la 
Farga, actuació de:

ADRIÀ PUNTIie.grUp 
PAPER COUCHÉ

- A  7’30 de la tarda, Feixina al pla dels Socs, 
amb l’espectacle infantil a carrèc del grup:

6 VÉNEN i 3 BAND
amb l’espectacle CANÇONS D’AQUÍ I D’ALLÀ, 
D’ARA I DE SEMPRE.

- A  les 10,30 de la nit al pati de l’Escola la Farga, 
fi de festa a càrrec del grup:

GRIP
amb l’espectacle L A  M O S Q U ITE R A .

“Exposició de final de curs dels alumnes de l’Escola 
de Belles Arts. Pintura, Escultura i Ceràmica”
Del 20 al 31 de juliol, de 7 a 9 del vespre.
Escola Municipal de Belles Arts. Plaça de la Vila s/n. 
Exposicions al Museu de l’Aigua:
“ Imatges d’una època: Salt 1920-1960”
Del 24 de juliol al 30 de setembre.
"Fotografies dels Marrecs de Salt"
Del 23 de juliol al 2 d'agost.
Horaris:
Dimecres, dijous i divendres de 6 a 9 del vespre. 
Dissabtes, diumenges i festius de 12a 14 del migdia.

LA COMISSIÓ DE FESTES ES RESERVA EL DRET DÉ 
MODIFICAR QUALSEVOL D ’AQUESTS ACTES.

-.



CARLES DE CAMPS,
M a rq u è s  d e  Camps i  p o lític

Carles de Camps i d'O lzinelles 
fou el segon marquès de Camps 
i el més destacat de la nissaga. 
Enginyer forestal, de profunds 
sentim ents re lig io s o s , de 
personalitat complexa, va ser 
políticament conservador i, a là 
vegada, defensor del reg io
nalisme entès com un element 
de descentralització adminis
trativa.
Era militant destacat de la Lliga 
Regionalista i fou president de 
la Diputació de G irona (1 891). 
Fou, igualment, diputat perOlot, 
Barce lona i Ig u a la d a  en 
diferents períodes, entre 1 900 i
1918, i senador per G irona, 
entre 1903-1908 i 1919-1923. 
Cal destacar el control que 
exercí sobre els d ife re n ts  
consisto ris  saltencs de la 
Restauració, a través de la pun
tual informació que li facilità el 
secretari de l'A juntam ent i els 
consells i ajuts que ofereix a la 
corporació. Hi ha, igualment, 
el seu control sobre els pagesos, 
en aquest cas per mitjà del G re

mi de Page
sos de Salt. 
Trobem docu
mentació d i
versa  que 
cons ta ta  la 
m an ip u la c ió  
electoral que 
el marquès, a 
través dels 
seus re p re 
sentants, efec
tuava sobre el 
pob le , to t i 
que cap al f i
nal dels anys 
deu, amb l'aug
ment de la in
fluència repu- 
b lic a n a  al 
Veïnat, anirà 
p e rd e n t de 
mica en mica 
aquest con 
trol. En aquest 
sentit, són es- 
p e c ia lm e n t  
significatives 
les eleccions

Carles de Camps i d'Olzinelles 
(Foto Josep Valls Porcalla. Arxiu d'Imatges Ajuntament 

de Salt, fons "Jordi Valls i Bustins")

FLECA - CROISANTERIA

d  Sant Dionís, 45 - Tel. 972 23 54 25 - 17190 SALT



CARLES DE CAMPS,
M arq u ès  de Camps i  p o lític

de 1916 per elegir els diputats 
a Corts, amb uns incidents que 
tenen ampli ressò a la premsa 
gironina de l'època.
Els republicans acusen el m ar
quès d'instal.lar-se amb els seus 
homes a la casa de davant del 
col.legi electoral i donar pa
peretes als votants, vigilant-los 
fins al moment de dipositar el 
vot, no fos cas que canviessin. 
Un grup entrà a la casa i es 
produí un tiroteig, del qual re
sultarà feritlleumentel marquès. 
Aquesta m ajor influència dels 
partits obrers, la reconegué el

mateix Carles de Camps, que 
va veure com s'esvaïen les seves 
possibilitats. Efectivament, en 

5 eleccions, on es renoven 
cinc dels regidors del consistori, 
els re p u b lica n s  n 'a c o n s e 
gueixen tres, amb un gran da l
tabaix reqionalista al nucli de 
Salt.
En endavant, excepte durant el 
període de la Dictadura de 
Primo de Rivera, el control del 
poble passarà a mans repu
blicanes. La pèrdua d'influència 
del marquès queda reflectida 
en la correspondència amb el 
seu adm inistrador a Salt, Josep 
Vilaseca, el qual l'inform a de la 
degradació dels seus interessos

i de la pèrdua de control sobre 
els pagesos, que en una gran 
m a jo r ia  no paguen  els 
arrendaments. Els fets d'octubre 
de 1934, i la situació sub
següent, aconsegueixen espo
rugu ir el marquès, que veu 
apropar-se la revolució que l'ha 
de privar de totes les seves 
riqueses. Finalment, en esclatar 
la guerra, va refugiar-se al País 
Basc, on morí l'any 1 939.

Del llibre SALT (Quaderns de la 
Revista de Girona), 

de X. Alberch /  J. Burch

lO A ft IT IM
1  s p a r I u v n ^ U lJ Ü

BOVERc / Major, 301 - 17190 SALT
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JOAQUIM
BERNAT

Fou director del Manicomi de 
Salt des de la Dictadura de Primo 
de Rivera a la del general 
Franco. Visquéaixí les vicissituds 
de la primera davallada seriosa 
de l'establiment, l'any 1924, 
'expansió sota la República i la

Generalitat, hm  
guerra i les difíci

pacte de la 
condicions 

de la immediata postguerra. 
Joaquim Castany Bernat nasqué 
a Puerto Rico l'any 1 891. 
Vinculatfamiliarmental món de 
la medicina, estudià al Col.legi 
dels Jesuïtes de Barcelona, es 
llicencià a la fa c u lta t de 
Medicina d 'aquella  mateixa 
ciutat i es doctorà a la Universitat 
de Madrid.
Un cop metge, tot i mantenir la 
idea d'orientar la seva professió 
vers els alienats, es dedicà, en 
una p rim era  època , a la 
medicina rural. La psiquiatria 
era quelcom que el jove doctor 
havia viscut a casa seva, en 
l'ambient mèdic que s'hi res
pirava i per la vinculació familiar 
a institucions psiquiàtriques com 
la Torre Campderà de Lloret.

M algrat tot, la primera des
tinació del Dr. Castany fou la 
consulta de la medicina general 
de la Pobla de Segur.
A llà li arribà la notícia de la 
convocatòria de la plaça de 
director del Manicomi de Salt i 
es disposà a preparar una opo
sició a la qual es presentaven 
100 aspirants per a una única 
plaça. Les minses esperances 
d'èxit eren transmeses telefò
nicament pel jove metge a la 
seva esposa a la Pobla de Segur. 
El pas de les hores marcava la 
minvant proporció que prenia 
la prova. A  la primera trucada 
el futur director mesurava amb 
pessimisme la situació. «Jose
fina, no serà pas per a mi, n'hi 
ha cent». Poc abans del final el 
fil telefònic enviava el següent 
missatge: «Josefina, tan sols en 
quedem dos, però l'altre és de 
Mallorca i és molt llest, no serà 
pas per a mi». A  la fi, el Dr. 
Castany guanyà l'oposic ió , 
veient culminar així amb èxit 
anys de preparació i estudi. Era 
l'any 1924.

Un cop nomenat director del 
Manicomi de Salt, compaginà 
el càrrec amb la consulta p ri
vada de Girona.
La seva malaltia i la primerenca 
edat en què li sobrevingué la 
mort, 56 anys, estroncaren en 
part la carrera del que havia 
estat des de sempre un alumne 
excel·lent i un professional 
seriós. El 28 de juliol de 1 947 
el Dr. Joaquim Castany Bernat 
ens deixava per sempre.
La seva feina al front del M ani
comi de Saltes veié beneficiada 
per l'impuls que la República 
donà al centre, però topà, 
alhora, amb les dificultats de 
tot ordre que seguiren a l'esclat 
de la guerra civil i la postguerra.

M irm in s s o s  - s o m ic r s  - c o ix in s

K O  KC5US
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i -— -J  JULIÀ FORNELLS i VILA
& s i

X ‘/f/Z/f/tr-j n.

Sens dubte que un gran artista 
del poble de Salt ha estat Julià 
Fornells i Vilà. M algrat ser 
saltenc d'adopció, per vincles 
familiars residí en el nostre 
poble un bon grapat d'anys. 
Ell va saber estar i trobar en tot 
moment allò que necessita un 
artista i gaudir de la seva feina. 
Julià Fornells i V ilà nasqué a 
Campdorà l'any 1910 d'un 
matrimoni de pagesos. El seu 
pare era operari d 'una fa ri
nera a l'ensems que agricultor. 
Morí als 31 anys deixant vídua 
i fills. La mare es traslladà a

G irona i Julià assisteix al Grup 
Escolar fins als 12 anys. Ja li 
agrada d ibuixar i voldria fer de 
músic.
Fa d'aprenent de sastre i més 
tard entra a la foneria de Tomàs 
Soler. Fins als 60 anys, en què es 
va jubilar, alternava l'ofici de 
metal·lúrgic amb la seva gran 
afició, com deia ell: "Quan tenia 
temps dibuixava i pintava amb 
la natura com a mestre exclusiu". 
Jul ià fou un gran artista au
todidacta. I era un filòsof, un 
humanista, amant de la pau..., 
perquè com deia sovint... "els

pobles no solament es fan 
grans a base de força i poder, 
sinó que a més a més han de 
tenir aspiracions espirituals i 
no solament m ateria listes, 
perquè si no, seria m illor no 
viure...".
Julià Fornells i V ilà era de totes 
totes una bona persona.

LA SEVA OBRA

Ju lià  fou espec ia lis ta  de 
l'aquarel.la ,a més de fer servir 
la tinta xinesa. Per pintar uti-

Comerç
TURRÓ, S.A.
VENDA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA 
I UTILLATGE PER A LA CONSTRUCCIÓ

US DESITGEM UNA 
BONA FESTA MAJOR!!

Passeig dels Països Catalans, 56 

Tel. 972 23 37 31 - Fax 972 2411 81 
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litzava un pinzell i perdibuixar 
un tros de broc amb punxa, 
tècnica que li ensenyà Roca- 
Delpech.
La seva obra és molt extensa i 
fou el gran pintorde Susqueda. 
Quantes i quantes vegades 
pintà aquell bell indret, Julià, 
abans que, el d iguem -ne 
progrés ensorrés el poble sota 
les aigües! I a quantes llars 
gironines no hi haurà una 
aquarel·la de Fornells-Vilà, a 
fi de perpetuar la memòria 
d'aquestlloc idíl.lic que malau
radament amb la construcció 
del pantà va desaparèixer? 
la ix í, mitjançant l'obra i la mà 
de l'artista, està en el record 
de tots nosaltres.
A  més, Julià era escultor i va 
crear unes capsetes de metall, 
decorades amb brots, peces 
petites, pedretes, etc., que ell 
trobava quan anava a caminar 
i sabia veure en elles un quel
com, a lhora que li com u
n icaven una fo rm a , una 
imatge, un sentit, etc. I això

Autoretrat, 1980. Realitzat expressament per l'artista a fi d'aportar material 
gràfic a l'entrevista del TEVA/MEVA que se li feu el maig de 1980 

a la revista LA FARGA.

posat en un motlle, amb la facilitat 
que tenia, en ser metal·lúrgic, 
creava una obra d'art.
Durant els anys que va romandre 
a Salt, Julià va form ar part del 
col·lectiu Tretze ESCUPINT, que 
era una bona colla de pintors i 
escultors que tenien ganes de fer 
coses i foren molt actius.
Al llarg de la seva vida Julià va 
fer moltes exposicions a diferents 
llocs,, alhora que participava en 
mostres col. lectives i era un assidu

de la Fira del Dibuix.
Julià Fornells i Vilà morí a Salt 
e l l  4 de maig de 1 983 a l'edat 
de 72 anys.

BIBLIOGRAFIA:
-La Farga, Revista de Salt, 
núm. 12, maig, 1980. 
-Programa de Festes del 
Veïnat. Festes de Sant Jaume, 
1968.
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La primera notícia sobre la pre
sència dels Llorens a Salt cor
respon a l'any 1217, quan Pere 
Llorens, mitjançant un precari 
d'establiment atorgat per Bernat 
de Carellà, entra en possessió 
de diverses terres. A  pa rtir 
d'aquest moment, els Llorens 
inicien la compra de diverses 
partides de terres durant tot el 
segle XIII i XIV. En 1359, la 
majoria d'aquestes terres (20 
peces) pertanyen al benefici de 
Nostra Senyora dels Angels, 
establert i fundat en la capella

de l'a ltar major de la catedral 
de G irona, i de la Santíssima 
Trinitat de Sant Feliu de G irona, 
mentre que una petita part (sis 
peces) són en franc alou. 
També devia ser important la 
relació dels Llorens amb la 
sèquia M onar. Per la docu
mentació conservada, tenim 
coneixement de l'existència 
d'un molí, conegut com "el molí 
d'en M artorell", que en una 
quart part pertanyia al mas 
Llorens, situat on ara hi ha la

• ELECTRICITAT INDUSTRIAL
• ELECTRICITAT
• FO NTANERIA
• CALEFACCIÓ

Carrer Ausiàs March, 10 - Tel. i Fax: 972 23 25 11 - 171 90 SALT (Girona)
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ELS LLORENS

fàbrica Gassol.
Tot i la importància dels Llorens 
en l'època medieval, no és fins 
al final del segle XV i primers 
anys del segle XVI que, 
englobats dins un moment de 
creixement del camp català, 
assoleixen el màxim d 'e x 
pansió, convertint-se en un dels 
principals propietaris de Salt. 
A q ues t c re ixe m e n t l'hem  
observat a partir de diverses 
compres que inclouen, a carta 
de gràcia, la torre de Sant- 
dionís, el mas Guich i les seves 
terres, la casa anomenada car
nisseria, el masDevesa, dues 
cases a G irona, el mas Saela a 
Domeny, a més a més del dret 
de vendre pa i vi, i de tenir 
hostal al terme de Salt. 
Paral·lelament a tot aquest 
conjunt de compres, es realitza 
una profunda reforma en el 
mas Llorens, embellint-lo amb 
elements artístics com les 
gàrgoles del teulat de la torre, 
unes finestres d'estil gòtic tardà

i una escala de cargol que 
comunica aquest edifici amb la 
sala de nova construcc ió . 
Gràcies a diversos inventaris, 
coneixem  el m o b ilia r i i el 
parament de la casa en aquest 
m om ent, del qua l destaca 
l'u n g la  "de la g ran  bèstia 
guarn ida  de p la ta " que es 
guardava en un cofre situat al 
prim er pis del mas, en una 
hab itac ió  que a l'in ve n ta ri 
s'anomena "la cambra petita". 
L'abundant documentació que 
existeix sobre aquesta família,

relativa als segles XVI iXVII, ha 
permès conèixer amb precisió la 
filiació fam iliar. Pere Llorens, 
mort el 1605, instituí hereu 
universal el seu fill Gaspar, que 
va morir el 1633, el qual deixa 
com a hereva la seva filla M aria, 
casada amb Narcís Cortada, de 
Santa Eugènia de Ter. A  partir 
d'aquest moment, i a través de 
diversos lligams matrimonials, 
el patrimoni passa a la família 
Font, de G irona, i més tard als 
Camps, futurs marquesos de 
Camps.

Del llibre SALT (Quaderns de la 
Revista de Girona), 

de Xavier Alberch /  J. Burch.
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L'escola del Veïnat porta per 
nom Gertrudis Moret, que fou 
una mestra d'una gran hu
manitat i dedicació. Va exercir 
a Salt entre els anys 1931- 
1942 i va destinar 49 anys de 
la seva vida a formar.
El nom de Gertrudis Moret 
serveix per recordar moltes 
persones de Catalunya que van 
fer de la seva tasca una vocació 
al servei de l'alumne, més enllà 
de les ideologies i de les 
maltempsades, al llarg d'una 
època difícil, amb pocs re
cursos materials, on la vocació 
per la docència i la voluntat 
personal s'havien de sobre

GERTRUDIS MORET 
i FRIGOLA

posar a molts infortunis.
La seva biografia s'inicià el 5 de 
febrer de 1872 a G irona. Filla 
de M artirià  Moret, de Banyoles, 
i M aria  Frigola, de Blanes. De la 
seva infantesa i adolescència, 
se'n sap poca cosa. Obté el títol 
de mestra superior el 30 /11  /  
1982 i l'any següent inicià la 
seva tasca professional a Sant 
H ipòlit de Voltregà (4 mesos); 
després passà a Sils (23 anys). 
Possiblement és en aquesta època 
quan comença l'amistat entre Na 
Gertrudis Moret i Na M aria  Coll 
i Castanyer i En Josep Forné 
Ponsa, matrimoni amb el qual 
conviurà i seguirà el seu trajecte

geogràfico professional per les 
comarques gironines. La fa
mília Forné es dedicava al 
transport i a l'automoció. I, 
per a ells, la Gertrudis fou un 
membre més de la família, la 
persona que hom respectava 
per la seva afabilita t i hu
manitat, per bé que era la 
persona ferma i recta per als 
fills del matrimoni.
Per això és important la relació 
Moret-Forné a fi de saber per 
què va demanar la plaça de 
mestra al nostre poble, quan 
els Forné es van traslladar a 
G irona, i tenir la proxim itat 
del domicili. M algrat tot, en la
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La mestra Gertrudis Moret amb els seus alumnes (23-6-87).
Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Salt. Fons: "Agustí Figueras"
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GERTRUDIS MORET i FRIGOLA

sessió del Ple de 3 d'octubre 
de 1 934, l'Ajuntament auto
ritza Na Gertrudis M oret i 
Frigola a ocupar el pis que la 
Corporació oferia als mestres. 
Lloret de M ar (2 anys), Celrà 
(11 anys) i l ' l  d'octubre de 
1 931 es trasllada a les Escoles 
Nacionals de Salt.
El 5 de març de 1 937 és no
menada Directora interina de 
l'Escola G raduada de noies 
de Salt. Aquesta serà la darre
ra destinació de la mestra 
Moret, ja que prop d'onze anys 
després, el 5 de febrer de

1942, el dia que complia 70 
anys, és jubilada.
Gertrudis fou una mestra d inà
mica i dura, però d'una gran 
personalitat, afable malgrat ser 
recta, dolça, encara que també 
austera.
Va continuar vivint a G irona els 
darrers anys de la seva vida, on 
va mori r el 26 de febrer de 1948. 
Molts saltencs i saltenques van 
passar per l'aula de la mestra 
Gertrudis Moret. Tots la recorden 
amb emoció i no han oblidat la 
seva ferm a au to rita t com a 
professora, però tampoc la seva 
amable condescendència fora de 
les aules. Tots han remarcat la 
seva paciència a l'hora d 'en
senyar...," no li recava el temps 
que calia esmerçar per a judar 
algú que anava endarrerit, ans

Mn
MARBRES BOADA, S.L.

al contrari, la satisfeia enor 
mement...".
Per això el nom de Gertrudi 
M oret queda definitivamen 
incorporat al poble i així e 
recupera la memòria popula 
per a una dona que, enmig d< 
moltes altres, també es merei) 
ser recordada al llarg d'unc 
època complicada i de canvi: 
molt sobtats.

BIBLIOGRAFIA:
-Josep M. Barris, 
Quaderns d'h istòria de 
Salt, núm. 2, maig- 
agost, 1991, Salt.
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Va néixer el 1 895 a can Ramis, 
una de les cases més antigues 
de Salt. De bona família, va 
rebre una educació burgesa i 
puritana. La feina de pintor és 
mal vista per la família i la seva 
mare vol que estudiï per capellà. 
A Josep Ramis l'afecta molt la 
vida del seu pare, lliurat al joc, 
pel qual va perdent propietats. 
Quan el seu pare morí elí va 
heretar només deutes i h ipo
teques, i decideix m arxar a 
Amèrica. Tenia 23 anys i així 
iniciava un dels periples més 
apassionants que pugui viure 
un home. Diuen que la causa 
primera de la fugida fou evitar 
el servei militar. Un altre motiu 
podria ser l'a fany de fer diners 
per recuperar els béns i fugir de 
la joventut amarga i de la llar 
carrada per la memòria del seu 
pare. En el fons, però, hi havia 
un gran desig de veure món. 
Cuba, Veneçuela, Colòmbia... 
A la vora del riu Amazones 
estableix una plantació amb 
l'ajuda d'indígenes, però la 
terra no li és propícia i el fracàs 
és imminent. Es perd a la selva 
amazònica.
No sabem com se'n va sortir, 
només que les feres devoraren 
el seu cavall i que només bevia 
aigua de la pluja. Abans d 'a 
bandonar la selva de manera 
definitiva, es dedica a les exca- 
vacions arqueo lòg iques de 
tombes índies. Treballa succes
sivament en granges, refineries

JOSEP RAMIS, pintor

de sucre, mines... De les mines, 
un accident laboral en una 
cama el porta a l'hospital de 
San Francisco. Allà va aprendre 
a pintar i a combatre l'avor
riment per la immobilitat. Sortint 
de l'hospital, comença a pintar 
per Monterrey (Mèxic) i recorre 
la zona.
N o para d 'exposar: a San 
Francisco, Los Àngeles, Santa 
Bàrbara, San Diego, M on

terrey, Quito, Lima, Calí, Bo
gotà, Montevideo... Per a ell, 
les exposicions no eren res més 
que un mitjà per aconseguir 
diners per realitzar allò que, a 
part de pintar, més li agradava: 
viatjar. Am b el mateix propòsit, 
fa altres treballs artístics com 
pintar decorats per Hollywood, 
un gran mural pera  l'exposició 
mundial de 1 939 a San Fran
cisco, etc.

La seva dèria és viatjar. 
I viatja per mig món: 
París, Roma, Londres, 
Filipines, Rússia, Japó i, 
naturalm ent, per tota 
Amèrica. En canvi, viatja 
en comptades ocasions 
al seu país natal. El 1955 
va venir per exposar a 
Barcelona i cinc anys 
després féu un a ltre  
retorn fugaç a G irona. 
No tornà fins el 1978, 
dos anys abans de morir. 
S'instal.là a Salt a casa 
de la seva germana, on 

I  m oriria el 1980.
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JOAQUIM RAVETLLAT,
veterinari i  investigador

oe
0
■ *

Neix a Salt el 19 de març de 
1 872 i és fill del veterinari del 
poble. Estudia a l'Escola de 
Veterinària Central, a M adrid, 
on obté el títol l'a n y  1890. 
Quan retorna a Salt, com
pagina l'exercici professional 
com a veterinari amb una 
de d ica c ió  constant, quasi 
obsessiva, a la investigació de 
la tuberculosi.
V ivia sol, en un immoble gris i 
auster del carrer Sant Jaume. 
No era home de cafès ni de 
tertúlies, i se li coneixen pocs 
amics; tot el seu temps el

dedicava a la investigació. Va 
instal·lar el seu primer laboratori 

una cort, on va invertir elsen
seus reduïts guanys en material 
científic. En aquest laboratori 
Dassa la major part del seu temps 
liure, inoculant el bacil de Koch 

a conills porquins que guarda 
en gàbies.
En 1 907 publicà a la Gazeta de 
M edicina Zoològica de M adrid  
els resultats de catorze anys 
d'experim ents constants, que 
obriren un camp importantíssim 
d'investigació en el guariment 
de la malaltia. De seguida va

Joaquim Ravetllat 
(Arxiu d'Imatges Ajuntament de Salt, 

fons "Joaquim Munoz Ravetllat)
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merèixer l'atenció de la co
m u n ita t in v e s tig a d o ra  i, 
especialment, de la Societat de 
Nacions, que va recomanar la 
utilització del sèrum descobert 
per Ravetllat en la prevenció 
de la tuberculosi humana. A  
partir d'aquest moment rep 
nombroses visites a Salt de 
persones interessades a co
mercialitzar aquest producte, 
a la qual cosa sempre es va 
negar. 1
Encoratjat, continua perfec
cionant els seus estudis de 
manera incansable, enmig de 
dificultats econòmiques per 
tirar-los endavant. Diferents 
investigadors i industrials far
macèutics insisteixen a inte
ressar-se per aquests estudis i 
per la comercialització de la 
solució. Un d'ells, el doctor Pla 
i Armengol, venç finalment la 
resistència de Ravetllat i, l'any 
1922, comencen a produ ir 
l'hemo-antitoxina i el sèrum 
Ravetllat-Pla, obtinguts de 
cavalls immunitzats contra la 
tuberculosi en el laboratori de

JOAQUIM RAVETLLAT,
v e te r in a r i i  in v e s tig a d o r

Salt. L'èxit del producte és im
mediat, amb comandes que pro
venen de tots els racons de I' Estat. 
Ben aviat, però, l'any següent, 
en el moment que amb més co
moditat podia desenvolupar les 
seves investigacions, un càncer 
d'estómac posa fi a la vida de 
l'investigador.
La línia investigadora de Joaquim 
Ravetllat va ser confirmada més 
endavant per investigadors de 
tot el món, que van haver de ba

sar-se en els seus estudis per 
continuardesenvolupant actius 
e ficaço s  co n tra  aquesta  
malaltia, després del desencís 
de la manca d'efectivitat de la 
tuberculina de Koch.

Del llibre SALT (Quaderns de la 
Revista de Girona), 

de X. Alberch /  J. Burch

Cavalls que utilitzava Ravetllat per als seus experiments.
(Arxiu d'Imatges Ajuntament de Salt, fons "Joaquim Muhoz i Ravetllat")
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JAUME ROCA DELPECH

Neix a Salt el 26 d'agost de 
1910, fill de Miquel Roca i Julià 
i d'Emília Delpech i Famada. 
La seva família era propietària 
d'una esparteria a Salt.
El seu pare, Miquel Roca, ex
cel·lent músic saltenc, l'in ic ià 
de ben petit en la pràctica del 
solfeig, alhora que Josep Saló 
li ensenyava a tocar e violí. 
Sembla, però, que la seva sòlida 
formació musical li v ind ria  
donada pels seus estudis 
musicals de la mà dels mestres 
Oliva i Francesc Civil. Aquests 
estudis els compaginava tocant 
el violí i la bateria a l'orquestrina 
del seu pare O riental Jazz i 
Moderna de Salt.
La seva primera sardana la 
composà l'any 1925 i es titulava 
La vella rondinaire; tot j ust havia 
fet els setze anys. Seguiren 
cronològicament i escalona- 
dament les obres següents: 
Enllaç, A paric ió , Garbinada, 
Alba, La Torrassa, La dansa del 
pastor, Espigues, G av ina , 
Ultònia, Pinzellada, Els ocells, 
Sílvia, O lga i Salt.

Jaume Roca Delpech, 1934 
Autor: Barber - Foto cedida per: 
Santiago Roca - Delpech Costa.

L'any 1926 féu el seu primer 
concert de piano al Saló de 
Música Sobrequés de G irona 
am b les obres de Bach, 
Scarlatti, Chopin, Beethoven i 
Albèniz. Continuà fent concerts

a diferents Associacions de 
Música de les comarques 
gironines: Sant Feliu de 
Guíxols, O lot, Figueres i 
Palamós.
Ateses la seva gran qualitat 
musical, la insistència del 
seu pare, que va escriure 
diverses cartes a la Dipu
tac ió , i un ce rtifica t de 
l'A jun tam ent de Salt on 
s'acreditava que l'economia 
fam ilia r era modesta, la 
Diputació de G irona li con
cedí una beca per poder 
ana r a estud iar a l'es 
tranger. Entre els anys 1927 
i 1933 J. Roca Delpech va 
fer els estudis superiors de 
música a la Schola Can- 

torum de París amb els pro
fessors Vicent d 'Indy i Paul 
Brand. Obtingué el Diploma 
Superior de Fi d'Estudis a la 
Schola Cantorum amb la mà
xima puntuació.
Durant aquests anys va fer 
diversos concerts: dos a París a 
la Salle Erard, el 1929 i 1 930, 
i un altre al Teatre Municipal

FRUITES i 
VERDURES
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de G irona el 1 931. També, per 
complementarels seus ingressos 
mentre era a París, tocava el 
violí a Créteil, en un cinema on 
es projectaven pel·lícules mudes. 
Tornà a G irona l'estiu de 1 932 
i s'oferí a la Diputació per fer un 
concerten benefici de la Cantina 
Escolar, que es va tenir lloc el 
19 de juliol de 1932 al Teatre 
M unicipal de G irona amb un 
repertori variatque incloïa obres 
de Schumann, Schubert, Listz, 
A lbèniz, etc.
Les diverses estades de Jaume 
Roca Delpech a París li per
meteren visitar diferents museus, 
sales de pintura i estar en 
contacte am b els am bients 
carismàtics de la capital fran
cesa, que durant molt temps fou 
el centre mundial de les avant
guardes artístiques. Quan tor
nava per vacances freqüentava 
l'escola de d ibuix del pintor 
saltenc Josep Aguilera del qual 
rebé ben segur profitoses lliçons 
de dibuix. A lhora, Jaume Roca 
Delpech informava el mestre 
Aguilera de les principals no
vetats artístiques que succeïen a

París i arreu d'Europa.
L'any 1934 s'estab irà a Bar
celona i obrirà  una acadèmia 
de piano que tancarà en es
clatar la guerra. Fins el 1936 
va a n a r c o m p a g in a n t les 
tasques pedagògiques amb les 
actuacions en sales de concerts. 
Va fundar una cobla anome
nada Iris de Salt.
Però l'esclat de la Guerra Civil 
va trencar aquesta dinàmica i 
amb pocs anys decantarà la 
seva expressió artística cap a 
un altre camp ben diferent: la 
plàstica. Les seves actuacions 
musicals s'aniran espaiant; la 
darrera fou l'any 1934 al Palau 
de la Música Catalana. Més 
tard, l'any 1948, se li ret ho
menatge amb un acte popular 
a la Rambla de Catalunya de 
Barcelona amb l'aud ic ió  de 
totes les sardanes que ell havia 
composat.
L'any 1940, instal·lat novament 
a G irona, inaugura la seva 
primera exposició d'aquarel.les 
i olis, amb una clara domi- 
nància de paisatges urbans de 
G irona i els seus voltants. A

partir d'aquest moment inicia 
una llarga llista d'exposicions 
que a més de G irona inclouran 
altres ciutats com Figueres, 
Barcelona, M a d rid , Càdis, 
París, Buenos Aires, València, 
etc. L'any 1949 l'Ajuntament 
de Salt li organitza una expo
sició homenatge a la Casa de 
la Vila.
La seva repercussió interna
cional com a artista sembla 
que l'aconseguí a través dels 
con trac tes  am b ed ito ria ls  
alemanyes, daneses i sueques. 
V ia tjava  per les principals 
ciutats europees i d'Amèrica 
tot pintant aquarel·les de les 
ciutats i llocs més coneguts que 
després aquestes editorials 
imprimien i difonien.
La seva pintura, segons diuen 
els experts, evolucionà a salts. 
En una primera època pintava 
amb aquarel·la i pintura a l'oli 
paisatges urbans, marines, 
interiors, natures mortes, etc., 
on sembla seguir la tendència 
realista del seu mestre Aguilera. 
Posteriorment, en els paisatges 
de l'entorn immediat de la ciutat
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JAUME ROCA DELPECH

retorna a la inspiració impres
sionista.
També en una època deter
minada va tenir interès pel 
surrealisme i va re a litza r 
diverses obres que posterior
ment ell mateix va destruir. La 
seva obra dels anys cinquanta 
es c a ra c te r itz a rà  pe r la 
introducció de personatges en 
els seus paisatges. S'interessa 
pels mercats de bestiar, i 
assoleix una transformació cap 
a l'expressionisme que a voltes 
tendirà a l'abs tracc ió . En 
viatjar al nord d'Europa cap 
als anys seixanta, al seva obra 
s'impregna del romanticisme 
nòrdic. Finalment, en la darre

ra època de la seva vida retorna 
a l'aquarel.la i a la pintura a 
l'o li. El tema imperant de la 
seva o b ra  p ic tò r ic a  és el 
paisatge i especialment els pa i
satges urbans.
Artista clau a la G irona de la 
postguerra va ser un home 
avançat al seu temps. Cal 
recordar, per exemple, que els 
seus dibuixos undergrounds, 
plens d'humor i de sarcasme no 
van veure la llum pública fins 
l'any 1982, quan l'Ajuntament 
de G irona li retia homenatge 
amb una exposició al Museu 
d'H istòria de la Ciutat. Músic i 
pintor, Jaume Roca Delpech ha 
estat un dels artistes saltencs 
amb més difusió internacional i 
més reconegut en la seva època. 
Diverses publicacions com La 
Veu de Catalunya, la Revista 
Musical Catalana, Las Noticias, 
L'Autonom ista , etc. a ix í ho 
corroboren. L'any 1 973 G irona 
exposava a la Sala Fidel Aguilar 
una mostra retrospectiva de la

seva obra en homenatge a l'ar- 
-tista desaparegut i en publicava 
un catàleg.

M. Assumpció Colomer i Arcas
Arxivera Municipal de Salt

Aquest article és un breu resum 
de les referències bibliogràfiques 
que tenim sobre Jaume Roca 
Delpech, que són les que citem a 
continuació:

Catàleg de l'exposició: Jaume 
Roca Delpech 1910-1968. Museu 
d'Història de la Ciutat, Girona, 
1982.

Vivó, Carles, "Els ninots d'en Roca 
Delpech", a Catàleg de l'expo
sició: Jaume Roca Delpech 
1910-1968. Museu d'Història de 
la Ciutat, Girona, 1982.

Massana, Antoni, "Opinió de 
vàlua sobre Jaume Roca", a L'Au
tonomista, 3-8-1935, a Catàleg 
de l'exposició: Jaume Roca 
Delpech 1910-1968.
Museu d'Història de la Ciutat, 
Girona, 1982.

Civil, Francesc, "Homenatge a 
l'eximi artista Jaume Roca Del
pech", a Catàleg de l'exposició: 
Jaume Roca Delpech 1910-1968. 
Museu d'Història de la Ciutat, 
Girona, 1982.

Castells, N.-Gay, J.V. -Puigdevall, 
N., "La formació musical de 
Jaume Roca Delpech a París 
(1927-1932)", a Revista de 
Girona, núm. 170, Girona, 1995.

Miranda, Fidel, "J. Roca Del
pech", a Programa de la Festa 
Major, Salt, 1948.

M iralles, F., "Jaume Roca 
Delpech". AmbitServeis Editorials 
S.A., Barcelona, 1986.

Orquestrina Moderna de Salt. A l piano el senyor Dídac Bover, al violí 
Uls Moreno i Pallí i al violoncel Josep Moreno i Pallí. A dalt, amb ulleres, el 

senyor Miquel Roca i al seu costat el seu fill Jaume Roca Delpech.
A la bateria, Arolas. 1926-1927 Fotografia: Valentí Fargnoli.

Fons: R. i A. Bover i Vila, Arxiu d'Imatges de I Ajuntament de Salt.
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DIDAC RUIZ RODRÍGUEZ

Fou el primer director del M a
nicomi de Salt. Aquest fet i la 
seva p e c u lia r  p e rs o n a lita t 
determinaren una gestió efímera 
i curiosa. La trajectòria vital del 
Dr. Ruiz ha estat considerada a 
voltes la d'un geni i la d'un ex
cèntric.
Dídac Ruiz Rodríguez, conegut 
a l'època com a metge, filòsof i 
escriptor, nasqué a M àlaga el 
1881. Sempre va presumird'és- 
sercosí de Pau Picasso, circums
tància que no s'ha pogut com
provar.
Al principi del segle XX anà a 
Barcelona i aviat s'adaptà a la 
vida catalana. Estudià medicina 
i col·laborà en diverses pub li
cacions catalanes de l'època. 
L'any 1906 fou nomenat director 
del Manicomi de Salt, càrrec 
que ocupà fins el 1910, portant 
a terme una tasca singular i 
polèmica de riva d a  del seu 
temperament, de la poca trad i
ció de poder que tenia el càrrec

(fins aleshores havien estat les 
monges les que d ir ig ie n  i 
administraven el centre), i dels 
afers privats que l'afectaren 
aquells anys.
La seva mala gestió econòmica 
i la particular forma de desen
volupar la seva feina van forçar 
la Diputació, en un primer mo

ment,, a nomenar un A dm i
nistrador que controlés l'eco
nom ia  de l cen tre  i, més 
endavant, suspendre'l defin iti
vament de feina i sou a causa 
de les seves absències i de la 
despreocupació que mostrava 
per la feina que tenia enco
manada.
Dídac Ruiz fou autor de nom
broses publicacions de variable 
rigor científic, que parlaven de 
temes de medicina i psiquiatria, 
filosofia, religió, història, etc. 
La seva vida i l'excentricitat de 
la seva persona foren finalment 
retratats pel seu amic Prudenci 
Bertrana, a la novel.la Jo! 
Memòries d'un metge filòsof 
(1925).
Acabada la guerra, Dídac Ruiz, 
que s'havia compromès ober- 
tament amb la ideologia cata
lanista, hagué d'exiliar-se, i 
morí, el 1959, a Tolosa de 
Llenguadoc.

Rectificadora
del

Gironès
RECTIFICATS DE MOTORS DE GASOLINA I DIESEL 

MECANITZATS I EQUILIBRATS

Telèfon 972 40 16 03 - c / Rocacorba, s/n - 171 90 SALT (Girona)



JOS€P
li. vnzoucz

INSTAL·LACIONS DE:

• CALEFACCIÓ • ELECTRICITAT
• FONTANERIA • GAS

Empresa col·laboradora de 
GAS GIRONA

d Major, 234 - Tel. 972 23 43 70 
c/ Joan Maragall, 6 - Tel. 972 23 76 21 

17190 SALT

m £
TV Video LOEWE
Antenes TV SALT, 

Telefonia 
Porters, Imatge i So

Distribuïdors i instal·ladors de

VIA
DIC31 TXV. I —

B · · H B · · · i  s  A T E L I T E

CANAL D I G I T A L

Sta. Eugènia, 195 - 17006 GIRONA 
Tel. 972 23 41 29 - Fax 972 23 25 12

LA QUALITAT DEL SEU GUST

JA* 

«v) ^  A

e*

* ; >

N. VICENS
Carnissers i Xarcuters

Àngel Guimerà (Edif, Les Loles) - Tel. 972 40 19 42 
Francesc Macià, 11 * Tel, 972 23 52 16 

Plaça Mercat - Llocs 68 al 72 - Tel, 972 23 07 16 
17190 SALT (Girona)



RAMON SAMBOLA 
CASANOVAS

Successor en el càrrec del Dr. 
Joaquim Castany Bernat, de
senvolupà la feina de director 
del Manicomi de Salt entre 1947 
i 1957, any en què es jubilà i fou 
substituït pel Dr. Pigem.
Ramon Sam bola Casanovas 
nasqué a Sort, el 25 de març del 
1884. Cursà els estudis de 
batxillerat als Salesians de Bar
celona i la carrera de Medicina 
a la Universitat d'aquesta ma
teixa ciutat.
El Dr. Sambola entrà en contacte 
amb el poble de Salt quan es 
convertí en metge de capçalera 
d'aquella vila, com a ajudant del 
Dr. Esquerdo. La seva vinculació 
ferma a G irona vingué, però, de 
la seva col·laboració amb el Dr. 
Agustí Riera, més tard cunyat 
seu, i fou aleshores quan s'ins
tal·là definitivament en aquesta 
ciutat.
El 1 r d'octubre de 1 91 3 és no
menat metge ajudant del Dr. V i
ves del Manicomi de Salt. En 
aquell moment entra a l'esta
bliment, on desenvolupa pràcti
cament tota la seva vida pro
fessional, i passa a d irig ir la ins- 
titució l'any 1947.
La gestió del Dr. Sambola com a 
d irec to r de l M a n ic o m i és 
Acordada amb molt de respecte 
Pels qui tingueren ocasió de 
treba||ar amb ell. Ressalta per

sobre de tots els comentaris, 
l'a fany de treballar i dedicació 
d 'un home que, assumint el 
càrrec a l'edat de 63 anys, el 
desenvo lupà  am b en trega  
absoluta i resultats força positius. 
La imatge que ens transmeten 
els records dels qui treballaven 
amb ell és la d'un metge afable, 
a qui l'atenció al malalt, tant en 
el pla terapèutic com humà, 
l'ocupava quasi lesvint-i-quatre 
hores del d ia i condicionava 
tota la seva vida. D 'alguna 
manera fou l'in ic iador d'una 
nova concepció de la medicina 
mental, que valorava el malalt 
com a persona més que no pas 
com a cas clínic.
Tot i patir les limitacions de 
recursos típiques d'aquells anys 
de postguerra, el Dr. Sambola 
s'esforçava a proporcionar als 
alienats del seu manicomi acti
vitats que els fes més suportable 
l'existència. Fou sota la seva 
direcció que es van fer corrents 
els partits de futbol entre interns 
i personal i les festes en el si del 
M anicomi, com és el cas del dia 
de Sant Ramon, quan el director 
aportava bona part de la seva 
p a g a  pe r o rg a n itz a r  una 
xocolatada per als interns. El 
naixement d'un fill o qualsevol 
altre esdeveniment feliç de la 
vida privada del doctor era

participat als alienats amb 
algun extraordinari a compte 
seu.
Després d 'exercir deu anys 
com a director, comptant ja 
amb 73 anys d'edat, demanà 
la ju b ila c ió . Després de 
repetides instàncies li fou 
concedida i la seva plaça fou 
ocupada pel Dr. Pigem.
El 28 de desembre del 1 968 
morí, a l'edat de 84 anys, el 
Dr. Ramon Sambola Casa
novas. El seu record i les seves 
aportacions en el tracte als 
alienats a nivell personal al 
Manicomi de Salt van deixar 
bona  p e tja  en els qu i 
com pa rti ren aq uel I s a nys a m b 
ell.
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La família dels Sitjar fou una de 
les pertanyentsa la mà m ajor de 
la ciutat de G irona i diversos 
dels seus membres foren jurats 
de la ciutat durant el segle XIV, 
la qual cosa és una mostra de la 
importància i poder d'aquesta 
nissaga. Els Sitjar tenien a Salt 
la casa que rep el nom dels seus 
propietaris. Es tracta d'una casa 
senyorial, encara que el seu 
degradat aspecte actual ho 
emmascari. No és gens estrany, 
sinó tot al contrari, que im 
portants famílies de G irona 
Posseïssin en els seus voltants 
torres, masos fortificats, casals, 
etc., que eren utilitzats com a 
Segona residència, per a pro
jecció personal i, també, com a 
'tocde refugi en cas d'epidèmies 
a la ciutat. Aquestes famílies no 
només posseïen cases al pla, 
S|nó que també eren propietaris

d 'im portan ts  extensions de 
terra. El conjunt de terres de 
Salt que eren a mans dels Sitjar 
fou considerable. A  més de les 
terres del propi mas, tenien do 
mini directe sobre moltes altres 
que eren explotades, com a 
domini útil, per pagesos de la 
parròquia de Salt. En diverses 
èpoques van posseir el domini 
directe sobre diversos camps 
del mas Llorens i del mas Mut, 
la m ajoria de terres del mas 
Artau, totes les possessions del 
mas Feixes i bona part de les 
terres del mas Ribot. Aquestes 
terres incloïen: una peça de 10 
jornals, una altra de 4, tres 
més de 2 i una de 15 vessanes, 
a més de dues altres i una hor
ta. La majoria d'aquestes terres 
eren destinades al cultiu ce- 
realístic.
La família Sitjar també tenia

una relació molt directa amb la 
sèquia, tant a través de la seva 
explotació (en 1453, Bernat de 
Sitjar obtingué el domini útil de 
la sèquia), com a través de 
molins de la seva propietat. 
Finalment, el 1620, Francesc 
de Cruïlles i Sitjarven el domini 
útil de la sèquia M onar als 
Jurats de la ciutat de G irona i el 
mateix mas deixa de ser una 
domus residencial per con
vertir-se en un mas lligat ple
nament a l'activitat agrícola i 
associat a altres famílies, com 
els Solterra i, més tard, els Mut.

Del llibre SALT (Quaderns de la 
Revista de Girona), 

de X. Alberch/ J. Burch.
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ESTEVE V ILA  i M IR
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La vila de Salt té un carrer obert 
a nom d'ESTEVE VILA i MIR. La 
làpida que hi ha al començament 
del carrer no diu res més, i està 
retolada en castellà. Tal vegada, 
poquíssima gent de la vila sap 
ben bé qui fou ESTEVE VILA 
MIR. En el programa de la Festa 
M a jo r del 1962, Pau Masó i 
Fàbrega en parla. I és que el 
senyor EsteveVila fou el seu mes
tre.
Doncs bé, el senyor ESTEVE VILA 
i MIR fou senzillament un mestre 
d'escola que va exercir 38 anys

com a mestre d'ensenyament 
prim ari a l'escola pública de 
nens de Salt, i quatre anys abans 
a l'escola de Fortià. Es per aquest 
motiu, per la seva dedicació 
total als infants durant llargs 
anys, que l'Ajuntament en sessió 
del primer d'octubre de 1926, 
essent alcalde el Sr. Àngel Co- 
malada Casals, acordà dedicar- 
li el nom del carrer de "l'Apeo- 
dero", on havia viscut, a la seva 
memòria. ESTEVE VILA va morir 
l ' l i  de maig de 1926, i l'any 
següent, el dia primer d'octubre 
de 1927, es va descobrir la 
placa commemorativa.
Des d 'a leshores han trans
corregut 71 anys.

Esteve Vila i M ir, 
mestre de Salt (1851-1926)

CONFITERIA GRANJA
•aoH* PASTISSERIA | I T  | CAFETERIA * rA D

^MARGENAT
Plaça Veïnat, 10 - Tel. 972 23 06 79 ^  c / Major, 57 - Tel. 972 23 00 61 - SALT



ESTEVE VILA MIR havia nascuta 
Calonge el dia 30 de setembre 
de 1851. Calonge era una po
blació de 2 .850 habitants amb 
una creixent indústria tapera. 
De jovenetva aprendre l'ofici de 
taper. Després del servei m ilitar, 
va seguir els estudis de mestre a 
la Normal de G irona. Als 26 
anys obtingué el títol de Mestre 
de primer ensenyament i a l'any 
següent, el 1 878, va fer oposi
cions a l'Escalafó de Mestres 
d'Escoles Públiques i obtingué 
en propietat l'escola de nens de

ESTEVE VILA i MIR

Fortià. Tenia aleshores 28 anys 
i guanyava 825 ptes. l'any.
No s'acontentà amb aquella 
categoria i estudià el grau Su
perior de Mestre, títol que obtin
gué el 22 de juliol de 1884. A ixí 
pogué fer oposicions a po 
blacions més importants i el 24 
d'agost de 1885 se'l nomenà 
Mestre de l'escola pública de 
nens de Salt. En aquells moments 
la població saltenca era d'uns 
2 .1 0 0  h a b ita n ts . Era una 
població marcadament agrícola 
amb un notable desenvolupa
ment industrial.
L'escola pública de Salt, en 
aquells moments, estava situada 
en els baixos d'un edifici que no 
tenia cap característica especial. 
Es trobava en un cantó de la 
plaça, anomenada de la Cons
titució, i al començament del 
carrer de la Processó. Les de

pendències destinades a aules 
eren unes habitacions velles i 
rònegues, amb poca ven
tilació i escassa llum natural. 
No disposava de pati escolar: 
el temps d'esbarjo els alumnes 
el passaven a la plaça. El pis 
superio r era la casa del 
mestre; allí hi va viure més de 
trenta anys am b la seva 
família. ESTEVE VILA va exer
cir sempre de mestre en el 
mateix local sense aconse
guir mai cap millora en el 
tronat edifici. Atès l'elevada 
matrícula d'alum nes, a la 
ratlla d'un centenar, al cap 
de deu anys, es va servir d'un 
a judant que li concedí la 
Inspecció d'Ensenyament per 
la seva abn egad a  la b o r 
docent, segons el Butlletí 
O fic ia l de la Província (7-8- 
1 903) per atendre d'aquesta 
manera els nens més petits, 
entre els 6 i 8 anys.
Era un home de molta ener- 91
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gia que imposava respecte; era 
afable en el tracte, puntual i 
ordenat, d 'una conducta cívica 
honesta  i respectuós am b 
l'Església. A ixí ho han reconegut 
antics alumnes que passaren per 
la seva aula. La seva predilecció 
eren les matèries bàsiques de 
l'ensenyament: la lectura, l'es
criptura, l'aritmètica i la geo
grafia. De fet eren les deter
minades per les disposicions 
o fic ia ls , al famosa "Ley de 
Instrucción Pública de Claudio 
M oyano", que va ser vigent des

ESTEVE VILA i MIR
del 1 857, en l'època del regnat 
d 'Isabe l II, fins que va ser 
substituïda per la "Ley de 
Ensenanza Primaria" del 1945. 
En aquells moments, aquella llei 
tingué una importància excep
cional: significà a mitjans del 
segle XIX un gran avenç, fixà 
normes d 'organització de les 
escoles i establí l'escalafó del 
Magisteri.
ESTEVE VILA havia arribat a 
Salt amb un sou de 825 ptes. 
anuals i progressivament va 
augmentar de categoria. Quan 
es ju b ilà  el juny de 1921, 
després de 42 anys i mig fent de 
mestre, el seu sou anual era de
4 .000 ptes.
Els seus contactes am b les 
organitzacions professionals de 
mestres el situen entre aquells 
educadors que cre ien que 
l'escola era una institució de

gran transcendència per a la 
vida i el futur dels pobles. 
L'abnegació o vocació de fer 
de mestre suplia el simple 
material escolar de què dis
posava i del pèssim mobiliari 
escolar amb què comptava 
El seu horari escolar era de 
matins i de tardes. Només els 
dijous a les tardes els escolars 
no tenien classe. Al capvespre 
donava classes a joves i 
homes que desitjaven, uns, 
am p lia r coneixements per 
ocupar llocs de més respon
sabilitat en el treball, i altres, 
per sortir de l'analfabetisme. 
La incidència que suposà en 
la vida de la població durant 
els seus anys com a mestre 
fou gran, i li valgué el reco
neixement unànime de tota 
la població, en record del seu 
pas per la vila de Salt.

RAMON

Auto Taller Canigó/ C.B.

Pg. dels Països Catalans, 62-64  - 17190 SALT (Girona) 
Tel. 972 23 41 22 - Fax 972 23 31 04
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D r .  N A R C ÍS  V IL A  i  S A B A T E R
(1 8 8 8 -1 9 5 3 )

Va néixer a Tordera l'any 
1888, fill de Josep Vila Güitó, 
que l'any següent va començar 
a exercir com a metge a Salt, i 
d'Emília Sabater i Rovira.
Els estudis de Batxillerat els va 
fer al Col.legi dels Maristes de 
Girona. L'any 191 2 es llicencià 
en Medicina i C irurgia per la 
Universitat de Barcelona. A  
partir d'aquest moment co
mençà a exercir com a metge a 
Salt i a prestar assistència sa
nitària a tot el poble, cosa que 
farà fins l'any 1939, si bé la 
confirm ació del seu nome
nament com a metge titular de 
Salt es troba en un acord del 
Ple de data 2 6 /0 4 /1 9 2 1 .
Es va casar cap a l'any 1 91 3 
amb la Sra. Remei Burch i Sitjar 
i varen tenir nou fills: Carme, 
Josep M aria, Remei, Joaquim, 
Montserrat, Antònia, M. À n 
gels, Emília i Narcís.
A partir del 15 de setembre de 
1921 i fins el 1936, Narcís 
Vila i Sabater consta com a 
membre de la Junta Local de

Dr. Narcís Vila i Sabater 
Foto: Napoleón (Barcelona). 

Fotografia cedida pel 
Dr. Josep Ai. Vila i Burch.

Sanitat en eís seus Llibres d'actes. 
Sabem, però, que va continuar 
exercint com a metge de Salt fins 
el 1 939 i després es va traslladar 
a G irona on va continuar exercint 
com a metge fins a la seva mort, 
l'any 1953.
Coma metge titular de Salt va ser 
l'Inspector Municipal de Sanitat i

membre de la Junta Local de 
Salt (1921-1939). Des d ’a 
quest càrrec va desenvolupar, 
entre d'altres, les següents 
funcions:
* Adopció de diverses mesures 
sanitàries per tal d 'eradicar 
diferents brots -epidèmies de 
febre tifoide que es van desen
volupar al poble de Salt els 
anys 1921,1928,1936, entre 
les quals podem destacar: 
-tancamentdels pous infectats, 
-campanyes de vacunacions, 
-demanar a l'Ajuntament la 
construcció de la xarxa de 
clavegueram, etc.
-prohibició d 'u tilitzar aigües 
brutes per regar hortalisses, i 
latrines per abonar els cultius, 
-m illores per al subm inis
trament d 'a igua potable, etc. 
*L'any 1922 i 1923, la Junta 
Local de Sa ni tat instarà l'A jun
tament perquè sol·liciti a la 
Mancomunitat de Catalunya 
que encarregui a un prestigiós 
geòleg la rea litzac ió  dels 
estudis necessaris per al sub

r /r fc /tc ú
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Dr. NARCÍS VILA i SABATER (1888-1953)

ministrament correcte d'aigües 
potables a la població de Salt 
(normes, desinfecció, conta
m inació de pous...).
*Adopció de mesures sani
tàries de caire general com: 
-prohibició de transportar fems 
i latrines entre les vuit del matí 
i les deu del vespre, 
-prohib ició de banyar-se a la 
sèquia Monar.
-vacunacions generals contra 
el tifus i la verola.
*Entre altres funcions, la Junta 
Local de Sanitat informava so
bre les sol·licituds de permisos 
d 'obra per construir vivendes 
(condicions sanitàries: venti
lació, aigües, sanitaris, etc.). 
A  més, l'execució de l'obra 
con tro lada  i v ig ila d a  per 
l'In s p e c to r  M u n ic ip a l de 
Santitat (1924-1936), que pel 
que ens ha explicat el seu fill 
cada vegada que hi havia un 
canvi de llogater d'una casa el 
Dr. Narcís Vila i en "Met pa
leta" hi anaven i feien una 
inspecció. Després parlaven 
amb el propietari per tal que 
fes les obres necessàries a fi 
de do ta r aquell hab ita tge 
d'unes condicions h ig ien i- 
cosanitàries mínimes (venti
lació i llum a totes les hab i
tacions, elim inar la comuna i 
posar wàter, etc.)
Durant el període bèl.lic de la 
Guerra Civil, el Dr. Narcís Vila

El de la barba és el Dr. Josep Vila Cüitó. El Dr. Narcís Vila i Sabater és 
el primer de l'esquerra, la resta són els germans Vila-Sabater. 

(Fotografia cedida pel Dr. Josep M. Vila i Burch)

va assistir a nombroses perso
nes, sobretot dones, ja que els 
accidents laborals eren freqüents 
a causa de la fabricació  de 
m ateria l bè l.lic  pesant a les 
fàbriques del tèxtil. També va 
atendre els refugiats que vivien a 
la casa del Marquès de Camps i 
a can Pol de Montfullà.
Va ser metge de l'empresa del 
Ferrocarril de G irona a O lot, i 
com a anècdota el seu fill ens ha 
explicat que el sou que rebia per 
aquest servei era via tjar en tren 
gratuïtament fins a O lo t i la 
concessió de v ia tja r 100 kiló- 
metres de franc amb el tren gran 
de G irona a Barcelona.

Vull agrair especialment to 
ta la informació i fotografies 
que ens ha donat el Dr. Jo 
sep Maria Vila i Burch per a 
l'Arxiu Municipal de Salt 
Documentació consultada de 
l'Arxiu Municipal de Salt: 
Llibre de'sessions de la Junta 
Local de Santitat i Bene 
ciència.
Llibres d'actes del Ple. 
Llibres d'actes de la Comissió 
Permanent municipal.

M. Assumpció Colomer Arcas
Arxivera Municipal de Salt



NARCIS CLARA i ALIU

El dia 14 de novembre l'Asso
ciació d'Amics de Motos His
tòriques Gironines farà donació 
d'una moto NARCLA, cedida 
pel Sr. Joan Encesa Roura, al 
Museu d'H istòria de la ciutat de 
Girona.
Aquesta marca de moto, sens 
dubte, forma part de la història 
de la nostra c iu ta t i m olt 
especialment de la vila de Salt. 
NARCLA és el nom que van 
posar un grup d'amics, me
cànics inquiets, a la moto que 
després de moltes e x p e ri
mentacions va veure la llum a 
Girona cap a l'any 1 952. 
Narcís Clarà i Aliu, l'artífex de 
la moto Narcla, neix a Salt el 
13dem arçde 1913. Fill d'Emili 
i de Vicenta, és el tercer dels 
quatre germans del matrimoni. 
De petit estudià a les escoles de 
Salt amb el mestre Sr. V ila, i 
més tard amb el Sr. Lluís M o
reno, fins als 14 anys. Entrà a 
treballar a la manyeria de la 
fàbrica Gassol de Salt quan 
acabà l'escola i alternà la feina 
amb els estudis per corres
pondència a través del "Centro

Internacional de Ensenanza" 
de M adrid. Estudià d ibu ix i 
s'interessà sobretot per la me
cànica. En temps de guerra 
passà a treballara can "Benetti" 
de G irona, on es fabricaven 
armes, i una vegada acabada 
la guerra tornà a la manyeria 
per re s ta u ra r el m a te ria l 
destrossat per la guerra. Cada 
vegada s'interessà més per la 
mecànica i pel seu compte 
fabricà tot tipus d 'aparells: 
peces per a dentistes, material 
sanitari, una màquina per fer 
escombres de bruc, bombes 
d 'a igua, bicicletes amb motor, 
desmuntava i tornava a muntar 
motos, provava i perfeccio
nava...
Pels voltants de l'any 1949 i 
amb un grup d'amics i socis 
obren un taller de mecànica al 
carrer Colón del Veïnat de Salt. 
Aquí ja es va gestar la idea de 
fer una moto pròpia. Cap a 
l'any 1952, en fer-se petit el 
taller de Salt, obren un nou 
taller a G irona a Sant Pere de 
Galligants, d'on va sortir la 
NARCLA. NARCLA són les 
inicials del nom i el cognom de 
Narcís Clarà. Una moto que va 
tenir molt bona acceptació i 
que es va vendre molt bé a tot

Catalunya, l'A ragó  i a les Illes 
Balears.
A l cap de pocs anys, Narcís 
Clarà va morir. Era el 3 d'octu
bre de 1 958. Aquest dia es va 
truncar una vida que podia 
haver donat uns grans fruits. 
Després de tants anys, ha estat 
una agradab le  sorpresa la 
iniciativa dels amics de les motos 
històriques de retre un home
natge a Narcís Clarà.Tothom 
qui el va conèixer en té un bon 
record. El qualifiquen com una 
bona persona, afable, intel- 
ligent i amic dels seus amics. 
La donació d'una moto al Museu 
de la ciutat de G irona serà un 
orgull per a la seva família, 
però com a fi 11 de Sa 11 no podem 
passar per alt el fet de fer-li a la 
nostra vila un homenatge a la 
persona i als companys que en 
unes condicions tan precàries, 
però armats d 'il.lusió i valentia 
i sabent el que arriscaven, van 
t ira r  endavan t un preciós 
projecte. La NARCLA és història 
però els qui estimem Narcís 
Clarà, ara més que mai, el 
tindrem sempre present.

La seva filla 
NÚRIA CLARÀ

LLARS 
de FOC AMER
r ï i e d i l K a m i n

Francesc Flores

M a jo r, 1 31 - 1 71 9 0  SALT (G iron a ) 
Tels. 9 7 2  23  6 9  5 9  - 9 7 2  4 3  0 2  9 7



BRUGUES

PRODUCTES ARTESANS

BRUGUES, S.L i electrodomèstics

Plaça Guifré el Pelós, 8 
Telèfon 972 23 67 27 
17190 SALT (Girona)

"  I JORDI CASÀSI >
Q  PAÏSOS CATALANS, 116 X?,

L TEL 972 23 79 14 Q  /

El nostre ofici és la fusta, 
imagini's el que vulgui amb fusta, 

que li farem realitat!

JVlés de 30 anys al servei 
dels nostres clients!!
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Fontaneria
Electricitat
Desembussaments
Escalfadors
Televisió-Vídeo
Persianes
Serralleria-Fusteria 
Obertura de portes 
Electrodomèstics 
Paleta-Pintura

c / Llarg, 39 - Telèfon 972 23 65 46 - 17190 SALT

F L E C A  PA RRA M O N
PA  C U IT  AMB LLE N Y A



SALVADOR VIVES 
CASAJUANA

Fou l'introductor dels nous plan
tejaments en matèria d'assis
tènc ia  p s iq u ià tr ic a  de la 
M a n c o m u n ita t, els qua ls  
esdevindrien peça clau de 
l'organització sanitària de la 
Generalitat.
Salvador Vives i Casajuana 
nasqué l'any 1886 a Sant 
Vicenç de Castellet i es llicencià 
en Medicina a la Universitat 
de Barcelona l'any 1909. Es 
doc to rà  a la Facu lta t de 
M edic ina de M ad rid  l'any
1921.
El que seria  d ire c to r del 
Manicomi de Salt conegué el 
seu gran mestre, el Dr. M artí i 
Julià, l'any 1908, durant un 
curs de Psiquiatria General que 
aquest darrer donà a l'A ca
dèmia de Ciències Mèdiques 
de C ata lunya. En aque lla  
ocasió el Dr. Martí i Julià li 
proposà la seva entrada, com 
a metge intern, a l'Institut 
Frenopàtic de les Corts de 
S a rr ià . A questa  seria  la 
Drim era fe in a  de l jove  
licenciat, que més endavant 
passà a exercir al Sanatori

Psiquiàtric de Sant Boi de Llo
bregat.
L'any 1916 va obtenir, per opo
sició, la plaça de metge director 
del Manicomi de Salt, que era, a 
més, l'ún ic  m anicom i de la 
Mancomunitat de Catalunya. El 
Dr. Vives va estar al front de 
l'establiment de Salt fins l'any 
1924, tot desenvolupant-hi una 
gestió consolidadora, derivada 
del fet que la M ancom unitat 
hagués assumit l'adm inistració 
dels dements pobres de Cata
lunya.
Des de la seva plaça de director 
del Manicomi estudià la inci
dència de l'alcoholisme a les 
comarques gironines i diferents 
aspectes de la malaltia mental, 
que fins aleshores eren vagament 
coneguts.
L'any 1 920 fou comissionat per 
la Mancomunitat per estudiar 
l 'o rg a n itz a c ió  dels serveis 
psiqu iàtrics a França, Ità lia , 
Bèlgica i Suïssa, amb l'objectiu 
d'extreure'n les directrius que 
havia de tenir la nova assistència 
que es p la n if ic a v a  pe r al 
Principat. També assistí, l'any

1922, al Congrés d'Higiene 
Mental de París, com a repre
sentant de Catalunya.
Tots aquests contactes exteriors 
i l'experiència quotidiana als 
manicomis catalans portaren 
el Dr. Vives a formular un canvi 
qualitatiu dels plantejaments 
p s iq u ià tr ic s  v ig e n ts  fins 
aleshores. De la seva mà 
començà la nova tendència 
assistencial, que s'inicià a la 
C a ta lunya  de la M a n co 
munitat, es consolidà amb la 
Generalitat, sota la que fou 
nomenat Cap dels Serveis 
Tècnics de Psiquiatria, i quedà 
estroncada per la guerra civil 
i l'advenimentdel franquisme. 
L 'exili i la frus trac ió  dels 
projectes acabaren amb la 
vida del que havia estat un 
dels ca p d a va n te rs  de la 
p s iq u ia tr ia  c a ta la n a  de 
començament de segle.

ESPORTS HiRAS
MATERIAL ESPORTIU I FOTOGRÀFIC 

PREMSA - FOTO CARNET

c /  Francesc M a c ià , 10 - Telèfon 9 7 2  4 0  0 2  71 - 1 7 1 9 0  SALT (G iro n a l



i CO M A CROS. JOAN.
(?-París 1 937). Industrial. Fou 
un dels principals compradors 
a Barcelona de cotó nord- 
americà. Continuà el negoci de 
compravenda de cotó iniciat 
pel seu pare, Joan Coma i Xipell. 
L'any 1910 amplià les activitats 
instal.lantuna filatura a Rosselló 
de Segrià i una fàbrica de teixits 
a Salt. A  partir de 1911 fou 
l'amo absolut de tot el tèxtil de 
Salt.

VILARDELL. FRANCESC.
Esponellà, 1828-Salt, 1889. 
Industrial.
Gendre de Pere Ramió.
De 1882-86. D iputat de la 
Diputació de G irona, on va tenir 
un paper importanten el trasllat 
del psiquiàtric a Salt. Director 
del Banc d'Espanya a G irona. 
Delegat de la Companyia de 
Tabacs. Vocal de la Junta local 
de Primer Ensenyament. L 'l de 
juliol de 1887 fou elegit alcalde 
(1887-89).

RA M IÓ . PERE.
S.XIX. Banyoles. Industrial. Inici 
de la indústria tèxtil al poble de 
Salt. El 1845 adquireix un edifici 
industrial i un salt d 'a igua prop 
de la Parròquia de Sant Cugat 
a fi de fer la primera indústria 
tèxtil del poble. El 1862 en va 
fer una altra a l'actual Coma 
Cros. Cap de les dues va anar 
endavant i les va vendre.

L

GASSOL CIVIT. A N TO N I.
S.XIX-XX. Indus tria l tèx til. 
Antoni Gassol fou el promotor 
de la so c ie ta t SANFELIU 
HERMANOS l'any 1895 i l'any 
1901 canvia de denominació 
l'empresa, que a partird 'aquell 
moment es digué AN TO N IO  
G ASS O L, in s c r it  com  a 
comerciant individual. L'any 
1917 , am b un cap ita l de
180 .000 ptes., es formà la 
CO M PAN IA REGULAR CO- 
LECTIVA am b ra ó  soc ia l 
" AN TO N IO  GASSOL Y C O M 
PANIA". I l'any 1920 s'adop
tà la d e n o m in a c ió  ac tua l 
MANUFACTURAS GASSOL, 
S.A.
L'any 1923 Manufacturas Gas
sol va comprar una empresa 
de filatura a Salt que fins aquell 
moment havia estat de la família 
Coma Cros i és la que es troba 
prop de l'església de Sant 
Cugat.

GALLOSTRA í BERDALA. PERE.
Nat a Crespià el 1858 i mort a 
Salt el 1 932. Mestre. Està en
terrat al cementiri de Salt. I té 
una placa a la plaça del Veïnat.

ÇURIA
Josep Puig Puig. Va néixer el 
1927 a la parròquia de les 
Serres (Sant M artí de Llémena) 
i morí a Salt el 9 de juliol de 
1997. Exjugadordel F.C. BAR
CELONA.

Historial esportiu:
Primer va jugar amb l'infantil 
de la Salle de Salt. Juvenil i 
titular del F.C. SALT. Als 17 
anys fitxa pel G IRONA F.C. i 
l'any següentamb el F.C. BAR
CELONA. Defensa.
Am b el Barça va aconseguir 3 
lligues i una copa, a part de la 
Copa Llatina de caire inter
nacional, quatre cops interna
cional.

FALGUERES i CASELLES. 
TOMÀS.
Salt, 1875-S ant S a lvador,
1943. Intel·lectual humanista. 
De la família Falgueras-Ca- 
sellas vestí l'hàb it de caputxí 
amb el nom de Pare Marcel.lí 
de Salt. Uns anys després 
renuncià a la vida religiosa i 
exercí una càtedra de Filosofia 
i Lletres a Manila.
L'any 1 910 va a Mèxic i G ua
temala i funda una escola, on 
al llarg dels anys passarien els 
prohoms de la cultura, la polí
tica, l'economia, etc., d'aquells 
països. El 1943 mor a Sant 
Salvador, on es trobava acci
dentalment convidat pel govern 
d'aquell país per fer-hi un cicle 
de conferències.

AGAPIT ALONSO i PONT
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O P E R A D O R  L O G Í S T I C  
TRANSPORTS INTERNACIONALS

SERVEI DE TRANSPORT
A TOT EUROPA

ESPECIALISTES EN PORTUGAL 
iCEE

100

Flota de camions pròpia
Emmagatzematge i distribució de mercaderies

Ctra. N-141, km. 113 - Ap. Correus 53 - Pol. Ind. TORRE MIRONA 
Tel. 972 24 20 63 - Fax 972 23 05 33 - 171 90 SALT (Girona)

Qi§tallerie§ Qiiòqa S5ï.
VIDRIERS DES DE 1 9 5 8

Ctra. Sant Feliu, 22 - Tel. 972 21 38 1 ó - Fax 972 22 02 21 - 17007 GIRONA 
c/ Lorenzana, 41 - Tel. 972 20 29 90 - 17002 GIRONA

FABRICANT DEL DOBLE VIDRE 
AÏLLANT "THERMOGIR"
AMB LA GARANTIA DEL SEGELL 
DE QUALITAT

EXTENSA GAMMA EN 
DECORACIÓ DE VIDRES I 
MIRALLS.
INSTAL·LACIONS DE TOT TIPUS 
DE VIDRE

PINSOS, ADOBS, LLAVORS I CEREALS

CAN SITJÀ
Tot per a horta, camp i jardí, substractes vegetals. 

Alimentació i complements per a animals de companyia.

c /  Sant Dionís, 62 - Tel. 9 7 2  23  6 0  8 4  - 171 9 0  SALT (Girona)



J  I M T E C i R A l ·

ORTOPÈDIA TÈCNICA - ESPORTIVA - ADAPTACIÓ

éx

O R T O P È D IA  1 

B E N E S T A R  IN T E G R A L

ÍÈCNIQUES- EQUIPAMENT CLÍNIC - FUNGIBLES

c / Major de Salt, 313 - Tel. i Fax 972 23 04 00 - 17190 SALT (Girona)

assessoria d'empreses
ribas • àlvarez

Pl. Marquès de Camps, 1, 2a - 17001 GIRONA 
Tel. 972 21 06 73 - Fax 972 21 87 31 
a/e: ara@arrakis.es
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•  MENJARS PER EMPORTAR

• INAUGURACIONS, CASAMENTS, 
COMUNIONS, BATEIGS

• SERVEI PER A  FESTES A  DOMICILI

•  SERVEI DE MENJADOR
PER A  EMPRESES I ESCOLES

^V3q syaí'T'* ^

TAMBÉ A: Ctra. de Palamós, 1 3 - Tel. 972 49 11 55 - BORDILS

Bones
Festes i i OFICINA TiCNICA D'ARQUITECTURA

c / Major, 210 - SALT - Tel. 972 23 66 11 - Fax 972 23 31 16

TREBALLS DE:
Estats actuals, Topografia, Disseny 
Decoració i Projectes
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v e i ï a  o l i v e r a
Contemplava una olivera 
erigida sobre un turó, 
d'allà divisava la ribera 
dominant tota visió.

Aire pur i cel serè, 
certa verdor esclatada, 
ella és el que vol ser 
ben lliure la hissada!

Així viu cada moment 
sense veure la malesa, 
ni els conflictes de la gent 
quan no és prou ben atesa.

He pensat i meditat 
com si fos la quaresma, 
centenària t'has tornat 
i símbol d'honradesa.

Llegendària vella planta 
et miro embadalida, 
com si fossis obra santa 
en aquest món assumida.

Vora teu fent-te costat 
volent amb tu assemblar-me, 
arbre i fruit estimat 
símbol de templança.

Ara em diuen que ets pobra, 
la terra que t'ha alimentat 
no ha fet de tu gran obra, 
sí, per mi, ets majestat!

A n n a  B o n a I
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row buscar!
Edifici

SALT 20
Al Passeig dels Països Catalans, 124

>  4 dorm itoris dobles Esca/a de 2  veïns p e r replà

V  2  Banys complets V  O rientats al m igdia

V  Acabats de qualitat V  Calefacció individual

>■ Cu/na equipada  V  F/ns al 100%  de

finançam ent

Q
PARQUING
OPCIONAL

EUGESA
CONSTRUCTORA . IMMOBILIÀRIA

C .  M a j o r ,  1 8 2  -  S A L T

Tel. 972 23 55 61
Més í/e 25 «wjys construint



G u d a y o l  A u t o - T a l l e r ,  S . A .

Exposició i Venda: c/ Major, 156 
Telèfon 972 24 20 43 - 939 84 08 72
E-mail: gudayol@grn.es
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 5 a 8

Servei Oficial: c/ Mercè Rodoreda, 13
Telèfon 972 24 37 49
Grua 24 hores 907 20 62 30
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3 a 8 
Dissabte al matí obert de 10 a 1

GRAN PROMOCIO
Grans Ofertes en Venda de Cotxes i Serveis
Vine a la nostra exposició i veuràs els avantatges 
de comprar un Opel a Salt.

Aniversari
1928-1998

També ens podeu trobar a Internet: h ttp://www.grn.es/gudayol

a  JÈ

scola
unicipal de
elles

A
rts
PLAÇA DE LA VILA, 1

EXPOSICIÓ DE FINAL DE CURS
OBERTA DEL 20 AL 31 DE JULIOL  

DE 7 A 9  DEL VESPRE

mailto:gudayol@grn.es
http://www.grn.es/gudayol


DISTRIBUCIONS BUSTIARIES
Repartim publicitat a tota la província

Ausias March, 8
Telèfon 972 24 47 27 - 908 28 37 34 
17190 SALT (Girona)

r ®  u  s  p

BAR  RESTAU RAN T

M U R IE L
C A R N  A  L A  B R A S A

Carrer Llarg, 34-36 - Telèfon 972 23 89 22 - 17190 SALT (Girona)

LA FARGA
c o l·la b o r a  i  a n u n c ia 't  

a  la  re v is ta .

BAR-CAFETERIA 
EL PASSEIG

c a f e t e r i a - b a r  " E L  P A S S E I G 11

• Esmorzars
• Varietat de cafès

• Tapes i entrepans
• Infusions

Tel. 972 23 22 70 
17190 SALT (Girona)c / Major, 128
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llibreria 22
hortes, 2 2  - 17001  g irona  
tel. 9 7 2  21 2 3  9 5

Fanal 22
hortes, 2 2  - 1 7001  g iron a  
te l. / fa x : 9 7 2  21 5 7  0 2

llibreria & quiosc 22
em ili g rah it, 59-61  - 1 7 0 0 2  g irona  
tel. 9 7 2  2 2  7 0  3 7

còmics 22
hortes, 11 - 17001  g irona  
tel. 9 7 2  21 2 3  9 5

E-m ail: Ilib 2 2 @grn.es

b ic i
E X P E R TS

• VENDA I REPARACIÓ DE BICICLETES

• BOTIGA ESPECIALITZADA EN ACCESSORIS

• RENTAT DE BICICLETES 

•EQUIP COMPETICIÓ

AUTOESCOLA

SANT "CRISTOBAL"
EKPERIÈNCIA I MIIOUACIÓ ALHORA

SALT
Francesc Macià, 11 - Tel. 972 24 01 96 

GIRONA
Passeig d'Olot, 58 - Tel. Fax 972 23 29 41 

Av. Sant Narcís, 85 - Tel. 972 23 31 56

•

I

v l 

§

PER CELEBRAR AQUESTA FESTA MAJOR, 
US OFERIM UNS PREUS MOLT 

ESPECIALS EN BICICLETES MEGAMO

MEGAMO

US ESPEREM AL:
c / Llarg, núm. 21 de SALT 

Tel. 972 24 11 01

mailto:Ilib22@grn.es


Estiu, tem ps de fes ta  
FOC^'ÒE S A N Í'J O A ÍÍ

La nit del solstici d'estiu reunia 
dos elements mítics d 'extraor
d inària importància en el de
senvolupament de la huma
nitat: l'a igua i el foc.
En l'actualitat l'element aigua 
ha perdut significat, mentre 
que el foc en la foguera s'aixe
ca b rillan t i groc en moltes 
p o b la c io n s  ca ta la n e s  to t 
dibuixant efímeres figures que, 
a vegades, pretenen desmem- 
brar-se'n per aconseguir inú
tilment vida pròpia.
Salt, antigament, en el dia de 
Carnestoltes cremava, en una 
gran fogue ra  enm ig de la 
p la ça , un n in o t que s im 
bolitzava Carnestoltes, i entorn 
del foc el poble ballava una 
sardana al so d'una cantarella 
que deia:

"On és el pare Benet?
Es a l'infern tot dret.
Què hi fa?
S'hi rosteix” .

En els últims anys, concre
tament des del 1984, l'A jun 
tament va voler recuperar la 
tradició d'encendre focs, però 
va escollir com a data la nit del 
solstici d 'estiu. Els vailetots 
arreplegaven faveres, monge- 
teres i altres combustibles i 
p repa rave n  p ires  pe r ser 
cremades més tard. Abans, 
però, hi passava un jurat que 
es fixava  en el treba ll i la 
gràcia amb què la mainada 
havia fet el fogueró . A ix í, 
l'A ju n ta m e n t de S a lt, en 
aquesta n it e m b ru ix a d a , 
s age rm ana va  am b tantes

p o b la c io n s  ca ta la n e s  que 
llueixen la flama viva del foc, del 
mateix color de la flor nacional 
de C ata lunya, la ginesta, la 
qual, en aquest mes de juny, 
està reblerta d'or.
Fins aquí el que Josep M. Melció 
i Joan i Josep Segur expliquen 
al llibre "La festa a les terres de

G irona" (1991). Però això ja 
és història; la intensa edificació 
que ha so fe rt el p o b le  i 
l'asfaltatge de tots els carrers i 
places, van ana r fent cada 
vegada més difícil i perillosa 
la continuïtat de la festa dels 
focs, fins que, d'uns anys ençà, 
s'ha hagut de suprimir del tot.
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• Carretons elevadors. Retràctils.
• Trilaterals. Transpalets.
• Preparadors de comandes.

• Aire comprimit.
• Compressors de pistons i 

de cargol.
• Tractament. Assecadors. Filtres.
• Bombes per a fluids.

• Portes flexibles en PVC 
transparent.

• Cortines de lames. 
•Abrics de moll.

• Escombradores i fregadores 
industrials.

•Aspiradors.
• Hidronetejadores d'alta pressió.

■ Estants de paletització.
■ Entreplantes.
’ Estants manuals.

• Sistemes d'elevació de ganxo.
• Grues Pont, Pòrtic, Pluma.
• Polipastres.

1 Plataformes elevadores. 
■ Muntacàrregues.

• Grups.
• Electrògens.
• Generadors de corrent

108

C n
c o m e n c i R L  

v nonó s .aV._____________ x

• Reparacions.
• Lloguers.
• Manteniments.

TOT EN MAQUINÀRIA 
INDUSTRIAL

c/ Barcelona, 154 
Tel. 972 41 40 00 
Fax 972 41 40 10 

17001 GIRONA

<
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AEROGRAFIA  

PINTURA OU  

AQUAREL·LA

DIBUIX

I

a u l a

Cursos subvencionats, 
per majors de 16 anys

PHOTOSHOPretoc fotogràfic 18h.
ILLUSTRATORdibuix/iMustració 16h.
QuarkXPRESSmaquetació 20h.
DIRECTORMultimèdia 25h.

a u l a

f  - z  AERÒBIC
°  M A N T E N IM E N T

«  FITNESS
?  SO LÀ RIUM

S AUN A

QUOTA ESPECIAL D'ESTIU 10.000 pteS.



C. Pep Ventura - Salt
Alumini + doble vidre 
Cuines equipades 
Calefacció de gas 
Armaris de paret 
etc...

Preus a partir de 10.500.000 
(Traster inclòs)

C. Rutlla / C. Creu
Aties Dúplex amb terrassa 
Alumini + doble vidre 
Cuines equipades 
Calefacció de gas 
Armaris de paret 
A punt per lliurament de claus

Preus a partir de 16.700.000 
(Possibilitat de pàrquing)

u

C. Francesc Hacià 
Salt

Propera promoció 
d'Habitatges de qualitat 
Totalment exteriors 
Zona Can Massana II 
Reservi'l ARÀ!!

Preus a partir d'11.250.000 
(Possibilitat de garatges tancats)

C. Major de Salt
Últims pisos en venda 
Protecció Oficial - Preu Taxat 
Condicions de pagament a mida 
A punt per lliurar-li les claus

Preus a partir de 8.800.000 
(pàrquing inclòs)

C / MAJOR, 38 BXS 
■  SALT 1 7190 ■

TEL./FAX, 24 59 00
B. C O L O M E R  API

NOVES
PROMOCIONS
IMMOBILIÀRIES

SALT, PAÏSOS 
CATALANS. Pisos 
de 4 habitacions a 
punt d'entrega de 
claus.

GIRONA,
CARRER
REMENCES.
Pisos i Dúplex de 3 
i 4 habitacions.

GIRONA, PLAÇA 
POETA
MARQUINA. Pisos 
i Àtics Dúplex, 2-3- 
4-5 habitacions.

SANTA EUGÈNIA.
Zona Nou Valvi. 
Pisos i Dúplex de 3 
habitacions.

SALT, CARRER 
MAJÓR. Pisos de 
3 habitacions. 
Edifici de només 3 
veïns.

AIGUAVIVA. Casa

SELECCIÓ
D’OCASIONS

GIRONA, La 
Devesa. Pis de 100 
m2, 4 hab. i 25 m2 
de terrassa. 
GIRONA, Sant 
Narcís. Pis de 4 
hab. 90 m2, Preu: 
8.500.000.
VEÏNAT DE SALT. 
Pis de 4 hab. en 
bon estat.

BONA FESTA MAJOR DE SALT 1998
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IMPREMTA 
PAGES, S.A.

;
c / de Can Planas - Paratge Ca l'Aulet, s/n. 

Tel. 972 42 01 07* (3 línies)
Fax 972 42 22 67 

17160 ANGLÈS (Girona)

Penya Blaugrajpa El Ter De Salt BONA FESTA
MAJOR

Tel- 972 23 53 83

La redacció de la revista la FARGA us dóna 

les gràcies a tots els qui heu col·laborat, 

fent així possible l'edició d'aquest programa. 

Al mateix temps, aprofita per desitjar-vos:
§ /jà

retolació & disseny

m
PUBLICITAT  
R È T O L S  

LLUMINÓS  €>■; 
i L . L U M  
ELEC r
RETOLA Cí OMS 
VEHICLES C O M €iíi '■ IA í i 
PANCARTES
TREBALLS ESPECIALS /

ntUU, ï  /Ut+·y
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MERCADER, SA

Una empresa amb segell 
europeu ... *

EURO-MAT
M E M B R E  EU RO PE U

Només un gran grup europeu 
pot oferir la més àmplia 
gamma de productes, amb la 
màxima qualitat i al millor 
preu.

Robert Mercader forma part 
de la més gran organització 
Europea en materials de 
construcció i decoració. El 
segell EURO-MAT garanteix 
la r ig c ^ ^ ^ i t  en totes les 
accions com erc ia ls  de 
ROBERT MERCADER.

Robert M ercader, S.A. 
disposa de 14.000 m2 de 
magatzem coberts i 60.000 
m2 de descoberts, i més de 
40.000 referències que ens 
permeten assegurar que tenim 
de tot en materials per a la 
construcció i decoració de la 
llar.

A ROBERT MERCADER, S.A., 
l'experiència acumulada al 
llarg de més de 35 anys 
garanteix una ràpida resposta 
a les seves necessitats sigui on 
sigui la seva o b r a : a
Catalunya, a Espanya o arreu 
del món.

LLANÇÀ

BOSES 
CASTELLÓ D-ÉMPWifcS

OLOT
L'ESCALA 

BANYOLES

TORROELLA DE MOHTGRÍ 

SALT
PALAfWGELL 

STA COLOMA DE FARNERS CALONGE 

ST FEL* DE GUOOLS

LLORET DE MAfi

CALELLA

MATAR0

ROBERT MERCADER, SA
(Oficines centrals) 

C/Molí, 18-Apt. 28 
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ 

(Girona - Spain) 
Tel.: 972 76 10 05 
Fax: 972 75 98 19



N  polleria dolors m COMERCIANTS
C AR N DE POLLASTRE, O US, VEDELLA i XAI

Tel. 972 24 27 23 (matins)
Tel. 972 23 52 84 (tardes)
Plaça Mercat, 73-87 SALT _

OLIVERAS

LLUIS

FR U ITS  SECS 
GRANA CUITA

E n riq u e ta
Tel. 972 40 17 37 

Llocs núms. 71 -75 - Plaça del Mercat Salt

Plaça del Mercat 
Llocs núms. 44, 45 i 48 

Tel. 972 23 43 16-SALT

ÜS 
DESITGEN 

BONA FESTA 
MAJOR

RIGAU

FLECA 
PASTISSERIA

Plaça Mercat
Llocs núms. 23, 24 i 43
Tel. 972 23 10 03 -SALT

f f r_ 7

Carn 
g s o l f r a  i

Plaça del Mercat SALT > 
Lloc nún

NEGREVILARO
Placa del Mercat - Núms. 60-64 

Tel;'972 23 44 83 - SALT

FRUITS S€CS i 
LL€G U M S CUITÉS

FIGUCRAS-PUIG
Llocs núms. 84, 88 i 89 

Placa del Mercat Salt

FRUITES, VERDURES  
i CONGELATS

CARME
Tel. 972 24 46 51 

Llocs núms. 85 i 86 - Placa del Mercat Salt

GIL AVÍCOLA
Lloc núm. 62 - Tel. 972 23 15 07

CASA JOANA
Lloc núm. 96

POLLASTRES i OUS
Placa del Mercat SALT


