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Editorial
La unitat ha donat a la nostra vila un sentit per afrontar els reptes quotidians, una 
conjunció que va permetre recuperar la identitat l’any 1983, que va recollir en una sola 
les dues festes i que en la darrera dècada reuneix a totes les generacions en un únic 
espai referencial, la Farga, situada en l’equidistància exacte de la nova centralitat de la 
vila.
Sovint les conurbacions, les viles convertides en ciutat, absorveixen i arranquen les 
relacions personals i la vida comunitària del territori abocant-nos a un context d’indivi
dus aïllats i hostatjats en cubicles amuntegats però mai units des d’una visió més huma
na i social. Des d’un punt de vista tècnic, és evident que Salt reuneix les característiques 
pròpies d’una ciutat, lluny d’un model anglosaxó, la vila resisteix a un reflex més medi
terrani mantenint els trets positius d’un poble i afegint els nous pobladors en una di
mensió més personal, més col·loquial, més casolana, més natural, i com no, més de 
carrer. Tot plegat permet a tothom trobar el seu espai amb cada salutació, amb cada 
grup generacional, amb cada projecte personal aplegat sovint en col·lectius de dimensi
ons, intensions i objectius molt diferents. El resultat d’aquesta combinació acaba ofe- 
rint-nos un teixit divers que forja els fonaments d’una societat plural, participativa i 
democràtica en la praxis més local d’aquest concepte, el repte diari de recerca de con
sens, de visualització d’ideals, renovant-se constantment amb noves propostes, incor
porant noves formacions i nous objectius. I és que la tradició comunitària del nostre 
poble queda reflectida en les més de 150 entitats que representen un abundant ventall 
d’àmbits: cultural, solidari, ambiental, esportiu, polític...
Tot i el context associatiu local, en els darrers anys s’ha generat una inèrcia assistencialista 
entre l’administració i les entitats, recíprocament. Els primers acaben cobrant molts dels 
beneficis I avenços obtinguts pels segons i els altres, a l’expectativa del que poden 
estirar, convençuts que amb l’administració només s’hi poden pactar demandes, ado
ben el camp de les subvencions i llencen per terra un treball d’equip més cooperatiu i 
més proper, que comportaria un aprenentage mutu beneficiós per a tots plegats.
A casa nostra fa anys que una d’aquestes agrupacions ha donat caliu a la Festa Major, la 
Comissió de Festes de Salt. Tot hi que no és un ens típic, i malgrat tractar-se d’una eina 
instrumental de gestió de l’event més rellevant de l’any, ha aglutinat un seguit de perso
nes desinteressades, i no obstant interessades en donar força a la Festa. Enguany s’ha 
arribat al final d’aquest camí i cal reprendre un debat real i necessari que no ha sorgit per 
enterboliment polític. Cal que repensem el model de festa que volem i sobretot cal que 
decidim qui i perquè en pren les regnes. Si no fem aquest esforç de regeneració de la 
Comissió o bé de reorganització dels gestors i responsables ens trobarem abocats al 
camp de les promotores musicals. Els organitzadors d’events professionals, to t hi que 
molt respectables en la seva tasca, mai podran reflectir allò que es cou en el teixit humà, 
cultural, associatiu i perquè no, administratiu també.
Ja fa temps que cal marcar una línia divisòria entre l’abans i el després, les transicions 
ens porten a models descafeïnats que només convencen als més porucs. Però aquest 
any lluny de recórrer a la inèrcia dels darrers anys, la Festa Major cerca noves dimensi
ons, nous experiments que l’han de fer marxar cap a un camí de reconeixement dins i 
fora dels seus termes. MestiSalt, Pijama Dance i Salt Thé Music’s, tres propostes inno
vadores que tracen una nova cultura de la festa. El MestiSalt, per mostrar les cultures 
d’arreu del món, una aposta senzilla, casolana i barateta que pretén unir gastronomia, 
música i el món de la subcultura més contestatària en un únic marc, el Passeig. World 
Music, shoarma, hip-hop i més, to t junt fent MestiSalt. El ball del pijama va reunir el 
2001 a una exigua quantitat de seguidors malgrat el multitudinari Correfoc de matinada. 
Ara és l’hora del Pijama Dance, una nova proposta amb Dj’s dins el pati del Mas Llorens, 
amb una nova ensenya en forma de barret de dormilega que tots i totes veureu al llarg de 
la Festa. M atinada de sucs i sense a lcoho l, d ’ In fo rm a c ió  sobre el consum  
responsable,...Pijama Dance. Salt és camp adobat pel naixement de grups de música i 
per primera vegada s’ha editat un document que ho corrobora , Salt Thé Music’s (Banda 
de Diables, Zowie, Jack in the box, Banda del Yuyu, Overside, 23, Korrupcion, Palabras 
de Duende, Wintermoon, Club Savor, Blamed i MTC). Aquests dotze grups de joves 
saltencs han enregistrat durant la primavera un CD que sortirà a la palestra durant les 
festes 2002. Bones Festes!
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r Salutació
de Valcalde

Els propers dies celebrarem la Festa Major. Els darrers dies de juliol a Salt són sinònim de 
música, sopars de carrer, actuacions...; temps per retrobar els amics i per sortir a donar una 
volta sense la pressa habitual. A les habituals zones d’esbarjo, aquest any n’hi afegim una de 
nova, el nou parc de La Maçana.
Aquest nou parc de La Maçana consta de dotze mil metres quadrats de zona verda habilitats al 
bell mig d’aquest espai de creixement de la ciutat. La qualitat de vida dels ciutadans ha de ser la 
màxima prioritat de l’ajuntament i disposar d’un entorn agradable ho facilita. Aquest nord l’hem 
de mantenir de totes totes i és evident que aquest criteri s’ha d’estendre com una taca d’oli a tot 
el municipi.
Salt és un poble on passen moltes coses, i aquesta afirmació que pot semblar molt simple vol dir 
moltes coses. Salt té una vitalitat com poques ciutats tenen: el teixit associatiu i social és present 
a cada racó; els espais destinats al món cultural -Teatre, La Mirona, Museu de l’Aigua, Escola de 
Belles Arts, Biblioteques Ministral i Massagran, Les Bernardes, Escola de Música, L’Espiral, la 
futura factoria cultural de la Coma-Cros...- reben cada any més demandes i són més utilitzats; 
les activitats de grups de lleure: Els Diables d’en Pere Botero, la colla de Geganters, Els Mar
recs... porten el nom de Salt arreu. Les associacions esportives: futbol, bàsquet, gimnàstica, 
arquers, hoquei, petanca... superen l’àmbit purament esportiu i entren de ple en la formació com 
a persones dels més joves (i també joves de cor); i puc seguir sense parar amb entitats de tota 
mena: musicals (corals parroquials de Sant Cugat i Sant Jaume, corals Alimara i Rossinyol, coral 
del casal de Les Bernardes; associació Rociera, grups de rock, pop, ska, blues...), teatrals (El 
Safareig i l’agrupació E.S.T.I.L.), de gent gran (Casals de Jubilats i de les Bernardes), Càrites, el 
patronat de les Vetes, l’Estació Jove, les entitats de defensa de la natura, les AMPAS, associaci
ons de comerciants i de veïns, les redaccions de La Farga i La Nova, els col·laboradors de Ràdio 
Salt, els Escoltes...
Sóc conscient que aquesta és una llista incompleta i per això us demano perdó a tots aquells que 
pugui haver-me deixat, però la meva voluntat era fer una pinzellada de tot el potencial que la 
nostra vila té i transmet a través de totes les associacions que dia a dia treballen i fan poble. Deia 
fer una pinzellada i a l’hora fer una reflexió: aquests grups no funcionen sols, darrere cadascuna 
d’aquestes agrupacions hi ha persones, la majoria de les vegades anònimes, que dediquen el 
seu temps lliure a fer més agradable la vida a tot un poble i mereixen un reconeixement. Servei
xi, doncs, aquesta salutació de la Festa Major, per retre a tots un homenatge sincer i donar-vos 
les gràcies de manera personal i en nom de tota la corporació per la vostra tasca.
No puc acabar aquest escrit festiu sense tenir un record per a tots aquells saltencs que aquest 
any ja no estaran amb nosaltres, i en especial a dos fills predilectes, en Pau i l’Alfons, que cada 
any m’han introduït en el sopar de la Plaçeta. Us recordaré especialment quan aquest any hi 
vagi. A vosaltres dos i a tots aquells que des de la Festa Major de l’any passat ens heu deixat, el 
meu agraïment pel vostre treball i el vostre esforç.
I ara festa! Un desig de pau i alegria per aquests dies tan especials!

JAUME TORRAMADÉ I RIBAS
Alcalde
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Plaça Catalunya, 8 - Tel. 972 20 42 28 - 17003 GIRONA

"XQjr"
cl Major, 297, baixos 
17190 SALT 
Tel. 972 23 41 55 
Fax 972 24 59 56

ASSESSORIA CASELLAS
Us desitgem 

una bona 
jesta JVlaÍoir”

^VITALICIO
ASSEGURANCES

estació servei CLAU, SA
Gasolina Súper - Sense plom (95 i 98) - Gasoil «A» i «C» 

Petroli per a estufes 
Rentacotxes automàtic - Olis - Recanvis

Països Catalans, 57 - Tel. 972 24 05 64 
Marquès de Camps, 79 - Tel. 972 24 27 50 - 17190 SALT

DIMARTS TANCAT, EXCEPTE 
FESTIUS I VIGÍLIES DE FESTA 

OBERTA PARTIR 
DE LES 19 HORES

Av. Francesc Macià, 30 
Tel. 972 23 69 72 - 17190 SALT
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I . . .

president...

HOLA. president
No ho considereu un acte de supèrbia, 
doncs en primer lloc ja us demano dis
culpes, per no haver sabut resistir-me 
a la temptació d’aprofitar aquest mitjà, 
d’ampla difusió, que arriba als 1.300 so
cis del Casal, per despedir-me de tots 
vosaltres, com a President del Casal. 
Els socis que vàreu assistir a la darrera 
Assemblea, (massa pocs, en la meva 
o p in ió ), ja  en sou c o n e ixe d o rs , 
d ’aquesta decisió, (entenc que aquell 
era el fòrum adequat per fer aquest 
anunci), que ara us faig extensiu als 
que no và reu  a s s is tir -h i. A fin a ls  
d’aquest any acaba el període pel que 
vaig esser nomenat President del Ca
sal, i no tinc intenció de tornar-me a 
presentar a la reelecció.
Crec que, després de tants anys, es fa 
necessari i imprescindible que hi hagi 
una renovació al capdavant del Casal. 
De tots és sabut que, en aquest darrer 
període, les meves obligacions labo
rals, no m’han permès una dedicació 
al Casal prou adequada, pero aquesta 
manca personal meva, ha estat ampla 
i sobradament coberta per les perso
nes de la m eva Jun ta , que s ’han 
multiplicat i han fet que no es notés la 
meva absència, per tant a ells, en pri
mer lloc, vull expressar-los el meu 
agraïm ent sincer per la seva gene
rositat i per la seva amistat, que confio 
no haver defraudat. A la resta de socis

també us he de donar les gràcies per 
ta n ts  anys d ’a to rg a r-m e  la vo s tra  
confiança, (i per haver-me suportat!!), 
es-tic convençut que algunes vegades 
m’he equivocat, i us en demano discul
pes, com també, a totes les persones 
que, involuntàriament, hagi pogut ferir
o m enystenir, per a lguna decisió, o 
opinió meva, us demano, amb tota hu
militat, que em perdoneu, sempre he 
intentat fer el millor per al Casal, i el 
balanç global de la meva gestió el trobo 
positiu, espero que el vostre també ho 
sigui.
Al nou President, que escollirem a pri
mer de l’any que ve, només li caldrà que 
s’ho agafi amb il·lusió, no han de faltar- 
li col·laboradors, doncs, si d’alguna cosa 
podem presumir al nostre Casal, és de 
què sem pre hi ha hagut prou gent 
disposada a ajudar a tirar endavant, des 
de dins de la Junta Directiva o sense 
formar-ne part.
No és la meva intenció desaparèixer de 
l’Entitat, penso continuar participant en 
les activitats del Casal i col·laborant amb 
la Revista La Farga, si els seus gestors 
ho consideren convenient.
Gràcies a tothom i que tinguem una 
bona Festa Major!!.

JOAN BOADA I REIG
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ÏZiuran els vells, les noies i els infants 
arriba la Jesta Major, de tots els anys

BONES FESTES

r n  i m

CDETHBELLB
PASTISSERIA

Major, 16 - Telèfon 972 23 35 33 - SA LT

LA MANDUCA
d'en Jordi

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

17190 SA LT

tu

$ v Montse Parramon Burch
- Agent d’assegurances -
Diplomada en Ciències Empresarials

G iro n a
^ V
*  XAVIER CANALS i MORÉ

ECONOMISTA
COMPTABILITAT i FISCAL

c/ Esteve Vila, 1 - 17190 SALT - Tel./Fax 972 23 13 45



FESTA M AJO R DE SALT 2002 • SUPLEM ENT D ’ESTIU DE LA FARGA

Construccions

AURICH, s.a.
Construcció de naus industrials, xalets, vivendes 

i  obres en general
OFICINA: c /  Major, 316 - Tel. 972 40 13 28 - Fax 972 40 13 29 

MAGATZEM: c /  Miquel de Palol, 24 - Tel. 972 23 75 02 - Mòbil 616 976 130 - 17190 SALT

Planta 2* DEPARTAMENT LABORAL 
m 972 20 10 14 
tax 972 22 69 19 
ratvarez d  mugenai.es

RECEPCIÓ GENERAL 
tel 972 21 06 73 
fax 972 21 87 31 
iwatóarrakis es

Planta 4* * DEPARTAMENT COMPTABLE
I FISCAL

Planta 5 f • SALES DE REUNIONS 
I AULfcS Dfc FOHMAC.O

Despatx a la Garrotxa
Passeig 0e Bla*. 9 ba>xos 17«» 01« 
tel 972 26 57 43 
tax 972 27 13 47

assessoria d’empresesribas-àlvarez

Edifici Constitució, carrer sèquia, 7 - 17001 Girona

ESPORTS ^  / ^ M k j  ARM ERIA  Assortiment d’articles
d’esport, 

caça i pesca

c/ Major, 198 (Plaça del Pi) 
Tel. 972 23 78 79 

17190 SALT (Girona)' y ~ ï a d e ú
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MENU JL ii\
Berenars 
Sopars&

CARTA 2 Menjadors

Pàrquing

HOSTAL TORREMIRONA, S.L.
c /  Montfullà, 24 

17190 S A L T  (Girona) 
Tel/Fax 972 23 76 44

ESTACIÓ
DE SERVEI
TORREMIRONA

Servei de botiga les 24 hores, trobarà tot tipus d'articles: 
PREMSA DIÀRIA - GASOIL A DOMICILI A-B

TREN DE RENTAT D'ALTA PRESSIÓ NOVA TECNOLOGIA
c /  Bescanó, 25 - 17190 S A L T  (Girona) - Tel. 972 24 51 01 • Fax 972 24 51 02

DE SALT, SL
Oberta  les  

24 hores
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CAIXA DE CATALUNYA
com parteix h vostra festa
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IV  
'Presència i J'Uberlal

Ja ho sé que hi sou en tot el que m envolta 
encara que no ho vegi l’ull miop.
Sé que tota paraula meva escolta 
la vostra orella atenta molt a prop.

Sé que Vós no dormiu si jo m’adormo. 
Qiie moltes coses meves no us fan goig 
quan protesto perquè no me’n conformo 
que us enfadeu amb mi si faig el boig.

Conec en longitud vostra presència, 
l’amplària inabastable del perdó.
Sé que algun cop us frega la impotència

per restar al costat meu sense remor 
i, assegut, preguntar a la paciència 
què vull exactament i què em fa por!

VI
balanç

Per bé que hagin florit algunes roses 
enmig dels esbarzers i els escardots, 
haureu de perdonar-me tantes coses 
amb què us he ofès, amics, gairebé a tots!

í)e pensament, amb les parpelles closes; 
de paraula, emmetzinant els mots; 
i apilonant molts entrebancs i noses 
usant les males arts dels vells bruixots.

Per sort aquelles roses són florida 
que amb el lleu contrapès del seu color 
han allargat un xic la meva vida

i prestant-me fidels la seva olor 
no hauré de presentar-me a l’altra vida 
amb les mans només plenes de buidor.

í)os sonets de la Suite per a Violoncel premiada 
amb la Viola alsJocs 6florals de Calella 2002.

FESTA 13
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Molt bona Festa Major!

Ctra. Can Planas - Paratge ca l’Aulet, s/n 
Tel. 972 42 01 07* (4 línies)

Fax 972 42 22 67 
17160 ANGLÈS (Girona) 

pages @ impremtapages.com

Casal «LES BERNARDES»

Moltes cares conegudes en el Dinar de Germanor d’homenatge 
als Padrins del Casal de la Gent Gran «Les Bernardes». 
Celebrat el dia 26 de maig a la Terrassa (Platja d’Aro).

14 BONA
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iLLENCERIA DOHE
d  Roca Delpech, 91 - 17190 SALT - Tel. 972 24 45 65

TOT EN: 
Roba interior 

Bany i 
Complements

* * *

Moda i qualitat 
per a tota 
la família 

i a....
BON PREU!

Obert de: 
dilluns a dissabte 
de 9,30 a 13,30h 

i de 16,30 a 20,30h

SI DE ROBA INTERIOR VOLS GAUDIR, VINE A

LLENCERIA DOHE
I LA PODRÀS SENTIR.
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EL RELLEU DEL

PRESIDENT 
DEL CASAL

En finalitzar l’Assemblea General de Socis, 
el dissabte 6 d’abril d’enguany, el seu 
president Joan Boada, va deixar ben clar 
en poques paraules a tots els assistents a 
la reunió, que el proper any deixarà sens 
dubtar-ho ni un moment, la presidència del 
Casal de Jubilats i simpatitzants de Salt. 
La raó primordial que exposa, és que por
ta molts anys com a cap d’aquesta Entitat i 
que una vegada finalitzat el termini del seu 
mandat, creu necessàriament que ha 
d’haver-hi un relleu, tant de directiva, com 
de junta, per poder evitar d’aquesta mane
ra longevitats de càrrecs i anys, sempre de 
les mateixes persones.
Des de fa alguns anys, veiem nous jubilats 
socis del Casal, que comparteixen unes 
estones lliures entre nosaltres, sigui jugant 
a cartes, petanca, excursions i inclús com 
a balladores els dissabtes quinzenals. 
Aquest tarannà d’aquestes persones, amb 
un esperit encara jove, ens obliga a tenir el 
pensament de què algú d’ells podria assolir 
la presidència d’aquest Casal, ja que en la 
seva vida laboral, han tingut càrrecs de 
responsabilitat i direccions de treball. Són 
persones amb capacitat suficient pel canvi 
i relleu.
Es necessiten socis que dediquin unes

per dir-vos que no és tan difícil sempre i 
quan trobeu al vostre costat persones 
voluntàries que us ajudin.
No és la meva pretensió en aquest escrit, 
elogiar la tasca molt ben portada d’en Joan 
Boada com a president d’aquest Casal. 
Tots els que tenim un tracte amb ell, 
coneixem el seu tarannà. Persona molt 
responsable en col·laborar sempre en tots

hores a les activitats del Casal. Gent amb 
idees renovadores, noves programacions, 
deixar la rutina, lo de sempre, lo de cada 
any. Donar el canvi d’una fertilitzant nova 
sàvia, a totes les tasques que es generin 
al Casal. Sabem molt bé que costa agafar 
un compromís i més portar la direcció del 
Casal, però jo personalment us encoratjo
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Fotografia: En Joan Boada repartint premis de Petanca.

els afers que siguin necessaris, i d’una 
senzillesa i valor humà molt envejable. Al 
seu costat hem après moltes coses, i és 
per a tots nosaltres els que formem la jun
ta directiva del Casal un bon model a se
guir. Falta escassament un any perquè en 
Joan deixi el seu càrrec, i crec que li 
agradaria que el seu relleu es portés a cap 
sense entrebancs amb una bona coor

dinació, per part de tots els socis d’aquesta 
Entitat. Seria injust demanar-li, que pror
rogui el seu mandat com a president 
d’aquest Casal uns quants anys més, i 
personalment crec que és necessari 
aquest canvi, i així ho esperem amb 
conformitat.

FERRAN MÀRQUEZ i MORGADE
Secretari de! Casa/

terapia del dolor
promocïo juliol
primeres sessions 

totalment gratuïtes per als jubilats.

c/Francesc Macià, 18,4t 3a Visites: dilluns, dimecres ^ 9^ *
tel. 992 40 10 4 6  / divendres al mati . 0 ^ 5

FESTA 17
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I

L’exposició restarà instal·lada fins el 30 de juliol

ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS SALT 
CURS 2001-02

Inauguració dimarts 23 de juliol 2002 
a les 8 del vespre

18



Amb la LLIBRETA OPCIO
a més estalvi, millors regals
Amb L'estalvi a termini tindrà la millor opció per als seus diners.
I com més estalviï, emporti's millors regals.

■ Torradores Solac ■ Centres de planxat Vaporella de Polti
■ Rellotges de polsera ■ Televisors Sanyo de 14"
■ Aspiradors Panasonic ■ DVD Samsung

Tots els productes d 'aquesta oferta constitueixen rendiment en espècie a efectes de l'im post de la renda de les persones físiques.

En cas d'exhaurir-se les existències d'algun article, serà substituït per un de característiques similars, tot advertint prèviament al client d'aquesta circumstància.

C a ix a  w  F èn ed ès
v

www.caixapenedes.es • cep@caixapenedes.com

http://www.caixapenedes.es
mailto:cep@caixapenedes.com
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C a rn is se r ia  i X a rc u te r ia

CONSOL
PLANELLA

Plaça Catalunya, 17 - Tel. 972 23 68 08 
SALT

e * * 1

3 è
un“
s t a jV l<»Ío r

!Ü

EMBALATGES PER A MÀQUINES I

MODELISTERIA
o Fusteria Colón, s.l.

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

saHyo
S.A.T. TELE IS0

*  FISHER 
DAEWOO
G o ld S ta r

@ Saeco ^  LG
c/ Major, 383 - Tel. 972 23 56 61 - 17190 SALT (Girona) SERVEI TECNIC  O F IC IA L
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PARC CENTRAL 
- BOIRES -

aX .C .

(Una alba espessa 
empal·lideix els dàtils 
de les palmeres. 
Monocromia als ulls 
embadalits de boira ^  i

Entre la boira densa 
l’olor de cafè molt 
demoleix certitutd. 
Cegueses aro i nàtiq ues. 
Mestissatges de l’alba.

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 comandament electrònic a distància)

Tallers: Camí de Vilablareix-Montfullà - Tel. 972 44 03 07 - 972 44 02 76 - BESCANÓ 
Correspondència: Apart. Correus, 1 0 0 - 17190 SALT (Girona)

I
ESTA 21
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restaurant
VILANOVA i |

Jordi V ilanova i X ifra  
M. Lluïsa Torrent i Frigolé

1

PREGUEM RESERVIN TAULA

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

FRED i CM-OR
GIRONA

•A IR E CONDICIONAT

• CALEFACCIÓ

• PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA 
(amb recuperació de calor)

• ENERGIA SOLAR

• CLIMATITZACIÓ DE PISCINES

c/ Dr. Ramon Sambola, 13 
Tel. 972 24 29 70 - Fax 972 40 22 32 

17190 SALT (Girona)

OFICINA TÈCNICA D'ARQUITECTURA
c /  Major, 21 0 - SALT - Tel. 972 23 66 11 - Fax 972 23 31 16

TREBALLS PE: 
Estats actua ls , T o p o g ra fia , D isseny 
Decoració i Projectes en gene ra l.

22



POBLE
MASCLISTA
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No vull espantar ningú amb aquesta pre
gunta que, dita així de sobte, podríem in
terpretar com si aquí el nivell de masclisme 
fos superior que en altres llocs i 
possiblement les estadístiques ens 
donarien un resultat, en què el tant per cent 
és igual a tot arreu.

Però m’agradaria fer unes reflexions, per 
exemple, el patró de San Cugat, també 
Sant Jaume, són homes. No hi ha cap pa
trona. A més, no conec, en tot el terme 
cap capella dedicada a una santa. De les 
tres ordres religioses que hi han, 
dues, foren fundades per varons.
Així, per part de la tradició, 
no veiem una clara 
referència a la 
condició femenina i 
que aquesta ha
gués estat com a 
exemple. A més,
Salt, és un poble 
que la presència de 
la dona ha tingut un 
paper important, el ram 
del tèxtil i de les hortes. I, 
tampoc conec cap obra a fi de per
petuar el record d’alquest col·lectiu de do
nes, que van tenir una participació desta
cada a Salt, p.e.: un monument, escultu
ra..., malgrat que hi han dos carrers en 
memòria d ’aquestes treballadores: 
Teixidores i Filadores.
Avui dia, tampoc veiem una gran pre

sència, a primera fila, en quan a líder o 
elit, de les dones saltenques al capdavant 
de llocs importants i de responsabilitat. 
Així, l’home ocupa un major grau de llocs 
destacables, p.e.: presidència d’entitats, 
directors de col·lectius, coordinadors, etc. 
La presència del mascle continua essent 
molt superior a la femella en les diferents 
institucions. Mai hem tingut una dona al
calde.

Així, no podem ésser 
gaire optimistes en 
pensar que el paper 
de la dona s’ha de
senvolupat del tot en 
el nostre poble; per
què, p.e. a les pas

sades eleccions municipals, de 
set candidatures presentades, 
hi havien sis homes com a cap 
de llista. I, això és un clar reflex 
de la societat?
No veig una gran presència fe
menina en els òrgans de poder. 

Per això, pregunto... Salt, poble 
masclista?

Des de la meva humil opinió, em dóna 
la impressió que, encara resta pendent la 
revolució de la dona a Salt.
Per molts,anys i Bona Festa Major a totes 
les dones saltenques.

AGAPIT ALONSO i PONT

ESTA 23
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• MATERIALS DE FONTANERIA 
I OBRA PÚBLICA

< U s  d e s i t g e m  u n e s  M o r i e s  ¿ P e s t e s !

d  Costabona, 40 - Tel. 972 40 15 52 - Fax 972 40 14 56 - 17006 GIRONA  
e-mail: gersal@grn.es - www.gersal.com

eí tecc... tot í  ..

Països Catalans, 147- 17190 SALT 
Tel. 972 24 45 50 - Fax 972 40 07 95

24
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BAR - RESTAURANT

MURIEL
CARN A LA BRASA

Carrer Llarg, 34-36 - 171 90 SALT 
Tel. 972 23 89 22

Venda de veh ic les  nous i usats  
R eparació  integral de l'au tom òbil 

NOU SER VEI 
Línia Pre-ITV  in form atitzada

Travessia Santa Eugènia, 18 - Tel. 972 23 44 32 - 17190 SALT

CENTRE de 
GESTIONS SALT, SL

Assessoria Administrativa 
Fiscal i Laboral

Assegurances Generals
Pg. Països Catalans, 148, baixos - Tel. 972 23 23 14 - Fax 972 40 18 46 - 17190 SALT (Girona)
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ES PETITES
ENTITATS

Catalunya sempre s’ha destacat pel ric tei
xit associatiu: Casals, Ateneus, Corals, Co
lles Castelleres, Grups d’Esplai, de Veïns, 
etc.
Dins tot aquest ampli i ric món de les enti
tats, hi ha com a tot arreu entitatsmés sòli
des i solvents amb un gran nombre de so
cis i d’altres de molt més petites, algunes 
quasi minúscules formades per 5,6 o 7 per
sones que aguanten molt de temps al da
vant de l’associació.
El Barça amb tot el component professio
nal i sòcio-econòmic, seria una entitat gran 
amb gairebé 100.000 socis. També ho se
ria Òmnium Cultural amb més de 21.000

socis o a nivell gironí el mateix GEiEG tam
bé amb gairebé 20.000 socis.
En aquest escrit vull parlar però de les enti
tats petites, les que tenen un nombre reduït 
de socis, que són portades per poques per
sones, gairebé sempre les mateixes, i que 
sense aixecar gaire la veu fan una tasca molt 
positiva en un àmbit concret del país o del 
nostre poble.
Si ens cenyim a Salt veiem que aquesta tas
ca la porten a terme grups i entitats que tam
bé fan una bona feina envers el nostre po
ble.
Vull citar a tall d’exemple 4 o 5 d’aquests 
grups, sabent que n’hi ha molts altres que
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Les petites entitats 
fan una feina d ’encaix 

social en el poble. 
(Foto: Àngel Palmerola)

ara no puc esmentar per raons d’espai.
La Sers en seria una, una entitat naturalista 
que treballa a fons en l’estudi del medi na
tural de Salt i en la introducció de noves es
pècies que enriqueixen la biodiversitat del 
territori. El Grup Poètic Gironí, una entitat 
que conec poc però del que m’ha arribat a 
les mans unes revistes poètiques ben edi
tades pel grup, amb poemes de força quali
tat i que intenta donar a conèixer el senti
ment poètic que molts portem a dintre i que 
moltes vegades no es reflecteix enfora per 
falta de pressupost per editar-ho.
Dins el Consell de la Tercera Edat hi ha di
versos grups o comissions de treball. Un 
dels que més m’ha cridat l’atenció és el grup 
que jo anomeno de “neteges especials”. 
Aquesta gent gran surt 1 o 2 vegades al mes 
a “passejar” per alguna zona del poble per 
netejar-la i als racons més impensables hi 
“troba” un munt de papers o deixalles que 
els saltencs incívics deixen per a deshonra 
del poble.
Aquesta gent gran fa una tasca lloable ja 
que recull els papers, els apilona i els porta 
als contenidors municipals.

Marfull, una entitat que defensa la natura i 
el medi ambient de Salt i treballa per millo
rar-lo en àmbits com les Deveses, l’aigua i 
el Ter, la publicitat i l’educació ambiental. 
Entitats com l’Associació Kinbedeball, els 
Diables d’en Pere Botero, entre moltes al
tres, fan una feina d’encaix social en el po
ble, fent una tasca que moltes vegades no 
poden fer entitats molt més importants i amb 
més recursos.
Les petites entitats, mitjançant les reunions 
periòdiques dels seus integrants aporten el 
seu gra de sorra a la millora del nostre po
ble.
La formen gent que estima la cultura, l’edu
cació, el medi ambient, el treball social i es
tima Salt.
Des del seu àmbit volen participar en les 
transformacions del nostre poble, aportant- 
hi un treball concret i sòlid que sens dubte 
ajuda a millorar la nostra societat. 
Comptem-hi doncs, també, amb les petites 
entitats.

MARTÍ FITA i CASALS
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LA VO STRA 

IMMOBILIÀRIA 

US DESITJA 

MOLT BO N A

F E S T A  M A J O R

c/ Major, 243 - Tel. 972 40 10 99 - 17190 SALT

NG H.AT5
BONES FESTES

I
GAUDEIXI A CASA DEL MILLOR CINEMA

0  M E C I N E M A

l l e c t i o n  2 0 0 2

yWz-- 
f  ' 4

BOSE
PIONEER
SONY
PHILIPS
AIWA
SAMSUNG
PANASONIC
KENWOOD
JVC
TECHNICS...

Ràdio Angelats - c/Àngel Guimerà, 83 - Tel. 972 23 52 15 - 17190 SALT (Girona)
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c /  M a jo r, 5 -7  - Tel. 9 7 2  231 3 7 2  
Fax 972 401 505 -17190 SALT (Girona)

hpecialistes en tot el 
referent a la llar:

Llençols, coixins, edredons, 
nòrdics, fundes nòrdiques, mantes...

Àmplia gamma de complements 
per a la cuina, davantals, eixugamans... 

per al bany, tovalloles, barnussos...

(^ e 'm  ¿¿¿Ueb de  9toce&
En quant a decoració, 

us confeccionem i col·loquem 
tota classe de cortines, 

Convencionals, plegables, de làmines, 
plisades, serigrafies, panells japonesos... 
Entapissem amb la roba de les cortines: 

capçals de llit, pa rets, sofàs....

FESTA 29
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GAR4TGE INTERNACIONAL
ROBERT NIDAL, Sk.
CONCESSIONARI

t a n n n  LANCIA

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

”la Caixa”
Major, 173 - Plaça Llibertat, 1 

17190 S A L T *Tel. 972 23 77 11

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

30 BON/



FESTA M AJO R DE SALT 2002 » SUPLEM ENT D ’ESTIU DE LA  FARGA

MATERIALS DE 
PROTECCIÓ PERSONAL 
I EXTINCIÓ D’INCENDIS

c /  Mosquerola, 84 - Tel. 972 23 71 99 - Fax 972 24 28 01 - 17180 VILABLAREIX (Girona)
e-mail: segurifoc@segurifoc.com

Carrer Major, 120 
Tel. 972 40 13 90 
17190 SALT (Girona)

mailto:segurifoc@segurifoc.com
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Bar - Cafeteria

la tr&bada
Croissanteria - Forn de pa - Gelateria

c/ Àngel Guimerà, 58 - Tel. 972 40 20 19 - 17190 SALT

Carns de porc i boví
fr íg o rífÍ€ s  d e l te r, *.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC 
SALA D’ESPECEJAR  

REPARTIMENT DIARI

Carrer Major, 419 - Tel. 972 40 56 40 - 17190 SALT (Girona)

^ 7  a u to -e sco la

Dr. Ferran, 10 - Tel. 972 23 84 03 - 17190 SALT (El Gironès)
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Somni o realitat
Moltes vegades en somnis 
veig causes i coses impars, 
infantils i genuïnes... 
d’altres amb la força dels mars.

í{ius d’aigües turbulentes; 
selva d’abundosa verdor, 
desens amb moltes petjades 
i derrotes d’amarga suor.

Somriures aïreu forçosos, 
qui t’estima infant de Úéu? 
és el que penso, el que copso, 
el que voldria blanc com la neu.

61 somni és de tots colors 
com un parc en primavera, 
cerco violetes, ocells voladors 
i el camí deixo enrere...

després, caminant arribo 
amb cases de ciment armat, 
quan veigfinestrals cavil·lo 
quanta distància he caminat.

Jli ha asfalt humit i greixós 
gent amunt i avall dissipada, 
càntics un xic roncosos; 
i navalles afilades a la cantonada.

61 cor em bat a l’hora, 
ï)éu meu! Quin somni he viscut! 
j{o veig infants a bona hora 
Omplir-se la boca revingu ts.

61 somni és aquí i allà, 
no sé enlloc... el tinc confús, 
si el vull descabdellar... 
segur emfaig un nus.

Quan veig, el despertar, 
somni en part de realitat, 
quan l’home té una anna, 
no volen coloms al seu costat.

¿flnna Bonal
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Pinsos, Abods, Llavors I Cereals

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

A lim entació i com plem ents per a animals de companyia

d  Sant Dionís, 62 - Tel. 972 23 60 84 - 17190 SALT (Girona)

G udayo l Auto-Taller, SA
Exposició i Venda: c / Major, 156 
Telèfon 972 24 20 43 - Mòbil 630 91 24 81
E-mail:gudayol@grn.es
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 5 a8

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

També ens podeu trobar a Internet: http://ww w.grn.es/gudayol

7 0
Aniversari
1 9 2 8 -1 9 9 8

KCILTERM
ELECTRICITAT - INSTAL·LACIONS

c/Ausiàs March, 10 - Tel. 972 23 25 11 - Fax 972 24 12 78 
17190 SALT (Girona)
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\

MIRALLS I VIDRES

OLAR s.a
DISTRIBUÏDOR DE FINESTRES DE GELOSIA I 
MAMPARES PER A BANY HERMÈTIQUES 
MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE VIDRE PLA, 
«CLIMALIT», «SECURIT», CORBAT,
LAMINATS, ETC.
ESPECIALITZATS EN VIDRIERES ARTÍSTIQUES DE 
FORMIGÓ I VIDRES A LA SORRA

Joan Maragall, s/n (davant zona esportiva) - Tel. 972 23 58 11 - Fax 972 24 30 82 
Apartat de Correus, 147- 17190 SALT (Girona) - www.mvsolar.com

CONSTRUCCIONS 
ELECTROMECANIQUES 

DEL TER, SA

MAQUINÀRIA 
PERA PLÀSTICS

Carrer de Vilablareix, 70-72 
Tel. 972 23 13 61 

17190 SALT (Girona)

QUALITAT ARTESANA
Desitgem una bona  Festa 
a  tots els amics i  clients

c / Francesc Macià, 28 Plaça Mercat, 67-68-69 
Tel. 972 23 65 18 Telèfon 972 21 30 11
17190 SALT 17002 GIRONA

LLARS 
de FOC AMER

i * i* 1  e d i l K a m i n
M a jo r 131 - 1 71 90  SALT (G irona) 

Tels. 972  23 69  59  - 972  43  02  97

FESTA 35
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CRISTALLERIES

GOPESA
•  INSTAL·LACIÓ DE PORTES TEMPERADES 

• VIDRIERES DECORATIVES • DOBLE VIDRE AÏLLANT  

• MAMPARES DE BANY • MIRALLS 

• VIDRES PLANS • VIDRES COLOR • VIDRES LAMINATS

• FUSTERIA D 'A LU M IN I

Campcardós, 86 - Tel. 972 23 67 05 - 17005 GIRONA

i BRIOXERIA

MONT-RAS
J o s e p  M .  F e r r e r  

Us desitja una bona Festa Major

REIXACH
c/À nge l Guimerà, núm. 118 

Telèfon 972 24 34 64 
17190 SALT (Girona)
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ADRIÀ PUNTÍ
PREGONER 2001
Amics i amigues de Salt, bona nit a tots, bona 
Festa Major, aquest any el pregoner ha tingut 
un petit problema, un «reventón» a la roda de la 
bicicleta. Però és entre nosaltres, és fill de Salt, 
fill del veïnat de Salt, i és aquí, entre nosaltres, 
tot desitjant-vos a tots una bona Festa Major. 
Per tant entre tots vosaltres el pregoner d’aquest 
any, l’Adrià Puntí!
Música 
Bona nit,
Preguem
Quan se’m va dir per fer el pregó, no va ser 
aquest any, ja fa molt temps i era una idea que 
no la veia gaire bé, no em feia gaire il·lusió. No 
perquè no m’agradés el poble de Salt, ni molt 
menys, sinó que no m’hi veia fent un pregó, en 
absolut. Doncs us haig de dir que és l’acte que 
més il·lusió em fa d’aquest any.

Salt és un poble, un poble molt gran, mooolt i molt gran, un poble d’aquells que se’n diu, 
carai quin poble. Hi ha gent de tot, de tot i de tot arreu, gent que hi viu, i gent que només hi 
treballa, la gent que només treballa, també és de Salt, perquè Salt és un poble si més no 
diferent.
I Salt té salero, té salero, té salero, ooooh Salt quin salero que tens, Salt, Salt, en té o no de 
salero, aviam, oooohhhh, Salt salero eh ooohh, Salt, salero eh, Salt, salero, Salt salero eh, 
Salt salero eh, sí o no, aaay que picaró....
Avui és festa a Salt oooh, anirem a... oooh, avui és festa a Salt, ooh. Avui anem a ballar, 
oohh, avui és festa a Salt oooh, anirem a ba... oooh, que bé s’hi està, sí o no, oohh, que ve 
s’hi està,... Potser no és el poble més maco de Catalunya, ni molt menys, segur que no, però 
amb bona voluntat entre tots ho aconseguirem, potser no arquitectònicament, perquè ho 
tenim difícil, però es fan esforços, amb l’ajut de tothom crec que ho aconseguirem. Jo des 
d’allà dalt us ajudaré. Sempre diuen que estic als núvols, jo.
Eh, viva!
Avui es festa a Salt, oooh, anirem a ba.... oooh, anirem ben torrats, ooh, un cop a l’any, oooh 
Salt, eeeh, eeeh, Salt, eeeh, gràcies, Salt.
Agrair en nom de tots a l’Adrià aquest pregó, si més no ha estat un pregó diferent, un pregó 
festiu, un pregó que dóna preludi a aquesta Festa Major de Salt. Dos petits consells; un, hi 
haurà un aperitiu a continuació per a tothom, a l’aparcament. I segon avui s’estrena a 
continuació d’aquest pregó, en el pati de la farga, la llegenda del llac, que interpreta 
Kinbedeball, hi esteu tots convidats. I amb aquest coet donarem començament a les festes. 
Bona Festa Major a tothom.
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QUINA BARRA!
FLECA - CROISANTERIA

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

GRUES 
J. HERNANDO,

SERVEI 24 H. 
629 76 43 49

ir
Lr. rxi dY©

REPARACIONS EN GENERAL DE L'AUTOMOBIL
c /  Picasso, s /n  - Local B (costat plaça Mercat) 

Tel. 972  23 15 18 - 1 7 1 9 0  SALT

B a s sessona  
A L T , s.c.

ASSESSORAMENT FET 
PER PROFESSIONALS

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

ESTEM AL SEU SERVEI AL: 
c/ Major, 2, entl. 2a - Tel. 972 24 24 57 - 17190 SALT

JAUME 
PUEBLA 3IRONÈS

CISTELLER

c/ Major-Tel. 972 23 84 60- 17190 SALT
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ELECTRÒNICA MERCADAL - JIMÉNEZ
TVC -VÍDEO - ELECTRODOMÈSTICS

Països Catalans, 122 - 17190 S A LT (Girona) - Tel. 972 23 40 15  - e-mail: mastersalt@kaos.es

A Salt, concessionari oficial 
9 P I A G G I O  $  O i 11 E R A  ^̂ 000^^
Cl Major de Salt, 14 • Tel.: 972 40 50 10

concessionari oficial SYAMAHA 
Av. St. Narcís, 109-111 
Tel.: 972 40 03 04

m

Taller i exposició:
c/ Major, 338 - 17190 SALT (Girona)
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J.ARNAN
VIDRES I VITRALLS

FABRICACIÓ DE:
VIDRIERES ARTÍSTIQUES 

Amb plom, alumini «EXPLOSIONAT» 
formigó i pintades al forn.

DECORACIÓ DE:
VIDRES I MIRALLS A LA SORRA 

COL·LOCACIÓ DE «CLIMALIT» - TEMPLATS

c l Muscarola, 27-B - (Sector Abastaments) 
Tels. 972 23 64 50 - 972 24 30 29 

Fax 972 40 21 46 - 17180 VILABLAREIX
e-mail:vitrallsjarnan @ retemail.es 

w.w.w.jaman.com

F.64 PHOT O
ÖÖOOO

LA TEVA BO TIG A

LABORATORIOS 
m  Kodak

garantia de qualitat

d  Major de Salt, 309 - Tel. 972 24 06 52 
17190 SALT (Girona)

RELLOTGERIA - JOIERIA

PLAQUES - TROFEUS - GRAVATS 
I OBJECTES DE REGAL

Carrer Major, 83 - Tel. i Fax 972 23 47 70 -17190 SALT (Girona)

FESTA 41
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BARQUES DE f ■  
LLIBANT 1
EN EL MUSEU DE L'AIGUA
El proper 23 de juliol coincidint amb els 
actes de la Festa Major s’inaugurarà una 
exposició en el Museu de l’Aigua dedicada 
a les barques que fins no fa gaires anys 
travessaven el riu Ter. En aquesta exposició 
s’aplegarà tota la informació de caràcter do
cumental i fotogràfica que hem anat recollint 
aquests darrers mesos per tal de recons
truir algunes de les particularitats més 
significatives relacionades amb les barques
i el riu Ter, tot això acompanyat d’alguns 
objectes que encara hem pogut recollir 
relacionats amb les barques, així com la 
reconstrucció de quatre barques a través 
de maquetes i d’alguns dels paisatges més 
emblemàtics de la zona mitjançant d’aqua
rel·les.

Les barques de llibant del riu Ter formen 
part de la memòria de les generacions més 
grans d’ambdues ribes del nostre riu. 
Tanmateix, fins no fa gaires anys les bar
ques de llibant també formaven part del 
nostre paisatge fluvial i s’havien convertit 
amb un dels seus elements més emble
màtics i significatius. Val a dir que les bar
ques del Ter es comencen a localitzar a par
tir del Pasteral, és a dir els passos de barca 
es situen tots en el que s’anomena curs baix 
del riu Ter, que, abans dels embassaments, 
era on l’amplada del riu tenia més grandària

i per tant l’obstacle a salvar era molt més 
gran.

La barca de llibant era l’únic mitjà de trans
port que tenien les persones, els animals i 
els productes de la zona per poder travessar 
el riu, sobretot si tenim en compte que del 
Pasteral fins a Girona no existia cap pont 
que facilités la comunicació de les dues 
ribes del riu. Fins i tot la ciutat de Girona
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patia dèficits de ponts en el Ter. A l’any 1905 
s’inaugurà el pont de la Barca i aleshores, 
fins aquell moment l’única alternativa exis
tent per travessar el riu Ter era el pas de la 
barca que ocupa l’actual pont.

A finals del segle XVI només hi havia dos 
ponts des del Pasteral fins a Girona. El pont 
del Pasteral i el pont de Sant Julià del Llor. 
L’any 1599 un fort aiguat s’emportà el pont 
del Pasteral, amb la qual cosa només

restava dem
peus el pont de 
Sant Julià per 
tot aquest tram. 
L’any 1777 una 
altra riuada des
via el curs del llit 
del Ter al seu 
pas per Sant Ju
lià del Llor, amb 
la qual cosa el 
darrer referent 
per travessar el 
riu Ter quedava 
inutilitzat. És a 
dir de finals del 
segle XVIII fins 
a principis del 
segle XX que es 
construeix el

pont de la colònia de Bonmatí, no es podia 
travessar el riu sense passar-hi pel mig. 
Durant més de cent anys, més d’una 
generació, el riu Ter no es podia creuar a 
través de ponts. Malgrat que caldria una 
investigació més exhaustiva i detallada, tot 
fa pensar que la generalització de l’ús de 
les barques s’hauria estès notablement 
durant aquest llarg període en el qual el riu 
Ter no es podia travessar a través dels 
ponts inutilitzats pels aiguats del riu Ter.

ANDREU BOVER

(1) Lesbarques de Hibantdisposaven d ’una estruc
tura m olt elem ental. Es tractava d ’una barca 
recolzada a un cable que s ’estacava fortament a 
ambdós costats de la riba. Aquesta corda es lligava 
amb una cadena de ferro que sortia de la mateixa 
barca que s ’enganxava a través d ’una anella de fe
rro. En un dels costats de la barca s ’h i col·locava 
una mena de cilindre de fusta que feia rotació quan 
s ’enganxava a l cable i  impedia que e i corrent del 
riu s'endugués la  barca.

BOLSOS ARQUEROS OMRT DE
DILLUNS A 

DIVENDRES

c / Pere Coll i Guitó, 14 
Tel./Fax 972 23 59 65 - 17190 SALT

FESTA 43
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•  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INDUSTRIALS
• CONTROL I REGULACIÓ DE PROCESSOS
• AUTÒMATS PROGRAMABLES
• PANELLS DE COMANDAMENT I POTÈNCIA
• ESTACIONS TRANSFORMADORES
• XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'ALTA I BAIXA TENSIÓ
• ENLLUMENAT PÚBLIC

APLICACIONS ELÈCTRIQUES, s.a.
( .

c. d'Amnistia Internacional, 22 • 17190 SALT (Girona)
Tel. 972 40 50 23 •  Fax 972 40 22 30 
E-mail: info@aplielec.com 
Web: http://www.aplielec.com

Bona Festa Major!

c/Abat Oliba, 10 
Tel. 972 23 06 79 - 17190 SALT 

cl Major, 57 
Tel. 972 23 00 61 - 17190 SALT

CONFITERIA
PASTISSERIA

GRANJA
CAFETERIA

44 BON/
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Per ten ir la casa al seu gust

Caixa de Girona
w w w . caixa giro na .es
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3 —  '■ . INSTAL·LACIONS Mòbils:

< m ? r  — v i r o — s.l. 655 824 510
AIGUA • LLUM • GAS • CALEFACCIÓ 655 824 511* AIRE CONDICIONA I

c/Sant Antoni, 32 - 17190 SALT (Girona) 972 245 972

CARPI PIZZA
(servei a domicili)

972 24 58 48
SALT

c/ Abat Oliba, 1-3 (Plaça Veïnat)

Zona de repartiment:

SALT - G IRONA - BESCANÓ - VILABLAREIX 
ST. GREGORI* - SARRIÀ DE TER* - QUART*

(*Excepte de dilluns a divendres al matí)
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c u ^ n u s
FLECA I PASTISSERIA

c/ Llarg, 10 - Tel. 972 23 83 71 ■ SALT

R.S.I. 20 71 4 0 /CAT

Perruqueria i Estètica

jC e o
• SERVEIS DE PERRUQUERIA 

• ESTÈTICA
• MAQUILLATGE
• DEPILACIONS

• PEELING CORPORAL 
• QUIROMASSATGE 

• TRACTAMENTS DE NUTRICIÓ 
• SOLÀRIUM VERTICAL ECOLÒGIC

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 19h 
dissabtes de 9 a 18h

c/ Major, 128 - Tel. 972 24 18 52 - 17190 SALT

FabriCuina
Taules i cadires, s.l.

Mobles de Cuina 
Disseny 

Decoració 
Adaptació i 
Instal·lació

c / Impressors Oliva, 12 - Local 2 
17001 GIRONA - Tel. 972 21 87 19 

c / Major, 4 -  17190 SALT 
Tel. 972 24 00 74

CASES • AMPLIACIONS 
REHABILITACIONS

BURCH constructors, s.l.

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

-ESTA 47
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TONI MARCO
Avui, en el suplement de la Farga de la Festa Major parlarem  

amb Toni Marco, Inspector cap de la Policia Municipal de Salt. 
Són m olts i variats els temes que podríem encetar i que tots  

tenen una relació directa en el com plim ent dels serveis 
de la Guàrdia Municipal però, ens centrarem en el tema 

de la imm igració que sembla preocupa tant a la població. 
Podria ser que parlant-ne públicament, intentar comprendre  

el perquè de to t plegat, podria facilita r una m illo r convivència. 
El diàleg no ha de ser mai sobrer.

Sr. Marco: són tants els im m igrants que 
resideixen a Salt o és que pel co lo r de la 
pell i la vestim enta els fan més v is ib les i 
sembla que són m olt més?
Els immigrants que resideixen a Salt són 
3.616, que suposen un 15% de la població 
del nostre municipi.
Si són molts o pocs dependrà de quines 
referències agafem per comparar-ho. Si ho 
comparem amb societats com les dels 
nostres veïns de l’Europa comunitària que 
fa molts anys que en són receptors, tenim 
poca immigració. Si el referent és Catalunya, 
les comarques gironines estan per sobre la 
m itjana del nostre país, i dintre les 
comarques gironines, Salt està en la franja 
alta de percentatge de residents extraco- 
munitaris

Els que més es veuen , com deia, és per 
la vestim enta; aquests 3.616 im m igrants  
són africans o s ’hi englova to ts  els ex- 
tracom unitaris?

S’hi engloven tots. Ara bé, la relació és la 
següent que no vol dir que tots resideixin a 
Salt, però sí que hi estan empadronats: 
Algèria, 43; Gàmbia, 968; Guinea, 54;Mali, 
63; Marroc, 1.600; Nigèria, 25; Senegal, 109; 
altres països africans 48. Total, 2.910.

Vós que amb motiu de la vostra feina sou 
la persona que més coneixeu d ’aldarulls  
i picabaralles relacionades amb ambients 
de discòrdia, afecta m olt aquesta pobla
ció, diguem-ne nouvinguda?
A Salt hi ha diferents graus d’arrelament, 
aquells que són saltencs de diverses 
generacions, aquells nascuts a Salt de pri
mera generació i els residents a Salt però 
nascuts a fora. Dintre d’aquests tres graus 
d’arrelament, els aldarulls i picabaralles són 
més freqüents entre els no nats i els que són 
la primera generació nascuda a Salt. El 
motiu, al meu entendre, en els dos casos és 
per manca d’adaptació i compromís amb la 
societat saltenca

48 BONl



FESTA M AJO R DE SALT 2002 • SUPLEM ENT D’ESTIU DE LA  FARGA

Sents parlar sov in t de drogues i de lin
qüència al m unicipi. Ja hi ha qui asse
nyala llocs i s ituacions , però és incon
trolable? Quin paper hi fan les lleis, els 
jutges, i la policia?
La delinqüència sempre és controlable des 
d’un punt de vista policial, una altra cosa 
és la resposta que s’ha de donar davant un 
fet delictiu o consum de drogues a la via 
pública.
La normativa ens diu que el seu consum a 
la via pública és una infracció administrati

va a la llei 1/1992, sobre protecció de la 
Seguretat Ciutadana que normalment aca
ba amb una multa.Quan la policia deté un 
possible delinqüent el posa a disposició de 
l’autoritat judicial. Aquesta, segons la 
gravetat del delicte, deixen en llibertat pro
visional o el fa ingressar a presó fins que el 
judici es pugui fer. En l’acte de judici oral el 
jutge o magistrat acabarà decidint si el 
detingut és culpable o innocent de l’acu
sació que li fa la policia.
Aquest és el procediment, explicat d’una 
manera molt planera, que ens marquen les 
lleis democràtiques.
Al meu entendre, la millor manera de 
combatre les drogues o la comissió d’actes 
delictius és fent prevenció, és a dir , tenir 
més presència policial on poden produir-se 
aquests problemes. Això lògicament com
porta una inversió en seguretat ja que amb 
els efectius policials de què disposem ac
tualment no podem estar presents en tots 
aquells llocs problemàtics.

Les queixes i denúncies que rebeu nor
malment, quina re lació tenen amb la 
im m igració i amb l ’op in ió  popular que 
cada dia n ’arriben més?
La majoria de les queixes i denúncies que 
rebem normalment sobre els immigrants 
extracomunitaris són de convivència. Els 
nouvinguts, en moltes ocasions, són desco-

SERRALLERIA

VaLentÀ., s.i.
Carrer Lluís Moreno, 1 1 

Tel. 972 23 75 00
Ferro i Alumini 17190 s a lt
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neixedors de les normes de convivència 
que presideixen la nostra societat. D’altra 
banda ens trobem que qui fa la queixa o 
denúncia vol imposar la seva opinió al nou 
vingut pel sol fet de ser del país, com si 
davant la llei o els seus representants 
tinguessin un plus de credibilitat.
La postura de la policia és clara: fer 
entendre al nouvingut les normes de 
convivència que s’han de respectar o, en 
cas contrari, denunciar-los davant l’autoritat 
competent, i en el cas del veí que creu que 
té més drets que el nouvingut, recordar-li 
que davant la llei tots som iguals.

A Salt, població receptora d ’immigració, 
per m otius fam iliars i també econòmics, 
aquests nouvinguts solen concentrar-se 
en sectors determ inats. Aquest fet no 
ajuda gaire a la integració i si hi posem  
la re lig ió  pel mig encara menys. 
Efectivament, els preus de les vivendes de 
determ inats sectors del municipi ha 
propiciat la concentració d’immigrants 
extracomunitaris en determinades zones 
del nostre municipi.
No hi ha dubte de què la religió influeix en 
el distanciament entre persones que no 
hauria d’existir. És el comportament per
sonal de cada u el que hauríem de valorar. 
Però, és clar, al diferent li destaquem tots 
els defectes.

Hi ha su fic ien ts  queixes form als amb 
fonam ent on us podeu basar per actuar
o més aviat rebeu queixes orals?
Des d’un punt de vista policial, la majoria 
de les queixes rebudes no haurien de com
portar una actuació, però la policia pel seu 
arrelament i proximitat a la població, mirem 
de donar resposta a les preocupacions dels 
nostres veïns. Els expliquem que el fet de 
tenir un aspecte diferent no suposa un 
perill, fem més presència als llocs on la 
convivència és més tensa.

50

Q u in e s  re c o m a n a c io n s  fa ríe u  a la 
població de Salt (m oros i cristians), per 
trencar aquest enfrontam ent que no es 
veu, però que es respira en l’ambient?
1r- Que el fet de tenir un sector de la 
població saltenca de diferent ètnia no és 
un perill, sinó que ens pot enriquir, conèixer 
altres cultures.
2n- Recordar que integració no és el mateix 
que unificació, es pot tenir una cultura i 
religió diferent i estar integrat.
3r- No culpem els immigrants de tots els 
mals de la nostra societat, no els convertim 
en els enemics còmodes.
4t- Dialoguem amb els nousvinguts i fem- 
los conèixer els nostres costums perquè 
puguin respectar-los.
Vull recordar finalm ent, que un dels 
principis pels quals hem lluitat les societats 
democràtiques és el de la tolerància. 
Aquest principi en abstracte és fàcil acollir- 
lo com a nostre, però quan l’hem d’aplicar 
al nostre veí és quan podem valorar el grau 
de maduresa de la nostra societat.

RAMON TORRAMADÉ

BON\i



FESTA MAJOR 
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DIMECRES, 17 DE JULIOL

Ales9 del vespre. IV DESFILADA DE MODA
a la plaça Tres de Març, organitzada per 
l’Associació de Comerciants Maçana Nord.

A 2/4 de 9 del vespre . CONFERÈNCIA- 
DEBAT amb el Diputat al Congrés, Sr. Lluís 
M. De Puig, «La tragèdia de Palestina», a la 
Biblioteca M unicipal «Jaume M in istra l» , 
organitzada pel Partit dels Socialistes de 
Catalunya a Salt.

Pep, Bar Muriel, Bar del Teatre i fins a La 
Mirona.

A la tarda i a la nit. XXXIX CONCURS DE 
COLLES SARDANISTES MEMORIAL EMILI 
CROUS al camp municipal d’esports amb la 
Cobla Laietana.

A partir de les 10 del vespre, a la Terrassa- 
Carpa de l’Auditori La Mirona, SALT THÉ 
MÚSICS, mostra de la música que fan els 
grups de la Vila de Salt, amb la BANDA DELS 
DIABLES D’EN PERE BOTERO, BANDA 
DEL YUYU, JACK IN THE BOX, 23, 
BLAMED, OVERSIDE, ZOWIE, MTC, CLUB 
SABOR, KORRUPCION, PALABRAS DE 
DUENDE I WINTERMOON. Acte gratuït. 
Organitza L’Estació Jove de Salt.

A partir de les 11 de la nit, al carrer Francesc 
Macià, SOPAR I HAVANERES amb les VEUS 
DE PARLAVÀ, organitzat per l’Associació de 
comerciants del carrer Francesc Macià.DISSABTE, 20 DE JULIOL

DIJOUS, 18 DE JULIOL

Al llarg de tota la tarda. CONCURS MUSI
CAL DE SALT A LA FAMA, a la plaça de la 
Convivència, organitzat per l’Associació Plaça 
de la Convivència.

^ p a r t ir  de les 5 de la ta rda.XIV HORES 
'NTERNACIONALS FÈMINES DE PE- 
TANCA a les pistes del Club Petanca Salt.

p a r t i r  de les 8 de la tarda. PASSEJADA 
LA LLÚDRIGA, a càrrec dels Diables d’en 

pere Botero. Sortida de la Coma i Cros i 
Passejada per Salt: Bar Veïnat, La Forca, Can

DIUMENGE, 21 DE JULIOL

A partir de les 5 de la tarda. XIV HORES 
INTERNACIONALS FÈMINES DE PE
TANCA a les pistes del Club Petanca Salt.

DIMARTS, 23 DE JULIOL

Ales 8 del vespre. INAUGURACIÓ DE L’EX
POSICIÓ DE FINAL DEL CURS de l’Escola 
Municipal de Belles Arts de Salt.



A 2/4 de 9 del vespre al Museu de l’Aigua de 
Salt, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ LES 
BARQUES DE «LLIBANT» AL RIU TER.

DIMECRES, 24 DE JULIOL

A 2/4 de 8 del vespre. SARDANES amb la 
cobla MARIMBA al Passeig Ciutat de Girona.

A la tarda, al Bar del Teatre, II CAMPIONAT 
DE FUTBOLÍ I II CAMPIONAT DE BOTI
FARRA.

A les 8 del vespre. CERCAVILA AMB ELS
GEGANTS DE SALT. Sortiran de la Plaça de 
la Vila i passaran pel c/ Llarg, PI. del Pi, c/ 
Major, c/ Francesc Macià, c/ Àngel Guimerà i 
PI. Lluís Companys.

A les 9 del vespre. PREGÓ a càrrec de LA 
MÀXIMA AUTORITAT QUE HEM TROBAT
des del balcó de l’Ajuntament.

A les 11 de la n it, a la Terrassa-Carpa de 
l’Auditori La Mirona, ACTUACIÓ del grup 
REQUESON (rumba-son cubano), música 
tradicional cubana i del carib.

A partir de les 11 de la nit, al pati de l’escola 
La Farga BALL amb L’ORQUESTRA MA- 
RIMBA, SUPER SKUNK, TIPUAIXÍ I 
BLAMED.

DIJOUS, 25 DE JULIOL

A les 12 del migdia, a la Parròquia de Sant 
C uga t, OFICI SOLEMNE DE FESTA 
MAJOR, acom panyat per la CORAL DE 
SANT CUGAT.

A les 12 del migdia, a la Parròquia de Sant 
Jaum e, OFICI SOLEMNE DE FESTA 
MAJOR

A2/4 de 8 del vespre. ESPECTACLE INFAN
TIL «Circ al Solei» a cà rrec  del grup 
CIRQUET CONFETI organitzat per La Xarxa 
a la Plaça del Mercat.

A 2/4 de 8 del vespre, al pati de l’escola La 
Farga CONCERT a càrrec de LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL.

A 2/4 de 10 del vespre i a les 11 de la nit, 
TEATRE A LA FRESCA amb El Safareig al 
pati del Tea tre , am b l ’ob ra  LA TIETA 
QUITÈRIA d’Enric Guasch.

A partir de les 11 de la nit, a la Terrassa-Car
pa de l’Auditori La Mirona, FESTA COUNTRY 
amb THE COUNTRY REVIVAL FARMERS.

A partir de les 11 de la nit, al pati de l’escola 
La Farga ACTUARAN LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL, 23, AQUITAMXÉ, I WHITOUT.

DIVENDRES, 26 DE JULIOL

A partir de 2/4 de 8 del vespre. BICI CRUCIS 
sortida de l’estació Jove, passant pel Meda- 
lomismo, Veïnat, Nupi, Mestisalt, Forca, Can 
Pep i sopar al Bar del Teatre.

A partir de 2/4 de 8 del vespre, al passeig 
Ciutat de Girona, SARDANES, a càrrec de 
l’ORQUESTRA EMPORIUM.

A les 8 del vespre, al pati-jardí de Cal Mut 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE H o m e s  de la 
m e v a  te rra  d ’AGUSTÍ CABRUJA i CALVET. 
Organitzat per la Diputació de Girona.

A partir de les 9 del vespre al passeig Ciutat 
de Girona, mostra gastronòmica i cultural 
MESTISALT. Accés gratuït. A partir de dos 
quarts de deu ACTUARAN COMPLICES 
(grup de dansa de l’acadèmia de dansa Sergi 
Fernández) Exhibició de balls de l’Associació 
KINBEDEBALL i a dos quarts de dotze 
HIP.HOP i CULTURA. Coordinat per Metro.



ĵngrtir de les 11 del vespre, al pati de l’escola 
a Farga ACTUARAN EMPORIUM, KITSCH, 
/ITAMINA R I GERONACION.

\j \ a rtir de les 11 de la nit, a la Terrassa-Car- 
>ade l’Auditori La Mirona, ACTUACIÓ de LA 
CRIATURA VERDA, grup de música tradi
cional catalana.

DISSABTE, 27 DE JULIOL

jfts de les 9 del matí. XII FESTIVAL DE 
’ATINATGE, organitzat pel Club Patinatge 
Salt, al Pavelló Municipal d’Esports. L’acte 
;entral es farà de les 8 a 2/4 d’11 del vespre.

Mes 11 del matí. IV DESCENS AMB PIRA- 
3UA PEL TER (Salt-Bonmatí). Organitza el 
ülub de Piragüisme Salt-Ter.

\ pa rtir de 2 /4  de 10 del m a tí. XXIV 
SIMULTÀNIES D’ESCACS FESTA MAJOR 
>002, al Centre Cívic «La Cooperativa», 
)rganitzat pel CLUB D’ESCACS SALT I Gl- 
ÍONA.

\ les 7 de la tarda, a l’aparcament del camp 
Je futbol municipal, GRAN EXHIBICIÓ de 
IOCS D’IPARRALDE (aizcolaris, tronzalaris, 
lixecadors de pedres i altres esports rurals 
)ascos).

V partir de les 3 de la tarda. MINI RALLY 
-LASSICS ACROPOLIS d’SIot. Organitzat 
)er KTP i Sense copi Slot. Al local del Club 
lel c/ Miguel de Cervantes 59.

\_Oartir de les 5 de la tarda. PLANTADA I 
CERCAVILA DE GEGANTS a càrrec dels 
VMICS DELS GEGANTS DE SALT. Es
>ortirà de la pl. Verdaguer, c/ Major, Abat Oli- 
'a i Plaça Catalunya.

^iàtarda, a la pista de bàsquet de la piscina, 
-AMPIONAT DE BÀSQUET 3X3. Organitza, 
âr del Teatre.

A 2/4 de 8 de la tarda, al Camp Municipal 
d’Esports, PARTIT DE FUTBOL entre el CF 
SALT i el GIRONA FC.

A les 8 del vespre. ESPECTACLE INFANTIL
a la plaça Vicens i Vives del Veïnat a càrrec 
del grup GALIOT que posarà en escena 
«historietes».Oganitzat per La Xarxa.

A partir de les 9 del vespre, al passeig Ciutat 
de Girona mostra gastronòm ica i cultural 
MESTISALT. Accés gratu ït. A ctuarà  DJ 
Placide (Club 52) World Music.

A les 11 del vespre, al pati de La Farga, 
EXHIBICIÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC SALT.

A partir de les 9 del vespre al pati de l’escola 
La Farga, ACTUARAN OMEGA, OJOS DE 
BRUJO, ANDREU & ELS RUMBEROS I 
DJ’S.

A partir de les 11 de la nit, a la Terrassa-Car- 
pa de l’Auditori La Mirona, ACTUACIÓ de 
CHANEKES, grup de m úsica trad ic iona l 
mexicana.

DIUMENGE, 28 DE JULIOL

A les 5 de la matinada. CORREFOC dels 
DIABLES D’EN PERE BOTERO amb les
colles dels Diables de l’Onyar i Diables de 
l ’Albera com a convidades. El corre foc 
recorrerà el carrer Major, la pl. del Pi, el carrer 
Llarg i finalitzarà a la Plaça de la Vila.

PIJAMA DANCE a les 6 del matí amb DJ 
Enric, DJ Cat Noir, DJ AMS al pati del Museu 
de l’Aigua.

A p a rtir  de 2 /4  de 10 del m a tí. XXIV 
CAMPIONAT D’ESCACS FESTA MAJOR
2002, al Centre Cívic «La Cooperativa», 
o rgan itza t pel CLUB D ’ESCACS SALT I 
GIRONA.



A les 12 del m iad ia . GRAN AC TU AC IÓ  
CASTELLERA, a la plaça Lluís Companys, 
am b les co lle s  B O R D E G A S S O S  DE 
VILANOVA CASTELLERS DE CORNELLÀ 
I MARRECS DE SALT.

A 2 /4  de 8 del v e s p re . C O N C E R T de 
l’ORQUESTRA MARAVELLA al Pati de la 
Farga.

A les 8 del vespre. FEIXINA AL PLA DELS 
SOCS. Berenar per a la mainada a càrrec de 
la PENYA BLAUGRANA EL TER DE SALT. 
Espectacle infantil «Animació» de Roger 
Canals.

A les 10 de la n i t , a la plaça del Veïnat, 
HAVANERES, amb el grup 
QUART CREIXENT.

A les 10 de la nit. ESCLAT FI DE FESTA,
amb els DIABLES D’EN PERE BOTERO. 
Al pati de les Bernardes.

A la  nit, al pati del Teatre, Nit de Sensacions, 
amb RECITAL DE PO ESIA ER Ò TICA I 
SOPAR. Organitza, Bar del Teatre.

A les  11 de la nit. BALL amb l’ORQUESTRA 
MARAVELLA al pati de l’Escola la Farga.

EXPOSICIONS i ALTRES 
ACTIVITATS

□  Al llarg de tots els dies de la Festa 
Major, recollida de material sanitari 
(material de cures per a cremades) 
per al Dispensari Mèdic del Chiriaco, 
situat a la selva amazònica, a la 
rectoria del carrer Llarg, organitzat 
per Agermanament Perú.

□  Del 15 al 31 de ju lio l, a l’Hotel 
d ’E n tita ts  «Les B ernardes» , 
exposició «GRAVETAT ZERO» de 
David Gironella i Erik Morales (24 
fotografies de l’experiment de con
trol d ’estabilitat en gravetat zero, 
realitzat a Bordeus, organitzat per 
l ’A gè n c ia  E spac ia l E uropea i 
l’empresa Novaspace), organitzat 
per l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

□  Del 22 al 28 de ju lio l, Exposició 
d ’ im a tges  de Ja é n -P e rú  a 15 
com erços del municipi, al carrer 
Major, organitzat per Agermanament 
Perú.

□  Del 23 al 30 de juliol, a l’Escola Mu
nicipal de Belles Arts, podeu visitar 
l’exposició de final de curs amb pin
tura, ceràm ica, escu ltura , tapís, 
mobles restaurats i patchwork, els 
feiners de 7 a 9 del vespre i els 
festius de 12 a 2 del migdia.

□  Del 23 de juliol al 9 d’agost podreu 
v is ita r  al M useu de l ’A igua, 
l’exposició Les barques de «llibant» 
al riu Ter.
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-ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
- AGÈNCIA DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA

Venda i lloguer de pisos (nous i d’ocasió, locals, despatxos, naus industrials, etc.)
- GESTORIA ADMINISTRATIVA

Declaració de renda, Impostos (Expedients de jubilació, Seguretat Social d’empreses, 
Matriculació de vehicles, etc.)

-ASSEGURANCES
Vehicles, multirisc de la llar (comunitat, comerç, jubilació, pensions, 
accident individual, malaltia)

núm. 218
M A  Països Catalans, 147 - Tel. 972 24 44 92 - 17190 SALT

Av- Jaume I, 44, baixos - Tel. 972 20 88 54 - Fax 972 21 46 08 - 17001 GIRONA

TEISA 1 920

T ra n s p o r te s  E lé c t r ic o s  
In te ru rb a n o s ,  S A

• LÍN IES R EG U LAR S DE 
TR AN SPO R TS DE VIATGERS

• A U TO C A R S  DE SERVEIS  
D ISC REC IO N ALS

GIRONA: Sardenya, 16 - Tel. 972 20 48 68*

ADMINISTRACIONS
Girona - Tel. 972 20 02 75 

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

Figueres - Tel. 972 50 31 75

TALLERS

JUNPA, SL

SERRALLERIA 
FUSTERIA METÀL·LICA 

PVC i ALUMINI

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

17181 AIGUAVIVA (Girona)

festa
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c/ Pacheco, 5 
Tel. 972 23 14 37 

17190 SALT

« js 8 9 8 tts S i£ íí '''
iH

w
I W i liS iSM gf

Disseny 
Decoració 

flerografias 
Personalitzades

u j i u u j . Q e r o v i t . c o m

^ ^ 3

E N V E L A T S  I 

D E C O R A C IO N S

ADORNAME

ESCENARIS DE T

ELLONS

DTES MIDES

cl Major, 302 - Tel. 972 23 13 68 
17190 SALT (Girona)

L A  F A R G A
la nostra revista11 

col·labora i anuncia't
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í i  r tO construccions el

S. A
■ c r c g p -

Països Catalans, 230 (baixos) - Tel. 972 24 39 11 - 17190 SALT (Girona)

CARNS I EMBOTITS
X

Bona Festa Major 
i bones vacances!

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

S . Í L

IN S T A L ·L A C IO N S  
M A N T E N IM E N T S  

I M U N T A T G E S

• ELECTRICITAT
• FONTANERIA • GAS

• CALEFACCIÓ
• REFRIGERACIÓ
• INFORMÀTICA

MIQUEL ARNAU i MANUEL 
Administrador

Passeig Marquès de Camps, 11, baixos 
(cantonada Àngel Guimerà) -17190 SALT 
Tel./Fax 972 40 03 03 - Fax 972 24 02 62

ESTANC NUM .
de P a q u ita  N o n ó

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

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

festa
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CONCESSIONARI GAS GAS 
MOTOS - RECANVIS - ACCESSORIS - TOTES LES MARQUES

Pg. Marquès de Camps, 69 - Tel. 972 23 64 08 - 1 71 90 SALT (Girona)

P E R R U Q U E R I A  I  E S T E T I C A  

--------------- HOME - DONA ----------------

Carrer de la Rutlla, 61 
Tel. 972 20 06 11 

17002 GIRONA

c / Montseny, s/n 
Tel. 972 23 76 16 
17190 SALT

a n n a

b a e n a

FUSTERIA-EBEMSWRIA
Q CLD

FEM TOT TIPUS DE 
MOBLES I 

FUSTERIA EN GENERAL

c / Prudenci Bertrana, s/n 
17190 SALT (Girona) 

Tel. 972 23 59 72 - Mòbil 636 15 25 05 
e-mail: Fusteria Aliu@eresmas.com

ORTOPÈDIA SALT
M.S. NIETO
• TOTES LES AJUDES PER AL DISCAPACITAT 
•AUDIÒFON
c / Àngel Guimerà, 75 - Tel. 972 23 36 45 - 17190 SALT (Girona)

>

mailto:Aliu@eresmas.com
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ALEGRIA
Ja tornem a tenir aquí la Festa Major de 
Salt. El 25 de juliol és Sant Cugat, el patró 
de la parròquia i del nostre poble. És una 
data que es deu haver celebrat sempre, tant 
en temps d’abundor com en temps d’escas
setat. En unes ocasions amb més esplen
dor i recursos i altres -ben segur- amb el 
màxim de senzillesa.
Però el que sí que no ha canviat mai és el 
nom: festa, Festa Major.
La paraula «festa», com tothom sap o pot 
suposar, és una paraula llatina que té di
versos significats: so lem n ita t, a legria, 
diversió, joia... I també està relacionada 
amb adjectius com: agradable, graciós, 
bonic i àdhuc fi, enginyós, agut... 
Comentar el significat de cada una d’a
questes paraules i relacionar-les amb la 
Festa Major de Salt, tal com la tenim avui, 
ho proposo a cada lector, perquè les ratlles 
que m’han deixat no em permeten una 
glossa massa llarga.
Amb tot, sí que voldria fer notar que no hi 
surt a la definició de festa ni evasió, ni 
beure, ni consum ir, ni gastar...
La festa és de debò un motiu d’alegria pro
funda? Aquella alegria no barroera, sinó ge
nerosa, gratuïta, total?
Ja sé que no estem en temps de «mora- 
lines». Per «divertir-se» la majoria de la gent 
fa el que li dóna la gana. «Ningú no n’ha de 
fer res». Però de veritat -qui ho fa així- aca
ba gaudint?
En la definició de festa hi ha uns adjectius 
que em fan pensar molt. Són els últims: fi, 
enginyós, agut. Les nostes festes no aca
ben per ser una còpia del que fa tothom? 
Quina originalitat tenen?

Un dels «ingredients» bàsics per a la festa 
són les persones. Cal valorar els altres. Cal 
tenir-los en compte.
Potser hi ha actes quasi «obligats» pel cos
tum, com la taula familiar. No el prenguem 
aquest acte simplement com un costum, o 
no el considerem solament per la feina que 
porta, o la despesa, valorem-lo per les per
sones, tenint-les en compte cadascuna per 
ella mateixa, amb la seva manera de ser, 
amb les seves circumstàncies... Si estem 
atents a la vida, fins d’un acte tan normal 
com el dinar de la Festa Major en podrem 
treure el suc més genuí del significat de 
festa: alegria, gràcia.
I també dels altres actes en podrem treure 
profit, si els vivim amb l’autèntic esperit de 
la festa: l’ofici o la passejada per les para
des i atraccions, els espectacles i les mos
tres culturals.
Però si ens tanquem en nosaltres mateixos,
o solament busquem la fressa, l’evasió, 
l’alienació... no haurem fet la festa de debò. 
Ens trobarem encara més buits.

BENET GALÍ
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L 'H O R A ,
d e l s

ADÉUS
Aquest especial de la Farga no tindrà 
l’habitual col·laboració d’en Pau Masó i 
Fàbregues. A mitjans de setembre de l’any 
passat ens va deixar físicament, encara que 
el seu record perdurarà per molts anys en
tre nosaltres. De fet ja l’any passat no es 
va comptar amb el seu escrit, degut a què 
pràcticament ja havia perdut la visió i li 
molestava no poder llegir i corregir el que 
ell havia escrit.
Amb la desaparició d’en Pau Masó, el carrer 
Llarg va quedar orfe d’un ciutadà de soca - 
rel. Però, de fet, en Pau va ésser el primer, 
ja que al cap de poc temps ens va deixar 
un altre personatge molt arrelat a la vida 
social i cultural del poble, em refereixo a 
l’Alfons Moré. També abans d’acabar l’any, 
concretament el 25 de desembre, va morir 
la Lola de cal Caballé, la Lola Mitjà, vídua 
de Josep Junquera, que pràcticament es 
va passar la seva vida venent pa a cal Ros

(o can Junquera) al carrer Llarg. No gaire 
més tard, un altre personatge de pes al 
poble ens va deixar, en Pitu de Can Zori, 
en Josep Carbó, pare d’una saga de 
saltencs que han treballat i treballen pel 
poble. Uns dies més tard va ésser en Josep 
de la Baixada, o si voleu en Josep Cases 
(aquest molt més jove que els anteriors). 
També, hem de recordar, a la Pepita de can 
Pau, la germana d’en Pau Masó que va 
morir uns mesos després d’ell.
Ha estat, doncs una mala anyada per al 
carrer Llarg o si voleu per al Salt antic, el 
Salt de tota la vida. Uns personatges que 
alguns ja tenien la seva edat, però que han 
fet història i ens han ensenyat a la seva 
manera, estimar aquest poble nostre. 
Mirant enrere, recordant la meva infantesa

EL CONSELL DE REDACCIÓ 
DE LA FARGA 

US DESITGEM UNA MOLT BONA 
FESTA MAJOR 2002
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i joventut, que són els anys de 
l’aprenentatge i de la formació i que vaig 
passar a Salt, aquests personatges van in
fluir en la meva formació de diverses 
maneres, al mateix temps que amb uns 
més que altres hi vaig tenir una forta relació. 
En Pau el recordo repartint pa amb un cotxe 
vell (no recordo la marca) i fent petar la 
xerrada amb els seus clients i amics. En 
Pau va ésser el primer que va comprar-me 
un quadre, en la meva primera exposició 
que vaig fer col·lectivament amb altres 
pintors saltencs, a una sala de la Bibliote
ca Municipal. Molts anys després, a casa 
seva, el vaig veure penjat en un lloc força 
visible. En Pau, tot i que pràcticament no 
s’hi veia, era un gran consumidor de llibres. 
Novel·la, assaig, biografies, geografia, 
h istòria... li agradava tot el que fos 
relacionat amb Catalunya. Uns quinze dies 
abans de morir, encara va venir a proveir- 
se d’algunes novetats que havia escoltat 
per ràdio.
De l’Alfons Moré, m’ha quedat la seva 
amabilitat i la seva paciència amb el seus 
pacients. A la vida m’han donat moltes 
injeccions, però com en Moré cap. Tenia 
una gràcia i una delicadesa, que no et feia

cap mandra anar a què et punxés. Va sa
ber estar en política, sense perdre amistats, 
cosa molt difícil en aquests temps i més en 
un poble, on tots ens coneixem.
La Lola de cal Caballé, la coneixia de petit, 
la veia a la seva fleca camí de l’església 
per anar a reunió dels «boys scouts». Anys 
més tard, em vaig casar amb la seva últi
ma filla, la Marta, i puc assegurar-vos que 
la Lola, va trencar el tòpic de les sogres. 
Fins el darrer dia de la seva vida, la Lola, 
va ésser discreta, amable i tolerant.
D’en Pitu de Can Zori, la meva relació amb 
ell va ésser molt a través dels seus fills, en 
Joan, la Carme, la Dolors, la Montse... 
Vivíem molt a prop i a casa seva era oberta 
per a tothom, amb la tia i la seva 
malaguanyada dona, la Maria. El recordo 
cantant al cor de l’església dirigit per en 
Junquera. També treballant els camps de 
darrere la baixada. Un home bo, amable i 
de poques paraules, les suficients.
Qui potser sense saber-ho ell ni jo, en 
Josep de la Baixada, va ésser el que més 
em va influir en la meva passió pel cine
ma. En Josep era el germà del meu millor 
amic en la meva infantesa ( i encara ho 
és), en Vicenç. En Josep ens parlava de 
pel·lícules i d’actors, del cinema de Girona, 
amb una naturalitat que et feia entrar ga
nes de compartir la seva passió. En Josep 
feia de pagès, però sens dubte va ésser el 
primer intel·lectual que vaig conèixer. El 
cinema i la lectura eren la seva vida. 
Personatges del carrer Llarg, del Salt de 
tota la vida, que ens han influït en un 
moment de les nostres vides i que avui 
aprofito per agrair el seu pas per aquesta 
vida i pel nostre poble.

GUILLEM TERRIBAS i ROCA
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BURCH ASSESSORIA
JURÍDICA LABORAL, FISCAL, ASSEGURANCES

P ila r  B u rch  Ros
Graduat Social

Plaça Verdaguer, 4 baixos - Tel. 972  23 29 91 - Fax 972 23 78 63 - 1 7190 SALT

Pintura Decorativa • Rètols 
Instal·lació de: suro, moqueta, paper pintat

GERMANS, 
MASFERRER
--------PINTORS

• BONES FESTES • BONES FESTES •  BONES FESTES •

BAR
BENJUMEA

Passeig Ciutat de Girona 
Tel. 972 23 40 42 

17190 SALT (Girona)
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VIDRIERES DECORATIVES - DECORACIÓ DE MIRALLS - MAMPARES DE BANY 
TOT VIDRE - TANCAMENT D'ALUMINI - PERSIANES D'ALUMINI I PVC 

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS!

CRISTALLERIES
— JALT Tel. 972 40 03 82

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

Celllteir

V e n d a  d e  v i n s  

i  v i n s  g e n e r o s o s  

« M o s c a t e l l  i  G a r n a t x a »
HOME DONA

us desitgem una 
bona Festa M a jo r!

d  Àngel Guimerà, 93 
Tel. 972 23 08 87 

17190 SALT (Girona)

Rectificadora  
del 

Y  Gironès
RECTIFICATS DE MOTORS DE GASOLINA I DIÈSEL 

MECANITZATS I EQUILIBRATS
Telèfon 972 40 16 03 - d  Rocacorba, s/n -17190 SALT (Girona)
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BENV E MHBHÍ SENYOR
El senyor Estiu és a punt d’arribar dels antí
podes. Els qui l’han trobat pel camí diuen 
que enguany ve més carregat que mai, per
què a part del seu inconfusible abillament - 
grans ulleres de sol, pantalons curts, xan- 
cletes i jocs de platja diversos- ha hagut de 
prendre, tot i que a contracor, cremes pro
tectores solars d’al
ta graduació, per 
això tan perillós del 
forat de la capa 
d’ozó (poca broma).
I és que l’arribada 
del senyor Estiu ens 
produeix una inevi
table joia perquè 
amb ell arriben les 
seves filles, les Va
cances d’Estiu, jo
ves, alegres, espor
tistes, encara que 
de vegades -tot s’ha de dir- una mica crida
neres i esbojarrades. Però els ho perdonem, 
no? Al capdavall, la seva presència ens re
laxa i ens omple de felicitat.
Mai no oblidaré el que ens deia la mare als

meus germans i a mi el dia que plegàvem 
de l’esola, com ara, pels volts de Sant Joan: 
“Avui se m’acaben les vacances”. Després 
sospirava, ens mirava amb resignació i som
reia. Aleshores nosaltres rèiem amb ella, 
creient-nos ingènuament que la mare en 
feia, de vacances. Igualment, al setembre,

quan tornàvem a 
escola, ens deia 
“Avui comencen 
les meves vacan
ces”. És curiós, pe
rò recordo que lla
vors no sospirava 
resignadament ni 
érem els meus ger
mans i jo els que 
rèiem.
Avui dia, però, les 
coses han canviat 
força i, per això, en 

acabar l’escola, els pares es pregunten: 
“Què en farem, dels nens, aquest mes?” El 
motiu és que la gran majoria de mares tre
ballen fora de casa i no poden tenir cura 
dels seus fills com abans; per tant, han de

Carpes, Veles 
tensoestàtiques

Lones per 
a piscines

c/ Fortuny, 3 
17190 SALT
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ESTIU
recórrer a terceres persones o associacions 
que facin el que elles no poden fer, si més 
no durant una part de les vacances. Les 
solucions més populars són apuntar-los a 
Casals d’estiu, on alternen esbarjo amb l’es
tudi o repàs; contractar cangurs i, en el mi
llor dels casos, dependre de la bona volun
tat dels avis (no sempre prou valorada i re
coneguda, per desgràcia).
Solem pensar erròniament que qualsevol 
qui treballa -ja sigui amb nònima o sense- 
necessita vacances, i en el camí ens obli
dem d’Ells, els no-adults: la mainada i els 
adolescents. El cert és que les necessiten 
igual que nosaltres, els adults, atès que 
durant tot l’any els tenim sotmesos a grans 
pressions i exigències, no només intel·
lectuals (a nivell escolar), sinó també mit
jançant de les múltiples activitats que fan 
per voluntat pròpia o obligats: esports, ball, 
idiomes, música, etc. El que passa és que 
quan s’acaba el curs, se solen acabar la 
resta d’activitats i aleshores es crea un buit 
important que cal emplenar (i no precisa
ment amb més escola), però sense caure 
en l’obsessió.

Durant les vacan
ces, els nanos 
necessiten i es 
mereixen dispo
sar d’un temps de 
lleure diari per fer 
el que més els 
agrada, ja sigui 
fent esport, anant 
a la platja, pas
sejant amb els 
amics, anant a 
les biblioteques, 
ludoteques (ser
veis gratuïts), al cinema i per què no: amb 
l’ordinador si convé.
Tanmateix és convenient i necessari que 
dediquin una part del dia al repàs o estudi, 
dirigits per adults, des de casa o des de 
fora.És veritat que això implica un sacrifici 
personal i econòmic, però aquest és el “preu” 
que s’ha de pagar quan es viu en una soci
etat com la nostra, en què tot va de pressa i 
no hi ha temps per gaire.
Per cert, sento que truquen a la porta. Em 
sembla que és el senyor Estiu amb les ju
ganeres Vacances d’Estiu. Quan us enyo
ràvem!

MIREIA MASÓ
Mestra de! C. VHagran

MATERIAL FOTOGRÀFIC • REPORTATGES • REGALS

F0 T0 /§ /D .F
Plaça Catalunya, 5 -1 7 1 9 0  SALT -Tel. 972 23 56 69
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Fusteria

Puigdemont
Fusters des de 1920

C $ 7 2  4 0  11  2 3
C/ Cervantes 27 

17190 Salt (Girona)

nterecojn te reco

C tra . N -1 4 1 , Km  1 13 • Pol. Ind . TO RRE M IR O N A  • 1 7 1 9 0  S A LT  (G irona ) 
Tel. 3 4  9 7 2  2 4  2 0  6 3  • Fax 3 4  9 7 2  2 3  0 5  3 3  • co m e rc ia l@ in te re c o .e s  

w w w . i n t e r e c o . e s

• ESPECIALISTES EN 
VIATGES DE GRUPS

S .  VENDA D’IMSERSO
G.C. 972

VINGUI ACONEIXE’NSÜ

c l Major, 25 - Tel. 972 23 05 60- Fax 972 23 83 16 - 17190 SALT (Girona)
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A S  G A S  M o t o s
Des del carrer Llarg i el camp de 

can Peret de la Baixada, a tot el món

El passat mes de maig el President de la 
Generalitat de Catalunya va inaugurar la 
nova fàbrica Gas Gas al Polígon Industrial 
de la Torre Mirona, però fa vint-i-vuit anys 
que tot va començar en un petit local del 
carrer Llarg, amb un rètol llampant a la 
façana. GAS GAS naixia de la voluntat de 
dos campions que havien fet de la seva 
afició a les motos un projecte ambiciós, però 
alhora mesurat, sense regatejar-hi l’esforç 
ja demostrat quan varen deixar la paleta i 
el ribot per fer de les motos de muntanya el 
seu ofici, la seva passió. El mateix tarannà 
que els havia fet ser uns bons operaris, els 
esperonava a fer la millor carrera sobre la 
moto que dominaven amb precisió i 
l’eficàcia de l’eina ben trempada, del traç 
segur malgrat els obstacles. Des de la 
botiga del carrer Llarg del 1974 fins la nova 
fàbrica del camp de can Peret de la Baixada, 
un seguit de trams, sovint difícils, han fet 
de Gas Gas una gran marca reconeguda 
mundialment. Des de Salt les seves motos 
arriben a França, Anglaterra, Itàlia, Japó, 
Amèrica i Alemanya... Gas Gas exporta el 
70% dels seus productes a 45 països de 
tot el món. La competició és i ha estat el 
millor banc de proves de l’empresa i han 
fet de Gas Gas el número 1 mundial en 
competicions de fora carretera. De fet tant 
en Narcís Casas com en Josep M. Pibernat, 
fundadors de GAS GAS, varen ser molts 
anys campions indiscutibles d’«Enduro», 
com també els saltencs Xavi i Marc 
Puigdemont han estat els grans campions 
d’Espanya amb aquesta marca, o altres

excel·lents pilots d’arreu d’Europa que han 
fet arribar GAS GAS als llocs més alts de la 
competició mundial. També en «Trial» han 
assolit el més alt nivell en la competició amb 
noms que han fet història com Jordi Tarrés
o l’Amós Bilbao que han guanyat tres 
Campionats del Món, quatre d’Europa i deu 
d’Espanya. La marca saltenca ha incorporat 
els millors especialistes, internacionals de 
la competició, saba nova de campions com 
Marc Colomer i l’excel·lent jove promesa 
l’Adam Raga que els mantindrà sens dubte 
al cim de l’onada del món del motor. Com a 
bons veïns hem d’agrair a en Siso i en Piber 
que en aquell antic camp entre el camí de 
Vilablareix i l’Autopista hi hagi un nou 
«conreu de motos» que generen feina i 
progrés per al nostre poble alhora que por
ten el prestigi de GAS GAS i el nom de Salt 
arreu del món.

JAUME BOSCH I TERMES
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•  G r a d u a c ió  d e  la  v is t a

• U l le r e s  g r a d u a d e s
—  — • L e n t s  d e  c o n t a c t e

•  U l le r e s  d e  s o l

o p T i c q e q L T
d  Àngel Guimerà, 75

Tel. 972 23 36 45
m .e. m e t o 17190 SALT

Confeccions

Bona Festa  M ajor!!

Passeig Marquès de Camps, ó 
Telèfon 972 23 80 23 - 17190 SALT (Girona)

FORN de PA ARTESÀ

L’ESPIGfl
PASTISSERIA

c/ Major, 98 
Tel. 972 23 46 43 

17190 SALT (Girona)
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mpanasaMoNTeS 
M t À

Urb. Mas Aliu • C. Barcelona, 5-9 -17181 Aiguaviva • Girona • España ■ Tel. 972 24 19 11 • Fax 972 24 31 85 
http://www.inpanasa.com ■ E-mail: magdalenas@inpanasa.com
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*JES DE
CAN PRADA

A l’any 1970, foren anotades 
pel meu pare, en una vella i 
groguenca llibreta, les se
güents quantitats: Semals 
29 (amb especificació del 
pes que pesava cada una), 
pes en brut 2.496 kgs, pes 
en net 2.119 kgs de raïm. 
Com cada any al despuntar 
la tardor els de casa meva 
anaven a buscar bon raïm a 
les vinyes del noble Alt 
Empordà. Llavors un cop a 
Salt i prèvia rentada de peus 
i cames a consciència, tots 
plegats, parents, amics i 
veïns (aquests últims solien 
venir amb una plàtera que 
s’enduien plena de penjolls 
de raïm) es procedia a xafar 
el dolç fruit a la tina corres
ponent.
Aquell però, seria l’últim any 
que es fes vi, perquè, tres

anys més tard, la mort del 
meu estimat pare, va es
troncar moltes coses, entre 
elles l’art de fer vi.
Els anys van anar passant, 
implacables, l’un rere l’altre, 
deixant al seu pas penes i 
alegries. Les tines van res
tar closes e incorruptes fins 
l’any 1985. Moltes vegades 
havíem somiat en fer vi però 
fins l’1 d’octubre del 1985 no 
es va fer realitat el somni. 
Ja no disposàvem ni de les 
semals ni de les botes i 
bocois, però sí del material 
principal: les tines, la fusta 
de xafar el raïm, el mallal, i 
molta il·lusió per veure que 
en sortiria de tot allò. 
Tinguérem sort i el resultat 
fou un èxit rotund que ens 
impulsa a repetir tot el 
procés a l’any següent. 
Foren dos anys en que 
recuperàrem per uns ins
tants l’esperit dels nostres 
avantpassats.
La tina «de xafar el raïm» és 
un petit subterrani en una de 
les cantonades de l’entrada 
de casa meva. Té una ca
pacitat aproximada de 3.750 
litres i les seves 4 parets

estan recobertes de rús
tiques rajoles vermelles 
envernissades. El terra, de 
vermell ja no en té res, 
perquè els rajols són de 
fang cuit i els incomptables 
litres de most i rapa que hi 
han fermentat de vellúries 
ençà, l’han tenyit ben bé de 
color de vi negre. En 
aquesta tina és on es 
col·loca la fusta reixada per 
abocar-hi els penjolls de 
raïm que tot seguit es 
xafaran amb els peus.
En un dels racons i arran de 
terra, hom i pot veure un 
forat que comunica amb la 
tina «de treure el vi». A 
davant del forat s’hi ficaven 
dues escombres de bruc 
aguantades per dos 
rierencs d’aquells de quan 
el Ter no passava per on 
passa ara. Aquesta mena 
de colador era prou eficaç 
com perquè a la tina de 
treure el vi i mitjançant una 
tosca aixeta, el most 
després de ser xafat i deixat 
fermentar uns quants dies, 
sortís net de pellofa i grana. 
La tina destinada a treure el 
vi, es més fonda que l’altra
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així com també més estreta. 
S’hi baixa m itjançant 4 
escalons, un dels quals té 
forma de «L» invertida amb 
un forat per ficar-hi una es
pelma que servia d’il·lumi
nació de la petita estança i 
al mateix temps d’avisador 
dels gasos tòxics que po
dien emanar també junta
ment amb el producte resul
tant de la rapa aixafada. A 
la part interior dreta i a uns

45 cms d’alçada hi ha l’ai
xeta per on brolla el most. 
Amb paciència i a base 
d’anar emplenant el mallal 
per ser buidat dins les bo
tes, es treia, per allà, tot el 
líquid possible.
Quan ja no rajava més, es 
procedia a la retirada de tota 
la rapa que restava dins la 
tina de xafar el raïm, per ser 
portada a la premsa de Can 
Pere de les Flors i extreure’n 
el vi «petit». No tinc cons
tància de cap més altra casa
o masia de Salt, que disposi 
d’unes tines fixes com les de 
casa meva.
L’operació de buidat de la 
rapa de dins les profunditats 
de la tina, comportava els 
seus riscos, ja que els gasos 
produïts per la fermentació 
del raïm, podien ofegar en 
dècimes de segon a la per
sona que és trobes a dins, o 
a les rodalies de la tina. Per 
tal motiu era molt important 
l’ús de les espelmes que 
amb la seva flama encesa 
delataven la presència del 
vital oxigen. Una espelma es

feia davallar lligada d’un 
cordill a la tina on encara 
s’estava produint la reacció 
química del fermentatge. Si 
la flama s’apagava volia dir, 
ai manyacs! que no s’hi 
podia baixar i que calia un 
bon braç que amb el ventall 
anés introduint aire allà dins. 
Quan l’espelma finalment 
cremava era qüestió de no 
badar i baixar amb una forca 
per tal de retirar aquella 
massa negre efervescent. 
Sempre amb la fiable alar
ma, a la vora, de la com
bustió de la metxa d’una 
simple candela.
Un vi escalfat amb unes 
olletes de fang a les brases 
de la llar de foc, va acom
panyar moltes tertúlies d’hi
vern. Diuen que un any el vi 
va sortir tant i tant bo que la 
gent abans d’anar a missa 
feia parada a Can Prada. 
Allò sí que devia ser un 
veritable vi de missa.

CARLES BONET i CORBALAN

&
Impremto JOAN
---------- ®ai seu servei des de 1983------------------------------

i m p r e s s i ó  c o m e r c i a l  
e l a b o r a c i ó  p r ò p i a  d e  s e g e l l s  d e  g o m a

i m p r e s s i ó  d i g i t a l

Països Catalans, 126 -  Tel./Fax 972 23 60 05 -  17190 SALT
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PARLEM-NOS
meu pare diu que va començar a estudiar ca ta la per trobar fei, 
eutetulre la gent i per anar a comprar. '~)amíé cliu que el volper enletuire La aenl i per anar a comprar, ĵanwe clut que 

aprendre perquè jo íaprenc a tescola.
¿21meu pare m ha Mt que de veqades (i és difícil practica 
el'català perquè Sovint fi parlen en castellà. JJ no Sap 

per què ho fan, això. WUiu que potser la qent es pensa 
que així ens ajuda, però en realitat a ell li agrada que (i 
parlin en català, tal com ho a qualsevol persona
a actuí,(pu, perque ell fa es conSialera daquí.

TU QUE ETS D'AQUÍ, EM PARLARÀS EN CATALÀ?

GRACIES
català

L i  líi
àrab

MERCI
francès

CÁM-ÓN
vietnamita

T O ? wufiru
hindi thai

GRACIAS
castellà

MULTUMESC
romanès

NUWAARI
sarakole

t e ?panjabí

THANKYOU
anglès

GRACIES
català

TO N I RUSCALLEDA

68 BON
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NIF A-17070327

NOVA COSTASALT, S.A.
D istribució  de begudes i productes 

per cj hosteleria i a lim entació .

Nova adreça:
Pol. Ind. Torremirona - c/ Vilablareix, 17 
Apartat de Correus, núm. 10 
T eU  Fax 972 23 63 81 
17190 SALT (Girona)

Damm
GÍUP DE DISTRIBUCIÓ

JOS€P
ll vnzoucz

*
m  i ! i
I J  | }

i ’ j, 1 i *

1 ,

INSTAL· LACIONS DE: 
CALEFACCIÓ - ELECTRICITAT 

FONTANERIA - GAS
Empresa col·laboradora de:

GAS NATURAL

c/ Major, 234 - Tel. 972 23 43 70 - 17190 SALT

PRODUCTES ARTESANS

BRUGUÉS, SL

" B1R U G U I DS

c / Pere Coll, 1 - 17190 SALT 
Tel. 972 23 84 24 - Fax 972 23 84 24

Qistalleries Qitòrja SS3.

Ctra. Sant Feliu, 22 
Tel. 972 21 38 16 
Fax 972 22 02 21 
17007 GIRONA

FABRICANT D E L  D O B LE V ID RE 
A ÏLL A N T  «T H E R M O G IR » AM B LA 
G A R A N TIA  D EL S EG E LL DE QU ALITAT

A s

EX TEN S A  G AM M A  EN 
D EC ORAC IÓ D E VIDRES I M IR ALLS . 
INSTAL·LACIONS DE TOT TIPUS 
D E V ID RE
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«fe. •

LES DEVESES 
DE SALT:

M o l t e s  r a o n s  p e r  d i s f r u t a r - l e s

Bancs, bicicletes, balca,...

Oms, òlibes, ombres,...

N ius, nens, nesples,...

Avellaners, abellerols, aiguamolls,... 

Falgueres, falzies, figueres, freixes,... 

Eriçons, enamorats, esportistes, escultures,. 

Sajolida, senders, saücs, sargues,...

1"allarols de casquet, til·lers, tamarius,... 

Agrons, àlbers, aranyes,...

Mussols, martinets, moreres, musaranyes,... 

Abelles, arbres de l’amor, alzines, àrids,... 

Joves, julivert, jubilats,...

Orenetes, oriols, orquídies,...

...i moltes RAO NS més trobarem 
si les valorem i protegim!

MARFULL de Salt 
entita t per a la defensa de la natura
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TAE KWON-DO - HAPKIDO 
GIMNÀSTICA 

DEFENSA PERSONAL

c/ Major, 121, baixos 
17190 SALT (Girona)

c/ Manuel de Falla, 40 - Tel. 972 23 99 49 
Mercat de Salt, núm. 100-101 -104-105 i 106 

Tel. 972 23 57 16 - 17190 SALT

IN T E R  e R v e IS

REPARACIÓ 
D'ELECTRODOMÈSTICS

•  RENTADORES
•  RENTAPLATS
•  FRIGORÍFICS
•  CUINES
•  CONGELADORS

©  972 400 152

Passeig Marquès de Camps, 7 
17190 SALT (Girona)

I cr/u- BL I
INDÚSTRIES GASER, SL

MAQUINÀRIA  
PE R A  

INDÚSTRIA CÀRNIA

Ctra. Bescanó, 15 - Pol. Torre Mirona 
17190 SALT (Girona)

Tel. 972 23 65 72 
Fax 972 23 63 66
e-mail:gaserl@gaser.com 

web: www.gaser.com
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El d ^ ¡ g dep ° r seo £ »
és «'oefLa M°l°
B o n a  Fe5

LA QUALITAT DEL SEU GUST

n o * · l,reS

N. VICENS
Carnissers i Xarcuters

Àngel Guimerà (Edif. Les Loles) - Tel. 972 23 81 84 
Francesc Macià, 11 - Tel. 972 23 52 16 

Plaça Mercat - Llocs del 68 al 72 - Tel. 972 23 07 16 - 171 90 SALT (Girona)

AUTO TALLER
F. Feliu

JÈÉÉÍ

Pere Coll Guitó, 22
Tol Q79 1 Q

Ctra. Nacional II, (cruïlla Caldes) 
Tel. 972 47 03 66 

r  ai npQ np mai a\/pi i aI ü I • / £_ ¿—O I v7 / O
17190 SALT (Girona)

I / 400 UALULO U t IVIML·MVCLLM
(Girona)
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ZjOAÍo
( U s  d e s it ja  u n a  

(B o n a  ¿ P e s ta  M a jo r ! !

d  Àngel Guimerà, 95 
17190 SALT (Girona) 
Telèfon 972 23 34 57

Galvanitzats-Prelacats-Zenc-Titani-lnox-Coure

ARGILA
C A N A L S ,  T U B S  
A C C E S S O R I S  

METÀL·LICS PLUVIALS

ARGILA CONSTRUCCIÓ DfcCANALS, S.L.

Tarragona, 54 - Tel. 972 39 41 69 - Fax 972 39 41 78 
17181 AIGUAVIVA (Girona)
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LES CIGONYES A SALT,
els passos del seu retorn
Durant molts anys les cigonyes han estat 
uns ocells que només visitaven Salt en el 
transcurs dels seus viatges migratoris del 
centre d’Europa a l’Àfrica i, a més, ho feien 
de forma bastant escadussera.
L’any 1997, en el marc d’unes jornades or
ganitzades per Marfull, es decidí prendre 
part del Projecte Cigonya, el qual s’havia 
iniciat el 1978 als Aiguamolls de l’Empordà 
i s’anava estenent per les planes veïnes 
amb la finalitat de connectar la població de 
cigonyes que habita el pla de Lleida amb la 
colònia reintroduïda a l’Empordà.
Però reintroduir una espècie no consisteix 
només en alliberar-ne exemplars a la zona 
d’on havia desaparegut. En primer lloc ca
lia assegurar-se de què les causes que l’ha
vien fet desaparèixer en l’actualitat ja no 
existien o s’havien reduït molt.
La Societat d’Estudis i Recerca de Salt s’en
carregà de tirar endavant el projecte. Es 
començà per realitzar l’estudi de viabilitat 
de la reintroducció a la plana del Ter mig, el 
qual fou favorable i aprovat pel Servei de

Gestió i Protecció de la Fauna de la Gene
ralitat de Catalunya. Ja s’havia posat fil a 
l’agulla per intentar que les cigonyes tornes
sin a viure entre nosaltres.
L’Ajuntament, el Parc Natural dels Aigua
molls de l’Empordà, supermercats CON
SUM i el Grup Avícola Callis donaren 
inicialment el suport econòmic necessari per 
endegar el projecte.
Un cop arranjades les instal·lacions de l’ac
tual Centre Naturalista i planificat tot el pro
cés s’anaren a cercar les cigonyes a 
Extremadura, regió on són abundants i on 
ens cediren exemplars del Centre de Recu
peració de Fauna Salvatge de Monfragüe. 
Les cigonyes afegien un problema als de 
qualsevol reintroducció, es tracta d’aus mi
gratòries, les quals tenen molt marcades les 
pautes a seguir per als seus viatges i una 
gran memòria del lloc on han nascut per 
poder-hi tornar cada any. Si les haguéssim 
deixat anar en arribar haurien tornat de se
guida cap a Extremadura.
Les experiències dutes a terme arreu

NONO ■ RIUS
ASSESSORIA JURÍDICA, FISCAL 

I LABORAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES

Col·legiat núm. 69018

Corredor d1 Assegurances

Cd'a
C O L · L E G I A T

Pl. del Veïnat, 8, baixos - Ap. correus 64 
17190 SALT (Girona) 

Tel. 972 24 15 44 - Fax 972 24 50 55
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Col·locant els nius. Foto de Toni Barrachina.

d’Europa ja havien aportat la solució, calia 
tenir tancades durant dos anys les cigonyes 
al punt d’alliberament, d’aquesta manera es 
desorienten i quan marxen recorden el nou 
lloc com el del seu naixement.
Això aportava un nou inconvenient, les ci
gonyes també perden l’instint de migració i 
a la tardor no se’n van a Àfrica, per tant du
rant els mesos d’hivern cal donar-los men
jar extra perquè no morin de fred i gana. 
Malgrat tot, els seus fills marxaran igual per
què les instruccions de fer el viatge les te
nen gravades als seus gens.
Durant aquests dos anys s’anaren arreglant 
els punts febles detectats en l’estudi de via
bilitat. Es soterrà la línia elèctrica que creua
va el Pla dels Socs; es creà la Bassa de les 
Cigonyes, un ambient idoni per a elles, per 
assegurar-se de què trobarien prou men
jar; es col·locaren nius per fer creure a les 
cigonyes que aquesta és una terra habita
da pels seus semblants i animar-les a que
dar-se; i es començà una campanya d’edu
cació ambiental per donar a conèixer les

cigonyes i fomentar el seu respecte entre la 
població.
Hi havia però una cosa que no es podia 
canviar, a diferència de les altres localitats 
on s’havia fet, el Projecte Cigonya de Salt 
s’ubicava en una zona densament pobla
da. Al costat d’una zona natural d’importan- 
tíssim valor biològic, però al cap i a la fi en
voltada de més de cent mil habitants. Això 
convertia el nostre projecte en una experi
ència totalment nova, un experiment que de 
grat vam acceptar.
Durant aquests anys hem explicat als nens 
d’escoles i casals, i a qualsevol persona que 
s’acostés al Centre Naturalista, el treball 
necessari pel seu retorn i els secrets i ne
cessitats d’aquests animals.
La primavera de l’any 2000 va arribar un 
moment molt esperat, l’alliberament. El 14 
d’abril, vint-i-nou cigonyes van emprendre 
el vol al Centre Naturalista de Salt. Comen
çava un període crític, com s’adaptarien les 
cigonyes a la seva nova llar? es quedarien 
prop de Salt?
De seguida les cigonyes s’escamparen per 
Salt i els pobles veïns. De mica en mica, 
però, s’allunyaven més i més, van ser vis
tes a punts tan apartats com Tordera, Mieres
o Sant Pere Pescador. Moltes van acabar 
al Parc Natural dels Aiguam olls de 
l’Empordà, la gran riquesa alimentària 
d’aquest indret, unida a la important presèn
cia d’altres cigonyes era un reclam irresisti
ble. Alguns d’aquests exemplars, però, tor
nava a visitar-nos de tant en tant i s’estava 
uns dies per les immediacions del Centre 
Naturalista.
Calgué protegir alguna línia elèctrica més, 
ja que algunes cigonyes en patiren les con
seqüències, les més afortunades només es 
trencaren plomes en xocar contra algun 
cable, altres moriren electrocutades. La den
sa xarxa de línies elèctriques que travessa
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Salt, és encara avui el principal risc que han 
d’afrontar tots els grans ocells del poble, hi 
ha però línies més perilloses que altres i és 
important dotar de sistemes inofensius les 
torres més conflictives.
L’hivern del 2002 a Salt hi quedaven tres 
cigonyes fixes, les quals passaven bastant 
desapercebudes, perquè l’elevada freqüen
tació del Parc de les Deveses feia que 
majoritàriament anessin a buscar-se el men
jar als marges del riu i camps de Sant 
Gregori. Malgrat tot, sovint també seguien 
els pagesos per les hortes.
Aquest mes de març una parella de cigo
nyes, formada per un mascle alliberat a Salt 
i una femella salvatge, va decidir criar en 
un dels nius instal·lats per la mainada del 
poble. Curiosament es van arreglar el niu 
més proper a l’aviari on van romandre esta- 
bulades durant dos anys.
Desgraciadament la primera nidificado co

neguda de les cigonyes a Salt no ha tingut 
un desenllaç feliç. Quan tot just feia una 
setmana que havien post quatre ous la fe
mella va caure fulminada en parar-se sobre 
una torre elèctrica de les Guixeres. 
sEI mascle encara continua portant pals al 
niu i seient-hi com si covés, esperant ende
bades el retorn de la seva parella i l’eclosió 
dels ous, esperem que l’any vinent tingui 
més sort. Davant els fets, FECSA-ENDESA 
ha pres el compromís d’arranjar les torres 
perilloses.
Cal agrair l’ajut i col·laboració de tanta i tanta 
gent que ha aportat el seu granet de sorra a 
la restauració del patrimoni natural de les 
nostres contrades. Esperem que, amb l’es
forç de tots, aviat sigui un fet normal obser
var cigonyes a la plana del Ter mig.

IVAN BUSTAMANTE I GALERA
Societat d’Estudis i  Recerca de Sa/t.

OBRES I REFORMES

Països Catalans, 44 baixos 17190 SALT (Girona)
Telèfon 972 24 23 63 Fax 972 24 21 30
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Manufacturas 
A. Gassol, SA

Fàbrica de filats i torçats 
Polièster, cotó, acríliques 

i gèneres de punt

Telèfon 972 23 78 12 - Fax 972 23 36 02 - 17190 SALT (Girona)

feadcea PinrroBS

Passeig Josep M. Folch i Torres, 21 
17190 SALT 

Tel. i Fax: 972 23 96 66 
Mòbil 629 73 83 18

Comerç
TURRO, SA

• VENDA I LLOGUER DE 
MAQUINÀRIA I 

UTILLATGE PER A LA CONSTRUCCIÓ

US D ESITG EM  UNA 
BONA FESTA M AJO R!

Passeig dels Països Catalans, 56, baixos 
Tel. 972 23 37 31 - Fax 972 24 11 81 

17190 SALT (Girona)
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Any Internacional GAUDI
De les moltes vessants que té el 
col·leccionisme, entre les de caire més 
instructiu i cultural s’hi poden posar els 
documents antics com diaris, revistes, 
propagandes, llibres, etc., que després dels 
cromos han estat el meu passatemps prin
cipal. Entre nosaltres, els col·leccionistes, 
ens fem les nostres confidències, i anant a 
d’altres fires i trobades ens alegrem de 
conèixer persones amb la mateixa dèria 
que, des de llavors passen a ser gent ami
ga.
Principalment a Barce
lona, són molts els que 
cerquen testimonis del 
passat, siguin culturals, 
polítics o senzillament 
de fets que s’han viscut
o n’hem sentit a parlar.
He facilitat sovint al
guns detalls i també he 
estat correspost en les 
meves demandes.
Doncs valgui aquesta 
petita introducció per 
dir que a finals de se
tembre del 1990 vaig 
rebre un «saluda» de 
l’Ajuntament de Barcelona, convidant-me 
a la presentació de l’àlbum de cromos EL 
MODERNISME A BARCELONA el 
següent 5 d’octubre a La Pedrera; era 
l’àlbum núm. 10 de la sèrie CATALUNYA 
que des del 1984 s’anaven editant amb 
temàtiques diferents. Crec que vaig ser

l’únic assistent de fora Barcelona. L’acte 
el va presentar i presidir el llavors alcalde 
senyor Maragall.
I és que en aquell àlbum, sol·licitat per 
l’encarregat de fer-lo possible, hi vaig 
col·laborar amb algunes aportacions, 
especialment sobre Gaudí, del que en te
nia i tinc història i anècdotes del seu temps, 
entre d’altres, amb molt detall, un article 
publicat el 24 de març del 1951 signat pel 
dibuixant Ricard Opisso, que explica del 
senyor gaudí el que fou una rigorosa 

abstinència quares- 
mal. Per imposició de 
l’època està escrit en 
castellà, però com si
gui que fa poc n’he lle
git una referència que 
no s’ajusta prou a la 
veritat, en tradueixo 
uns paràgrafs que per 
ser de primera mà 
mereixen tot el crèdit. 
Diu Opisso:
«Seguintpas a pas les 
particularitats d ’aquest 
gran geni, recordo un 
gran moment de la  

seva vida e l 1894, presenciat per m i allà 
en la meva adolescència, deique n ’afirmo 
la veracitat. Als seus quaranta-dos anys 
Gaudí va voler extremar la dieta quaresmai 
fins a posar en pe rill la seva salut. E i seu 
pare, septuagenari, en va fer esment a i 
doctor San taló, amic de ia família. Feia ja
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uns dies que t ’arquitecte no anava a tes 
obres per esgotament físic. Treballava si
multàniament en «El Capricho» de Comi
llas; e l Palau Episcopal d  Astorga; la casa 
«Fernández y  Andrés» de León i  en la 
grandiosa Sagrada Família.
Tant es va agreujar la seva sa/ut, que els 
que formàvem Tequip tècnic decidírem vi
sitar-lo e l diumenge in ic ia l de Setmana 
Santa. Sense anunciar la nostra visita 
se ’ns va fer passar a l ’habitació del senyor 
Gaudí, que ens va impressionar pe r la 
pobresa de la cambra, sense mobles i  e i 
paper de les parets desenganxat a trossos. 
Damunt un desballestat sofà que servia de 
tauleta ipenja-robes, so/s hihavia un vas, 
una ampolla amb aigua, diferents núme
ros de «La Renaixença» i  un petit llibre del 
Kempis. Per tot adornament un Sant Crist 
i  un termòmetre. Gaudí estava a l llit amb 
les mansjuntes, tot p e ll í  os, amb e l mateix 
vestit de diari d ’anar p e l carrer... allò era e l 
més incoherent que ens podíem imaginar
i  mai, com en aquells instants, jo  no havia 
vist en e l semblant tris t de Gaudí tanta 
noblesa i  majestat de sant. La nostra visi
ta no semblava pas importunar-lo per res. 
Davant e l temor d ’un desenllaç fatal, e l 
senyor Rubió i  e l senyor Berenguer 
dediciren anar a cercar e l seu més gran 
amic, e i doctor Torras i  Bages, que vivia

prop d ’allí. Era bo d ’escoltar les reflexions 
de pietat que l i  va fer, com aquesta que 
recordo, entre moltes d ’aitres:
«Bon amic Anton, encara que e l sacrifici 
és sempre l ’acte més m eritori per assolir 
la glòria eterna, no per això cal atormen
tarse d ’aquesta manera. La vida és curta
i  passa aviat! Per tant, un home no i ’ha 
d ’abandonar per la pròpia voluntat, sinó 
peria  de Déu. i  amb major motiu en e i cas 
vostre, ja  que teniu ia missió senyalada 
en aquesta terra de portara cap ia vostra 
obra començada per desig de Déu i  per 
aliment espiritual deis cristians».
Després d ’aquelles paraules, dites amb 
serenita t i  prudència, G audí va anar 
reaccionant com p e r m iracle de i seu 
abatiment, i  una nova expressió d ’agraï
ment va il·lum inar e i seu rostre».
Així que de l’avarícia que algú en aquest 
cas hi hagi pogut veure, res de res. Gaudí 
podia ser alhora místic, una gran persona
i un geni portentós.

Sait, ju lio l de l2002 
EMILI TORRENT i ALGANS
«2002 ANY INTERNACIONAL GAUDÍ»

- RESTAURA^
>  f o r o

NOVA OBERTURA

CAFETERIA

LA FORCA
c / Països Catalans

Manuel de Falla, 16 - Tel. 972 24 50 30 - 17190 SALT

79FESTA



FESTA M AJO R  DE SALT 2002 • SUPLEM ENT D ’ESTIU DE LA  FARGA

p o q u e s  c o s e s  
s ó n  t a n  p o t e n t s  

i s i l e n c i o s e s .

nou fo rd m o n d e o 1 3 0  c v .

4  p o r t e s

5 portes

w agon

Per dem ostrar la potència no cal fe r gaire soroll. A ixí és el nou fo rd m o n d e o  TDCi, un m otor C o m m o n  R a il 
d e  s e g o n a  g e n e r a c ió  2.0 130 cv 16v, am b t u r b o  d e  g e o m e t r ia  v a r ia b le  i cu la ta  d ’a liatge lleuger. 
C om prova l’acceleració del parell de 350 N/M i am b el qual, gràcies a la tecnologia del S istem a de Conducte 
Comú, gaudiràs d ’una conducció silenciosa, am b el màxim  estalvi de com bustib le. Inform ació i prova: 
w w w . fo r d .e s  o  9 0 2  4 4 2  4 4 2

T D C i 1 3 0  c v . nou fo rd m o n d e o

Girvisa
Ctra. Nacional II, 29-31 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA (Gironès) - Tel. 972 47 60 17 - Fax 972 47 60 20 
Ctra. Palamós, km 37,2 - 17253 M0NT-RAS (Baix Empordà) - Tel. 972 30 18 28 - Fax 972 30 18 24 
comercial® girvisa. tsai. es

Ei teu concessionari

amb tota confiança
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VENTURA FÀBREGAS
ENVELATS

Lloguer de cadires i taules • Pavellons impermeabilitzats 
Adornaments • Pista parquet

Passatge Les Brugueres, 6 - Telèfon 972 46 94 08 - 17242 QUART

Tot arreglat
TOT TIPUS D ’AVARIES,  

REPARACIONS 
R E F O R M E S ,  

INSTAL·LACIONS 
I M A N T EN IM ENT

©  972 22 24 26
12 ANYS A GIRONA

preus molt ajustats!

SERVEIS G AR AN TITS  3 MESOS

L’ENCANT 
FEMENÍ
P e r r u q u e r ia  i B e l le s a

Passeig Marquès de Camps, 8 (Galeries Bellmirar) 
Tel. 972 23 54 35 - 17190 SALT
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L ’ E Q U I P  D E  F È M I N E S
IN T E R E C O - S A L T
a TRIESTE
El passat 26, 27 i 28 d’Abril l’equip de fèmines” INTERECO-SALT “ format per les jugado
res:
Gemma Casanova, Anna Jou, Sofi Gonzalez, Corina Serra, Tània Pardo, Laia Pla
nella, Raquel Mallen i la Cristina Barceló amb el reforç d’una segona portera la Cris
tina Trias es va desplaçar a la ciutat Italiana de TRIESTE, per participar en l’OPEN, 
D’ITÀLIA organitzat pel Tabasco Hockey vini di Sardegna .
L’equip saltenc, es va formar la temporada pasada amb jugadores vingudes de dife
rents clubs de les comarques Gironines, va fer un paper molt destacat quedant CAM
PIONES DEL TORNEIG .
Els CLUBS que varen prendre part en aquest esdeveniment esportiu foren :
*TABASCO HOCKEY .VINI Dl SARDEGNA 
*DLF.DOPO LAVORO FERROVIARIO TRIESTE 
*SKATING CLUB CAGLIARI ALIMENTI SARDI 
*PATTINOMANIA MATERA 
*HOQUEI CLUB SALT “  INTERECO-SALT”
La crònica esportiva va ser molt favorable per l’equip saltenc, ja que el primer partit contra 
el Cagliari es va guanyar per 8-1; el segon partit contra el Pattinomania Matera també es va 
guanyar amb un resultat de 1-13 i la Final contra el Tabasco Hockey les noies del INTERECO 
-SALT varen aconseguir la preuada Copa amb un resultat de TABASCO 1, INTERECO / 
H.C.SALT 3

AUTOESCOLA
ü s s s #  i  w m m x L

e-mail: autoescola_santcristobal@yahoo.com

EXPERIENCIA i 
INNOVACIÓ 

ALHORA
GIRONA: Pg. d'Olot, 58 

Tel./Fax 972 23 29 41 
Av. St. Narcís, 85 - Tel.972 23 31 56 

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

mailto:autoescola_santcristobal@yahoo.com
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ANÈCDOTA DEL VIATGE

L’expedició del Salt, formada per divuit 
persones va fer el desplaçament per auto
pista, mitjançant dos vehicles monovolums, 
amb molta gresca i companyerisme,
Les components del equip saltenc , acom
panyades pels entrenadors Toni Alcaraz i 
Edu Vidal, així com per altres jugadors sè
niors del H.C Salt i, juntament amb algunes 
mares i pares varen iniciar el viatge:
Dijous a la tarda, un llarg trajecte els espe
rava fins a terres de la regió del Veneto . 
Divendres aprofitaren per fer un xic de tu
risme a Venecià, amb àpat típicament ita
lià i deprés cap a Trieste (regió friul-Venècia 
Júlia) per descansar, ja que a l’endemà a 
primera hora tenien el primer partit, defen
sant els colors taronja i blau.
Les noies del INTERECO-SALT es van 
sorpendre per l’amabilitat i el fet de què

l’afició italiana els demanés autògrafs i, es 
volguessin fotografiar amb les jugadores. 
L’anècdota del viatge és que durant un dels 
dies d’estada en aquest OPEN, varen ser 
invitades per anar a veure un partit del “Go- 
ritzia club hockey” que pujava de 1a Nacio
nal a Divisió d’Honor a la Lliga Italiana .
A la tornada del partit, els carabinieri varen 
aturar els vehicles pensant-se que podien 
ser ciutadans de fora la Comunitat Europea, 
finalment i per mitjà del organitzadors tot va 
quedar en una anècdota de viatge.
Des d’aquí felicitem a les noies del Intereco- 
Salt, per aquesta Magnífica Copa que ja 
llueix a la vitrina de I’ HOQUEI CLUB SALT
i les animem a continuar amb esforç i dedi
cació per assolir la victòria de la Copa Ca
talana femenina, que estan disputant en 
l’actualitat.

Endavant Fèmines .
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SPORT GARATGE, S.A.
V O L V O

c /  Vilablareix, 1 -3 cantonada c /  Montfullà (Pol. Torre Mirona)
Apartat núm. 71 - Tel. 972 23 38 61 - Fax 972 23 66 52 (Camions) 

Passeig Marquès de Camps, 5 - Tel. i Fax 972 23 33 11 (Turismes en general)
17190 SALT (Girona)
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B PETANCA■ Stam ■ at m ■ m% \\F mü m

SALT -  Activitats 2002
Un any més la Festa Major ja és aquí, per 
als petanquistes l’arribada de l’estiu ens 
canvia una mica els hàbits normals de la 
resta de l’any, això vol dir que pleguem de 
treballar, fem un sopar a corre-cuita i anem 
a les pistes del casal, uns a jugar a boles i 
altres a fer petar la xerrada, també les 
fèmines comencem a parlar de qui guanya
rà les “hores” que se celebren la setmana 
de la festa major, i els homes busquen com
panys per jugar les XX Hores del mes 
d’agost, i no parlem dels “nanos” que no 
paren d’entrenar i de preguntar a on anirem 
a jugar la setmana que vé, com tots sabeu 
aquest any ja juguen amb els grans i més 
d’un equip de veterans amb campionats de 
tota mena saben com remenen les boles 
els “nanos” del club petanca Salt.
El 19 de maig a Fontajau es va jugar el cam
pionat interclubs i les nostres fèmines va
ren “arrasar” ja que les 4 tripletes de Salt 
van fer les finals i la classificació va ésser la 
següent: 1a Yolanda Jorquera, Montse 
Cabréllez i Estrella Pino; 2a Carmen M unoz,

Primeres classificades a la Consolant 
del Trofeu EUGESA.

Angelina Busquets i Loli; 3a Rosi Santos, 
Pepita Cobo i Carmen Busquets; 4a Isabel 
Rodríguez, Maria González i Antònia Curt.

BAR - RESTAURANT

L'BSTRAPA
Especialitat: Menú econòmic - Petita carta 

Saló per a tot tipus de celebracions

Major, 318 - Telèfon 972 23 07 89 
17190 SALT (Girona)
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A la categoria sèniors en Joaquim León, 
Xevi Mir i Òscar Lara van aconseguir el 1r 
lloc de la consolant. I a la general Martí Salip, 
Manolín Romero i Marc Fauchs van quedar 
en 3r lloc bona jornada per al nostre club. 
El 26 de maig a les pistes del Bon Pastor 
de Figueres, vàrem tenir poca representa
ció però tot i així la tripleta de Josep 
Jorquera, Joan Roldán i Josep Boó van 
aconseguir el 1r lloc de la consolant, men
tre que les fèmines Montse Cabrellez, Isabel 
Rodríguez i Estrella Pino varen quedar en 
3r lloc i la Rosi Santos, Angelina Busquets i 
Pepita Cobo varen fer el 4t lloc.
El dia 9 de juny es va celebrar a Salt el dia 
del club TROFEU EUGESA que cada any 
aquesta empresa patrocina i a la qual tor
nem a donar les gràcies des d’aquestes 
pàgines. Un total de 57 equips entre dones
i homes van enfrontar-se a les diferents eli
minatòries fins arribar a les finals, els resul
tats per als equips del club petanca Salt van 
ésser els següents. A la general Sèniors en 
Josep Jorquera, Manel Ros i Joan Roldàn 
varen quedar 4rt, a la categoria de fèmines 
general la tripleta d’Estrella Pino, Yolanda 
Jorquera i Montse Cabréllez, també van 
aconseguir el 4t lloc i a la consolant fèmines 
l’equip d’Antònia Espinosa, Maria González
i Antònia Curt assoliren el 1 r lloc, també a la 
consolant sèniors la tripleta de Lluís Roca,

Pere Canadell i Gregori Anton van aconse
guir premi.
També el mateix dia 9 l’equip campió pro
vincial jugava a Sevilla el campionat d’Es
panya, encara que el resultat no va ser gai
re bó el club petanca Salt està orgullós dels 
nostres jugadors, al final van quedar en el 
lloc 19è d’un total de 32 equips participants. 
Ànims Tono, Manolín i Martí, l’any que vé 
anirem a per totes.
BONA FESTA MAJOR

JOSEP BOÓ i ALECH

Yolanda Jorquera i Tono Duran. 
Campions Provincials Individuals.

M a k r o  Pa p e r

fiíüburo

MAGATZEMS
CABRUJA
s o c i e t a t  a n ò n i m a

ARTICLES DE PAPERERIA I D 'O F IC IN A
Travessera de Sta. Eugènia, 12 
17190 SALT (Girona)
Tel. 972 234 011 - Fax 972 230 022
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Els comerciants de la Plaça Mercat de Salt 
us desitgem

K| pollericTdoiorŝ^
CARN DE POLLASTRE, OUS, VEDELLA i XAI 

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

FRUITS S€CS I 
L l€G U M S  CUIT€S

FIGUCRflS - PUIG
Llocs núms. 84, 88 i 89  
Plaça del Mercat SALT

LLUIS

JOSEP

M œ ca rm
Pça Mercat - Ptos. 44,45 í 48 - Tel. 972 23 43 16 SALT
C/ Comte de Berenguer s/n Tel. 972 44 01 25 BESCANÓ N I F E-17.663.832

Carn de poltre i cavall
J. RIGAU

Plaça del Mercat SALT 
Lloc núm. 42

FRUITES I VERDURES

BERGA
Tel. 972 23 39 12 

Llocs núms. 119 -120 - Plaça Mercat SALT

a h /s Plaça Mercat 
núms. 60-64 

Tel. 972 23 44 83 
SALT

NEGREVILARO

Tel. 972 23 10 0 3 -SALT

M O L T  B O N A  
F E S T A  M A J O R  2 0 0 2



Habi ta tges  únics a Salt

El gran SALT de la teva vida!
Pisos de 122 m2 útils Pàrquing opcional

Acabats de gran qualitat mm Antena parabòlica

Jardí comunitari mm Preinstal·lació fibra òptica

Piscina comunitària

Pis TIPUS
Plantes 1a, 2a, 3a, 4a i 5a 

Superfície útil: 122,48 m2
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INFORMACIÓ I VENDA:

E U G E S A
CONSTRUCTORA • IMMOBILIÀRIA

C/ Major, 1 82 -SALT

®  972 40 60 93
www.eugesa.es

PROMOU:
. . Residencial
Maçana 2*1
SOCIETAT L IM IT A D A

INI PROCAM
Grup Immobiliari CAIXA CATALUNYA

http://www.eugesa.es

