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ED ITO RIA L

Més que una FESTA
Arreu del m editerrani són molts els municipis que aprofiten la 
calidesa de l'estiu per celebrar, any darrera any i en honor 
d'alguna santedat, la seva festa major. Aquesta tradició, d'arrels 
paganes m il·lenàries i que proporciona alegria al cos i a l'esperit 
de forma col·lectiva, ha servit històricament per afirm ar un sentit 
de 'comunitat'. Els vilatans vivien aquests dies amb una intensitat 
que el pas del temps i la m odernitat han diluït. Era una de les 
poques ocasions an u als  en que les fa m ílie s  i els am ics es 
retrobaven a l'entorn d'un bon àpat i el so de la música en viu. 
Però era quelcom més. Els actes lúdics i religiosos populars feien 
que la g en t p a rtic ip é s  d 'un se n tit  de g e rm a n o r que ha 
desaparegut, d'un sentiment de pertànyer a una col·lectivitat 
que es reconeixia a si mateixa com a tal i que es projectava al 
llarg del temps.

No ens enganyem. Avui les festes majors són una altra cosa. Estem 
acostumats a sortir sovint a divertir-nos i a m enjar bé amb 
assiduïtat. El progrés de les comunicacions ha facilitat les relacions 
de les persones que volen retrobar-se, que per cert són cada dia 
m enys, el co n ce p te  de f a m ília  s'ha d iv e rs if ic a t  i la 
despersonalització defineix la nostra societat. Avui el temps passa 
més de pressa. Encara que sembli impossible, pot ser que per 
alguns saltencs la festa passi com si res, o si més no, com una 
data rutinària del calendari: ja hi tornem a ser. Però no es tracta 
només de quatre orquestres llogades per l'ajuntam ent, millors o 
pitjors, ni de barraques associatives que intenten financiar les 
seves activitats, ni de pesats dinars fam iliars, ni de misses per 
difunts que s'omplen de gent gran. Hauria de ser quelcom més 
profund de la nostra existència quotidiana.

Ara més que mai, doncs, és el moment de reivindicar l'esperit de 
la celebració. Com diu el nom, la festa m ajor ha de ser la festa 
grossa, la de tots. Ha de ser útil per a potenciar la relació i 
coneixença entre els veïns, els de tota la vida i que estan mesos 
sense veure's, i els nous habitants que d'una forma massiva i 
descontrolada han decidit conviure amb nosaltres en els darrers 
temps. Es tracta, en poques paraules, de fer poble i llu itar con
tra la despersonalització. És temps de reflexionar vers el que som 
i el que volem ser. És temps de compartir i participar, d'esbravar- 
se i divertir-se. Però també és temps de treballar perquè Salt no 
deixi de ser mai Salt. I en darrera instància, cada un de nosaltres 
n'és en part responsable.

LA REDACCIÓ



Campanyes de teatre i de dinamització cultural, patrocini i 
organització de concerts i de festivals, gestió del Conservatori de 

Música de Girona, organització i suport a iniciatives culturals a 
I ensenyament, foment de la sardana i de la música de cobla, edició 

de publicacions, gestió de les intervencions en el patrimoni 
monumental suport a les biblioteques, gestió de I Arxiu d’Imatges, 
gestió del Patronat Francesc Eiximenis. gestió de la Fundació Casa 

de Cultura, foment de la solidaritat a les nostres comarques i de 
la cooperació internacional...

« ■

Diputació de Girona amb la cuit jra  de les nostres comarques



Ja ha passat un any i estem de nou a les portes de la Festa Major que, 
com podeu comprovar en les pàgines interiors, presenta un atractiu 
programa d'activitats i espectacles per a tots els gustos i edats. Tor
nen, doncs, actes que són ja clàssics en aquests dies de celebració com 
el ball del pijama, el correfoc, les havaneres o les audicions de sardanes, 
i alhora se n'han programat d'altres més novedosos i sorprenents.

Aquests són dies de celebracions en família, de retrobament d'amics i 
de sopars veïnals al carrer. La Festa Major és esperada per petits i grans, 
es viu a les cases i al carrer, cadascú a la seva manera, però allò comú 
en tots els saltencs i saltenques és el desig de fer poble, de participar i 
fer partícips als altres en aquestes dates tan esperades.

Ja ha passat un any, durant el qual el municipi ha anat creixent i 
progressant. El que fins fa poc eren projectes «sobre el paper» han 
anat cristal·litzant i transformant Salt en un poble amb una dotació 
de nous equipaments que li confereixen una posició de referent a les 
comarques gironines. La recent remodelació del Mercat Municipal ens 
ofereix l'oportun ita t de comprar en un espai modern, idoni per a les 
necessitats actuals del municipi; el centre comercial del Pla de Salt va 
prenent forma i s'intueix ja el que serà un espai lúdic i comercial únic 
a la província; la piscina coberta municipal ja està a punt per a oferir 
uns serveis esportius amb una infraestructura de gran qualitat; la 
ubicació de l'Ateneu d'Entitats de la Coma-Cros, el parc hospitalari 
Martí Julià, la recuperació del Safareig de les Dones... I molts d'altres 
projectes que a curt o mig termini han d'anar prenent forma: la propera 
ubicació de la biblioteca municipal en aquest espai, el parc de la Monar, 
la reforma dels carrers Sant Antoni i Sant Dionís....

És innegable que Salt està treballant per progressar cada dia més, però 
durant aquests dies de Festa Major cal que aturem el ritme de treball 
per gaudir-ne. Des d'aquestes línies vull donar les gràcies a tots aquells 
que fan possible, any rere any, que la Festa Major llueixi un cop més. 
Gràcies a la Comissió de Festes, a totes les entitats participants i, com 
no, a tots els ciutadans de la vila que hi col·laboreu amb la vostra 
presència.

Desitjo que gaudim tots plegats d'una bona Festa Major!

L'Alcalde,
JAUME TORRAMADÉ i RIBAS
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SALT

c /  AbatOliba, 10 
Tel. 972 23 06 79 
1719 0  SALT

c / Major, 57 
Tel. 972 23 00 61 

1719 0  SALT

g rup  professional im m obiliari

Residencial
Empreses
Vacances i segona residència 
Administració de patrimonis 
Administració de comunitats 
Consultoria immobiliària 
Gestió immobiliària 
Assessories: jurídica, fiscal i laboral 
Assegurances 
Finançament i banca 
Rehabilitació i manteniment 
Serveis tècnics 
Màrqueting immobiliari

SALT
C. Àngel Guimerà, 78-80 

17190 Salt 
Tel. 972 40 11 87 
Fax 972 40 18 77 

salt@progrup.es

mailto:salt@progrup.es


a l u t a c i ó

d e l P re s id e n t d e l C asal

des del 
Casal us 
animem a 
viure la 
festa!

Voldria aprofitar aquesta salutació per desitjar-vos a tots plegats una bona Festa Major, Una Festa M ajor 
que, mica en mica i amb la col·laboració de tots i totes, cada vegada és més gran i viscuda. Des d'aquí, i 
aprofitant aquest esperit acollidor que ens caracteritza als saltencs, us anim o tam bé a obrir-la a tots els 
forasters: que tothom participi de la festa. Fem-la, doncs, entre tots, una festa ben popular i lluïda. 
Enguany la Comissió de Festes ha program at un m unt d'activitats, d'entre les quals m 'agradaria destacar 
per a nosaltres, la gent gran, els concerts de les primeres orquestres del nostre país, les quals ens ofereixen 
un gran repertori de peces i cançons, que sempre és del grat de tothom.
I des d'aquí, el Casal, aprofito l'ocasió per d irig ir-m e al nostre batlle, el Sr. Jaume Torramadé, amb la 
finalitat de dem anar-li la possibilitat, en futures festes majors, de poder dedicar una tarda exclusivament 
per a la gent gran, amb actes per a nosaltres, com ara podria ser un bon concert i una estona de ball. 
Crec que podria ser un bon hom enatge a la gent gran de la nostra vila, que ja  en som una bona colla!
I ara, tots a gaudir de la nostra Festa M ajor! Des d'aquí us anim o a participar, i a continuar fent-la més 
gran encara.
Col.laborem -hi tots perquè sigui un èxit. Bona Festa!

ENRIC SERRA i SOLER

La forc □
Especialitat en esmorzars a\\dxV

, o r ,

te " * *

c/ M. Aurèlia Capmany, 4 - 1 7 1 9 0  SALT (Girona) 
Telèfon 972 23 56 78

cnfETeria
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FLECA PARRAMON
PA CUIT AMB LLENYA

d  Llarg, 39 - Tel. 972 23 65 46 - 17190 SALT

S a b a t e r i a

M A J O R
Lis desitgem una bona 

Jesta JVlajor!

Carrer Major, 208 
Tel. 972 242 806 

17190 SALT (G irona)

L'Estanc del Veinat

• Llibreria • Papereria 
• Cava cigars 

• Articles fumadors

c / Major, 15- 17190 SALT 
Tel./Fax 972 23 52 09

JAUM r 
PUEBLA G IRO N ÈS

CISTELLER
c / Maior - Tel. 972 23 84 60 - 17190 SALT



W W W .H E B O .C O M

Ctra.Nacional II K m .7 1 2 ,2  nau 5A 1 7 4 5 8  Fornells de la Selva (SPAINJ 
Te! +34 9 7 2  4 7 6 4 4 0  Fax +34  9 7 2  4 7 6 3 4 0  e-mail.infa@hebo.com

http://WWW.HEBO.COM
mailto:e-mail.infa@hebo.com
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TALLERS

JUNPA, sl

SERRALLERIA 
FUSTERIA METÀL·LICA 

i ALUMINI

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

17181 AIGUAVIVA (Girona)

QUALITAT ARTESANA
D esitgem  u na b o n a  Festa  

a  tots e ls a m ics 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



als padrins del Casal Les Bernardes
El proppassat dia 30 de maig, el Casal de Gent Gran «Les 
Bernardes» de Salt, varen celebrar l'ho m enatge als 
Padrins, Sra. Concepció Sararols Congost de 91 anys i Sr. 
Eusebi Pujol i Parera de 92 anys.
La jornada començà amb una missa cantada per la Coral 
del C asal a la P a rrò q u ia  de Sant C u g a t de S a lt i 
p o ste rio rm e n t, per c e le b ra r-h o  am b un D in a r de 
Germ anor i ball en directe inclòs, tots els assistents es 
varen traslladar al restaurant «La Terrassa» de Platja 
d'Aro.
Personalitats com el Sr. Jaume Torramadé, alcalde de 
l'A juntam ent de Salt, Sr. Enric Serra, president del Casal 
de Jubilats de Salt, Sr. Lluís Fàbregas, director de «La 
Caixa» de l'oficina de Salt i juntam ent amb la Sra. A uro
ra Sànchez, responsable del Casal i el Sr. Antoni Peris i 
Prats, president del Casal des de l'any 1996, varen assistir 
aquest acte en com panyia de més de 500 persones, tots 
usuaris del Casal de Gent Gran «Les Bernardes» de Salt.

LA JUNTA

A la fo to  la padrina Concepció ja  que el pa d rí Eusebi 
no va p o d er  assistir-hi p e r  m otius de  salut.

L ’E ST A N C

M A T E R I A L  D ' O F I C I N A  | A R T I C L E S  F U M A D O R  | C O P I S T E R I A  | 1 X 2  | F O T O C Ò P I E S  C O L O R  1 R £ V I S T E S  - P R E M S A

I I I I I I J
L L I B R E R I A  | A R T I C L E S  R E G A L  | S E G E L L S  D E  G O M A  | S E R i y y j u y j j A ^ M j ^ A S T J  F ^ ^ £ J 0 £ S j y j M ^ p  U A D E R N A C I 0 N S

C. M a j o r ,  3 0 3  | 1 7 1 9 0  S A L T  | T 9 7 2  2 3 0  9 3 4  | i n f o @ l e s t a n c . n e t

mailto:info@lestanc.net
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X A V I E R  F Ü L C A R À
Materials per a la construcció

Rafael Masó, 56 Tel. 972 24 17 06 Magatzem
Av. Folch i Torras, 1 Tel./Fax 972 23 45 91 Oficina i Exposició

17190 S A L T  -GIRONA
e-mail: xavier@fulcara.telefonica.net

NOVA COSTASALT, S.A.
DISTRIBUCIÓ t^gE G U D E S  I PRODUCTES PER A 

H O S ^ B ^ i ALIMENTACIÓ

___________________

mailto:xavier@fulcara.telefonica.net
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jntereco wtitereco

Ctra. N -141, Km 113 • Po l. In d . TO R R E M IR O N A  • 17190 S A L T  (Girona) 
Tel. 3 4  972 24 20 63 ■ Fax 3 4  9 7 2  2 3  05 3 3  • c o 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

HIPER
MOBLE

GIRONA, s .a .

MAGATZEM CENTRAL i 
OFICINES:
POL. IND. LES CONQUES, S/N. 
17243 LLAMBILLES (GIRONA) 
TEL. 972 46 81 86 
FAX 972 46 96 07

E l s  m i U ^ r s  p r e U s !als v

f n o b t e s

Magatzem Central i Oficines:
Pol. Ind. Les Conques, s/n - Tel. 972 46 8186 - Fax 972 46 96 07 - 17243 LLAMBILLES (Girona)

HIPER MOBLE GIRONA
Pg. dels Països Calalans, 22 - Tel. i Fax 972 23 02 61 - 17190 SALT (Girona)

GALERIES DEL MOBLE
cl. Güell, 162 / Orient (cantonada Bastiments) - Tel. i Fax 972 23 43 11 • 17005 GIRONA

cA Bonastruc de Porta, 29 - Tel. i Fax 972 20 70 66 - Tel. 972 20 73 17 - 17001 GIRONA

HIPER MOBLE O LO T
Carretera les Tries, n.a 10 - Tel. i Fax: 972 26 92 07 - 17800 OLOT (Girona)

HIPER MOBLE BLA N ES
Av. Joan Carles I, 168 - Tel. i Fax: 972 35 09 95 - 17300 BLANES (Girona)

HIPER MOBLE GIRO N A
Ctra. Barcelona, 121 - Tel. i Fax 972 41 03 53 - 17003 GIRONA

HIPER MOBLE gBÜ!<§@cé 0 L·lSglsKY
Ctra. Barcelona, 135-137 - Tel. i Fax 972 20 33 04 - 17003 GIRONA

DEC0R-ESTIL
PI. Marquès de Camps, 17 - Tel. i Fax 972 21 36 62 - 17001 GIRONA

HIPER moble BLAN ES gSLB©@té
Avgda. Europa, cantonada cl. Estació, s/n - Tel. i Fax 972 35 56 21 - 17300 BLANES (Girona)

mailto:comercial@intereco.es
http://www.intereco.es
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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 P \  Av. Jaume I, 44, baixos - Tel. 972 20 88 54 - Fax 972 21 46 08 - 17001 G IR O N A

*caixaterrassa

c /  Major, 67 - Tel. 972 40 21 29 
Països Catalans, 14 7  - Tel. 972 40 09 11 

17 19 0  SALT (Girona)



festa major

re s ta u ra n t
VILANOVA

Jordi Vilanova i Xifra 
M. Lluïsa Torrent i Frigolé

PREGUEM RESERVIN TAULA

Passeig Marquès de Cam ps, 51 
Tel. 972 23 30 26 - 17 19 0  SALT (Girona)

C A R N S  I EM B O TITS

Bona Festa M ajor  
i bones vacances!

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

OBRES I REFORMES 

VICTOR, S.L.

Països Catalans, 44 baixos 17190 SALT (Girona)
Telèfon 972 24 23 63 Fax 972 24 21 30
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B O L S O S

4KQUEROS

i G uitó, 14 - Tel. i Fax 972 23 59 
17190 SALT G irona

GAR4TGEINIERNACIONAL
ROBERT NIDAL, Sk.

CONCESSIONARI

tZp&ié&rtzer BIMBO LANCIA
Ctra. Girona-Anglès, s/n - Taller: 972 23 15  61 - Vendes: 972 24 12  12  - 17 19 0  SALT



L FÒRUM SALTENC
Fins a finals de setembre Barcelona estarà ocupa
da en aquest gran fòrum  que es va inventar en 
M aragall, quan era alcalde de Barcelona, després 
de l'èxit dels Jocs Olímpics. Era una forma de con
tinuar prom ocionant aquesta gran ciutat que és 
el Cap i Casal de Catalunya. Una proposta feta per 
M aragall i que el seu successor Clos ha portat a 
terme. Durant molts anys hem sentit a parlar del 
Fòrum de les Cultures sense saber exactament de 
que anava la cosa. Estem a ple Fòrum i enca
ra molta gent no acaba d'entendre i/o 
saber de que va la cosa.
No entraré ara a informar, criticar
0 fer una reflexió sobre aquest 
«esdevenim ent». No és la meva 
in te n c ió  a l'h o ra  d 'e sc riu re  
aquestes ratlles pel número es
pecial d'estiu de La Farga i de 
la Festa M ajor de Salt. Tampoc 
vull entrar en valoracions, tot i 
q ue  d 'u n a  m a n e ra  rà p id a , 
penso que no és exactament el 
que en un principi havia d'ésser i 
que ha estat més especulatiu que 
creatiu. Però, com he dit no es tracta 
ara de parlar del Fòrum barceloní sinó del 
saltenc.
A  Salt tenim  un carrer (segur que n'hi ha d'altres) 
que per a mi és un autèntic Fòrum de les cultures
1 de la diversitat. Em refereixo al carrer Torres i 
Bages. A llà  hi ha una barreja de cultures que 
conviuen d'una manera normal i quotidiana. Des 
de gen t de Salt de to ta la v id a, als prim ers 
emigrants d'altres indrets de les espanyes, a g ita
nos (que parlen un perfecte català) i en els darrers 
temps emigrants del Nord i el Centre d'Africa. Gent 
de tots colors, de diferents religions i costums. De 
maneres de vestir i de pensar i de parlar i que la 
majoria, tam bé, parlen català, sobretot els més 
petits.
Gent que fan els seus fòrums en el carrer. En els

bars o en les barberies que s'hi han muntat. També 
en els locutoris i botigues que venen els seus 
productes i, tam bé, en el superm ercats. Però 
sobretot la diversitat es veu en el carrer. Estar-te 
una esto na al ca rre r Torres i Bages, un pot 
comprovar la llum i els colors dels vestits de les 
senyores de color negra i de la seva m ainada. Els 
pentinats i els maquillatges, els collarets i sobretot, 
l'alegria i el respecte que tenen. D'una manera 

diferent és el com portam ent dels «m agrabins», 
més reservats, més seriosos i possiblement 

menys integrats .
I tota aquesta diversitat de cultures 

que viu al carrer Torres i Bages, se
gur que no saben ni els interessa 
tota la m oguda del Fòrum que 
s'han m untat al Cap i Casal i que 
de fet es parla, es reflexiona i es 
discuteix molt sobre ells i la seva 
situació.

A  Salt sense pretendre m untar cap 
fòrum, ni crear una moguda tant es

pectacular, té l'autèntic fòrum, allò 
que a Barcelona no ha sabut o no l'hi 

ha interessat explotar: les arrels de la 
diversitat, de les cultures. Ha creat un parc 

temàtic i fantàstic i ha oblidat la realitat, la realitat 
que es viu a Salt, en el carrer Torres i Bages i a 15  
altres carrers, com a d'altres ciutats i pobles de ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Catalunya. I també a la mateixa Barcelona. No calia 
crear el parc d'atraccions, no calia invertir tants 
diners, no calia invitar a tantes patums. Només calia 
passejar i parlar amb la gent del Raval a Barcelona
o del carrer Torres i Bages de Salt. Però, llavors, no 
hi hagués hagut m àrqueting ni especulació, que 
de fet d'això es tracta aquest invent.
Que passeu una bona Festa Major, gent de la 
diversitat saltenca, gent del barri vell i gent del 
carrer Torres i Bages. Gent de Salt.

GUILLEM TERRIBAS ROCA

Mòbils:
I N S T A L · L A C I O N S

— V77YÏ — s l  655824510y i LKJ  O-L. 655 824 511
AIGUA • LLUM • GAS • CALEFACCIÓ 

• AIRE CONDICIONAT

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

instal vito@terra.es Fax 972 24 90 73

mailto:vito@terra.es
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ESPORTS ARMERIA Assortiment d’articles 
d’esport, 

caça i pesca

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

17190 SALT (Girona)

Carns de porc i boví

frígorífíes d e l ter, s.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC 
SALA D’ESPECEJAR

REPARTIMENT DIARI

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

B ar -  Cafeteria

l a  t r o b a d a

Croissanteria - Forn de pa - Gelateria
c/ Àngel Guimerà, 58 - Tel. 972 40 20 19 - 17190 SALT



ROBA
PER A LA LLAR

DECORACIÓ

LLISTES DE NOCES

ARTICLES
D’IMPORTACIÓ

Carrer Major, 5-7 
Tel. 972 23 13 72
17190 SALT (Girona)



1.700 anys del m àrtir

[Diverses vegades, en aquest programa-suplement 
de La Farga amb motiu de la Festa Major, s'ha fet 
esment de Sant Cugat, màrtir, patró de la parròquia 
més antiga de Salt i, en part, pretext o excusa de la 
Festa. Enguany és just que ens hi tornem a referir, 
atès que es commemoren els 1.700 anys del seu 
martiri -datat a l'any 304- i, a més, és un sant 
«nostrat», del país.]
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És cert que ben poca cosa sabem sobre aquest 
m àrtir (el segle IV és molt distant en el temps), 
però tenim  la fortuna que les dades que ens n'han 
arribat són de primera mà i li atorguen un sòlid 
fo nam en t històric. La notícia més an tiga que 
tenim  de Sant Cugat és del mateix segle IV, dins 
l'obra poètica Peristephanon («Sobre les Coro
nes»), d 'A ureli Prudenci, un escriptor d'aquest 
p a ís , q u e  en a q u e ll m o m e n t s 'a n o m e n a v a  
província Tarraconense. En aquesta obra es fa 
l'elogi dels màrtirs que van vessar la seva sang en 
la darrera i més cruenta de les persecucions, la de 
Dioclecià, durant els anys 303-304. S'hi esmenten, 
d ins un m ateix poem a, els m àrtirs Fruitós de 
Tarragona, Feliu de Girona i Cugat de Barcelona.

Aquesta és la dada més sòlida que tenim  sobre 
Sant Cugat: que va sofrir m artiri entre els anys 
303-304 a Barcelona. La resta de la seva història 
ha estat creada o recreada per la tradició:

-  S 'a firm a  q u e  era o r ig in a r i del no rd  
d 'À fr ic a , n a scu t a S c il· liu m  (p ro p  de 
Cartago).
-  Q ue va v e n ir  a les nostres te rre s en 
com panyia de Sant Feliu (amic, germ à o 
parent seu).

-  Que era mercader, generós amb els po
bres i p re d ica d o r de l'E v a n g e li am b la 
paraula i molts prodigis.
- Que sofrí tota mena de turm ents i tots els 
suportà.
-  Que fou presoner en un lloc proper a Bar
celona: a 8 m illes rom anes del cam í de 
Barcino a Ègara (Terrassa).
-  Que aquest lloc s'anom enava Octavianum  
i coincidiria amb l'actual monestir de Sant 
Cugat del Vallès.
-  Que a llí fou, finalm ent, degollat l'any 304.
-  Q ue dues cristianes d 'Il·lu ro  (M ataró), 
Juliana i Semproniana, varen enterrar el seu 
cos i per a ixò  tam b é e lles varen m o rir 
màrtirs.

És p o ss ib le  q ue  a lg u n e s  d 'a q u e s te s  d a d e s 
transmeses per tradició siguin vertaderes, per més 
que no ho puguem  provar històricam ent. Per 
exemple, és versemblant que el seu martiri tingués 
lloc a Sant Cugat del Vallès.

D'altra banda, convé remarcar que Sant Cugat 
sempre apareix relacionat amb Sant Feliu (s'arriba 
a dir que eren germans). I el fet que la ciutat de

£./ B ipjar
(fattte de jw uUm ia,

Camí del Sitjar, s/n • SALT 
Tel. 972 244 145
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Girona invoqui Sant Feliu com a m àrtir propi té un 
complement (i no pas una rivalitat!) en l'advocació 
de Sant Cugat per la vila de Salt. A més, està provat 
que les parròquies del nostre país que tenen per 
patró un m àrtir del segle IV solen ser les de més 
antiga fundació. Així, si la citació documental més 
antiga de Salt és del 1019, pel simple patronatge 
de Sant Cugat podem presumir que la parròquia 
ja existia almenys uns 200 anys abans. Tant de bo 
algú trobés un docum ent que pugui confirm ar 
aquest indici.

Tenim constància que, al segle VI, Sant Cugat ja 
era venerat a la Gàl·lia . La seva festa s'ha celebrat 
sempre el 25 de ju lio l (excepte en alguns llocs que 
l'h a n  e n d a rre r id a  al d ia  27  per cu lp a  de la 
solemnitat de St. Jaume).

Enguany, el d ium enge 25 de ju lio l al vespre, a St. 
Cugat del Vallès, tindrà lloc un seguit d'actes per 
commemorar els disset segles del martiri d'aquest 
sant. Estan convidades a p artic ip ar-h i totes les 
parròquies que tenen Sant Cugat per patró. També 
hi assistirà una representació de la parròquia de 
St. Cugat de Salt.

Els màrtirs cristians (des de Sant Cugat fins a Sant 
Q uim  V a llm a jó ) van v iu re  l'E v a n g e li com un 
missatge realm ent nou i alliberador. I van preferir 
morir abans de renunciar a la vida nova que havien 
encetat. El seu testimoni ens interpel·la i ens deixa 
perplexos a nosaltres, ciutadans del segle XXI, que 
estem «alliberats de tot» i, precisament per això, 
no estem disposats a donar la vida per res ni per 
ningú. La seva rad ica litat potser ens incom oda 
perquè contrasta amb la nostra mediocritat.

ENRIC ROURA
Rector de St. Cugat de Salt.

«Cucuphatus» és un nom llatí que podria deri
var de «cucupha», paraula d'origen egipci que 
s ign ificava  «adorn  o o rnam en t» . A ix í, 
«Cucuphatus» vindria  a s ign ificar «adornat, 
guarnit o el qui fa goig». En català ha donat la 
forma 'Cugat', la qual ha quedat fixada com a 
nom de llinatge i de lloc, però com a nom de 
pila no s'imposa gairebé mai (potser perquè es 
considera poc eufònic, com tampoc no sona 
massa bé el castellà 'Cucufate'). D'altra banda, 
trobem  topònims com San Cucao, a Astúries; 
Sancobad, a Galícia; Sào Covade, Cucuvadi o 
Cucufati, a Portugal; Sant Couat, Cucuphat o 
Cophan, a O cc itàn ia ; Saint C ucuphat o 
Quiquenfat, a França.

CRISTALLERIES 
GIRONA S.A.

Vidriers des de 1958

AENOR Thermogir

10 ANYS  
GARANTIA

PRODUCTE HOMOLOGAT PEL MINISTERI DE FOMENT

Ctra. Sant Feliu, 22 - Tel. 972 -21 38 16 - Fax 972 22 02 21 - 17004 GIRONA
www.cristalleriesgirona.com - e-mail: info@cristaileriesgirona.com

http://www.cristalleriesgirona.com
mailto:info@cristaileriesgirona.com
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CAIXA DE CATALUNYA

c o m p a r teix b vostra fofa
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ER CAM INS DE RONDA

El passat d ia 5 de ju n y  31 persones de Salt, 
convidats per MERCATAVENTUIRA que ens va po
sar un autocar a disposició dels participants a la 
cam inada, vàrem anar cap a Palamós. Arribats al 
lloc de destí, dos m onitors-guies ens esperen per 
acom panyar-nos pel recorregut i inform ar-nos de 
la història d'aquelles contrades. A  les 9 del matí 
sortíem de Salt en direcció a la costa acompanyats 
d'un dia que ni fet a mida. L'autobús ens va deixar 
al costat del càmping Kings ,a prop del mas Agustí, 
des d'on es contem pla 
una plana ben conreada, 
que antigam ent havien 
estat aiguamolls. Entrem 
al G.R (sender de gran 
recorregut), que des de 
Portbou ressegueix la 
costa fins al País Valencià.
Val a dir que el tros que 
vàrem fer, tot xino-xano, 
a tu ra n t-n o s  en els d i
ferents llocs on els guies 
creien que m ereixia la 
pena t e n ir -n e  c o n e i
xem ent, ens hi vàrem  
passar 5 hores incloent- 
hi l'estona de dinar, que 
tots p o rtàvem , a sota 
l'ombra d'una m agnífica 
p in e d a  a rra n  de mar, 
cobejada per les im m o
biliàries que ja tenen uns projectes a la punta dels 
dits.
Hem de dir, que el camí d'aquest recorregut és molt 
agradable. Passant pel mig del bosc, amb bona 
ombra de suros, alzines, pins i tota mena de sota 
bosc, com si estiguéssim en qualsevol contrada de 
la baixa Garrotxa. Cam inant pel costat de la riera 
de Castell amb molt poca aigua; sembla que en 
altres temps era més abundosa ja que encara s'hi 
veu la carcassa d'un vell m olí que rememora altres 
èpoques. Seguint, arribem a la platja de Castell, 
alguns s'hi queden per fer una banyota, els altres 
pugem fins el turó, en forma de petit promontori 
on els ibers, m olt p rudents a l'h o ra de tr ia r 
assentament -am b una vista contem plativa-defen- 
siva vora mar-, varen construir un poblat que està 
en procés de restauració. Anant camí enllà passem 
per la Cova del Quars, altram ent dita així per les 
vetes del m ineral de quars que la conformen, des 
de la qual, una gran vista panoràm ica, et deixa 
veure les illes Formigues i les petites cales de Senià

i Canyers; seguint pel mateix camí, fem una visita 
(exterior), a la barraca on el pintor D alí va tenir-hi 
un estudi al tornar d'Amèrica, abans d'anar a viure 
a Portlligat. El motiu de la seva estada en aquell 
lloc, ara seria llarga de reproduir, si volíem deta
llar les explicacions que els guies ens varen fer; 
igualm ent diria de l'existència de la barraca d'en 
Roura, tam bé en el mateix entorn. Tot el conjunt 
d'aquesta visita forma part del contrafort del Puig 
Boter.

Tornem cap a la platja de Castell, recuperant els 
cam inaires que s'havien quedat per banyar-se i 
resseguint el cam í de ronda, passant per cala 
Salguer, fo rça respectada en el seu co n ju n t; 
com parant-la amb el seu estat originari no deixa 
p erò , de fe r m al d 'u lls , q ue a lg u n e s  de les 
barraques de pescadors s'hagin convertit en xalets. 
Ens aturem a dinar en un turó sota les ombres d'uns 
pins on la panoràm ica del litoral ens ofereix a la 
vista, platges i penya-segats i d'aquí, passant pel 
Castell de Sant Esteve de la Fosca que fou nucli 
fundacional de la vila reial de Palamós, passem per 
la platja de la Fosca, on a l'altre costat ens espera 
l'autocar. A  les cinc de la tarda ja tots érem a casa. 
Bona caminada, bona informació dels guies, i bona 
orqanització dels responsables de MERCAT-AVEN- 
TURA.
Tots els assistents en vam quedar molt satisfets i 
amb ganes de tornar-hi..

RAMON TORRAMADÉ
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Confeccions

P A U L Í
Bona Festa Major!!

Passeig Marquès de Camps, 6 
Telèfon 972 23 80 23 - 17190 SALT (Girona)

Tw
T E I S A 1 9 2 0  

Transp ortes  E léctricos  
In teru rb ano s, SA

• L ÍN IE S  R E G U L A R S  DE  
T R A N S P O R T S  DE V IA TG E R S

• A U T O C A R S  DE S E R V E IS  
D IS C R E C IO N A L S

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

‘B a r  ■ “R e s t a u r a n t

L  ' “E s t r a d a

Especialitat: Menú econòmic 
Petita carta 

Saló per a tot tipus de celebracions

q/s ̂ a ^ h ° n a
( T e s t a  W a p r

Major, 318 - Telèfon 972 23 07 89 
17190 SALT (Girona)
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NA FESTA MAJOR DE COLORS
A n y  re re  any, e ls  
saltencs ce leb re m  la 
festa gran del poble i 
h o n o re m  el n o stre  
p a tró  S a n t C u g a t, 
tam bé Sant Jaume que 
hi queda a prop. I, així, 
des de molt antic.
Am b el pas del temps.
Salt ha estat un poble 
que va saber integrar a 
tota la im m igració que 
al llarg  del tem ps va 
anar arribant. Em dóna 
la impressió que a Salt 
tots som im m igrants, 
uns de més lluny i els 
altres de més a prop; és 
a dir, no crec que quedi 
cap descendent directe 
d'aquells 5 o 6 masos 
inicials i que podríem 
d ir -n e  uns p rim e rs  
assentadors/pobladors.
I, així, amb el pas del temps, arribaren nuclis de 
població d'arreu però, en el fons, hi havia una 
identificació com una en quant a creences, religió, 
p e n sa m e n t o c o n e ix e m e n t d 'o b se rv a n ç a  de 
l'individu. Aquí, celebràvem Sant Cugat com en un 
altre lloc, fins i tot de diferent llengua, honoraven 
Sant Blas, per posar un exemple.
Però, des d 'u n  te m p s cap  a q u í,  hi ha u n a 
im m igració intercontinental de diferents cultures, 
creences, religions, etc. de la que ha estat sempre 
aquí.
El vaixell de Sant Cugat navega en aigües de Salt, 
la nau de Sant Jaume té la seva jurisdicció en la 
zona del Veïnat i la barca de Santa M aria de la 
Massana barqueja en aigües de nova construcció 
del seu nom i, qui sap si algun dia serà una pode
rosa fragata?

Ara bé, el poble és molt més gros, i amb la diversitat 
de cultura, religions, creences, etc. se'm fa difícil 
entendre que els qui han arribat de tan lluny se 
sentin  in te g rats  d ins la c o l·le ctiv ita t. Sí, que, 
s'adonen i, no els passa desapercebuda la tabola i 
xerinola que fem aquests dies aquí, però, entenen 
el sentit originari de la Festa M ajor? No, ho sé! 
A ra que, molts del poble que es diuen de tota la 
vida tam poc saben perquè es fa en honor del Sant 
Patró.
Per això, crec que s'hauria de buscar una m ena de 
Festa M ajo r de colors, a on totes les cultures, 
religions, creences, etc. hi formessin part, perquè 
sinó com els hi expliquem a aquesta bona gent el 
que fem aquí.

AGAPIT ALONSO i PONT

VENTURA FÀBREGAS
E N V E L A T S

Lloguer de cadires i taules • Pavellons impermeabilitzats 
Adornaments • Pista parquet
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Passatge Les Brugueres, 6  - Telèfon 9 7 2  4 6  9 4  0 8 -  17242  QUART
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VEHICLES TO T TERRENY

TOTES LES MARQUES 4x4

SERVEI: SPORT GARAGE
Passeig Marquès de Camps, 1-3 - Tel. 972 23 78 83 - 17190 SALT

GERCUINA 1 CUINPORT 1
Fabricació de Mobles de Cuina i Bany 1 Interiors de Fusteria, C u in e^ D eco ra c i^ J

Exposició i Vendes:
Passeig Països Catalans, 59 

1719 0  SALT 
(Girona)

Tel. i Fax 972 23 66 57

Fabricació i Vendes
Av. dels Àngels, 3 

17241 LA CREUETA-QUART (Girona) 
Tel. 972 20 35 49 - 972 22 41 69 

FAX 972 41 00 70

GIRMARBRES
Granits i Marbres j

Fabricació i Vendes:
d  Palol d'Onyar, 7 

17004 GIRONA 
Tel. 97241 10 52 
Fax 972 41 05 13
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FONS D'INVERSIO

o o o

Fons d'inversio
Els dissenyem per a vostè 
a la seva mida 
Amb magnifics regals
Demani informació a qualsevol oficina 
de Caixa Penedès, o bé consulti 
la nostra web: www.caixapenedes.es
Promoció vàlida per a noves aportacions i traspassos d'altres entitats als fons perfilats 
(F. Multifòns Fix, F. Multifons 25, F. Multifons 50, F. Multifons 75, F. Multifòns 100). 
Campanya vàlida fins el 31 d'octubre de 2003.

r  SGI1C> S-A. NIF: A-60241643. Registre Mercantil de Barcelona: volum
25562, fo li 123, fu ll B-91136. Reg. Entitats Gestores de IIC n. 163. 
CADCA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS. NIF: G-08169807. Registre Mercantil de Barcelona: 
volum 22093, foli 1, fu ll B-31131. Reg. Entitats Dipositàries de IIC n. 73. 
?^ï'£·*;.?9enc’a de valores. NIF: A-50091975. Registre Mercantil de Barcelona: volum 
l 1 '™re 10141 de la secció 2a, foli 63, fu ll 130050. Reg. Entitats Dipositàries 
de IIC n. 123.

Grup

Caixa w Fènedès

http://www.caixapenedes.es
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Fusteria i Ebenisteria Salt S.C.C.L.

Travessera Rigau, 7 - Tel. 972 23 53 52 - 17190 SALT (Girona)

/

NONO - RIUS Ü & G Z 7D
ASSESSORIA JURÍDICA, FISCAL

1 LABORAL CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.A.

Pl. del Veïnat, 8, baixos - Ap. correus 64 ■17190 SALT (Girona)
Tel. 972 24 15 44 - Fax 972 24 50 55

Pinsos, Abods, Uavors I Cereals

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

Alim entació i com plem ents per a anim als de com panyia

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

Manel de Falla, 16 - Tel. 972 24 50 30 - 17190 SALT
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PILSENERS: 
Herois del nostre temps

La mítica banda de (com s'autoproclamen) rock 
per la independència, PILSENERS, torna firm ant 
am b B u llan g a  per d u r -n o s  el seg o n  d isc 
musicalment entre la maqueta i el seu prim er disc 
«Acer roent»: La veu de la maqueta (Jordi) i el 
rock accelerat i melòdic d'«Acer roent». Un treball 
ben complert amb més crítica social, més sentiment 
i temps per recordar cançons com l'him ne «El cant 
de la senyera» (re titu la t com «Un cant a la 
senyera») i tam bé el seu «El despertar roig». 
S'en recorden de la lluita palestina, dels nostres 
colors, dels/les nens/es explotats/des, dels antics 
combatents, i encara més.
Tot i els rumors que corregueren sobre la seva 
dissolució, aquí ens mostren qui segueixen essent, 
inconformistes, culés, rojos, i de la terra.
Ha tornat l'orgull i el sentim ent a flor de pell, ha 
tornat l'autèntic rock per la independència!!!

RED BANNER: Redbanner
Primer treball de RED BANNER «redbanner»  
(Radikal Records/Distribucions Guerra Social) 
Octubre de 2001
Prim ertreball d'aquesta jove banda de Molins de 
Rei (Baix Llobregat) que ens ofereixen la seva 
primera pedrada en form a de rock combatiu, 
música del carrer cantada en català amb lletres 
compromeses amb els moviments socials catalans 
i amb la llu ita internacionalista. Lletres clares, 
directes, sense embuts i dient les coses clares i pel

seu nom; cançons convertides en him nes com 
A lcem  e l  p u n y  o P o b le  In su bm ís, a ltre s  
d'actuals com Tot està  fa ta l i de solidaritat inter
nacionalista amb els pobles com Argentina amb 
Ni O blit ni p erd ó , i amb Palestina com Pedres 
contra trets.
Un total de 10 temes propis més un bonus-track: 
una versió dels COCK SPARRER. Am b una bona 
trajectòria i un directe contundent, han compartit 
e scen a ri am b im p o rta n ts  b an d es com KOP, 
SKACHA, INADAPTATS, REINCIDENTES, RIP, 
BERRI TXARRAK i un llarg etcètera.
L'artefacte ja  és aquí i es diu RED BANNER!!!

FELIU VENTURA: 
Barricades de paper

El cantautor de Xàtiva està ultim ant el seu nou 
àlbum  als estudis La Sala de València. Després 
del seu debut amb Estels de  tela, FELIU VENTU
RA s'ha dedicat a teixir noves músiques i lletres 
encara més crítiques amb el món que l'envolta.
El títol del que serà nou treball. Barricades de  
paper, recull perfectament la línia del mateix au
tor, que es manté fidel al seu concepte musical 
però fent palesa la difícil situació que travessem 
en molt àmbits. FELIU VENTURA prepara aquest 
nou disc amb Borja Penalba com a tècnic i en les 
funcions de producció, a més de comptar amb la 
col·laboració  d'am ics com el Xavi Sarrià dels 
OBRINT PAS i Carol Duran de LA CARRAU, que 
aquests dies estan enregistrant amb ell a l'estudi. 
L'espera en l'a p a ric ió  d 'a q u e st nou disc del 
cantautor de Xàtiva es veurà recompensada amb 
onze cançons finals que apareixeran amb Propa
ganda pel fe t! el proper 8 de setembre.

Atenció a tots els seguidors de la banda WITHOUT, 
el proper mes d'Agost ens parlaran del seu nou i 
últim treball que ja tenen enllestit i sortirà en breu 
a la venda!

ORIOL PALLÀS MORÉ

27



/esta majotw(£

DEPARTAMENT lABQRAt 
Wt 972 2010 14 
ta* 972 22 69 19 
ra lv /jr« jf# fm }g ® oa ! es

'RECEPCIÓ GENERAL 
W 97221 06 73 
fa* 972 2187 31
txaúonttkn

ASSESSORIA FISCAL 
I MERCANTIL

Planta 4* • DEPARTAMENT COMPTABLE
I IFISCAI

Planta 5» • SALES 0€ REUNIONS
'$ l \  ■ I AULfcS O t FOHMACtO

assessoria d'empreses

ribasàlvarez
www.ribasalvarez.com

Edifici Constitució, carrer sèquia, 7 - 17001 Girona

&

CITROEN

AUTOMÒBILS GAUCHIA-JUNCÀ, S.L.
Servei Oficial Citroen

Travessia Santa Eugènia, 18-22 
Tel. i Fax 972 23 44 32 
17190 SALT (Girona) 
e-mail: citroen@gauchiajunca.com

http://www.ribasalvarez.com
mailto:citroen@gauchiajunca.com
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BAR - RESTAURANT

M U R I E L
CARN A LA BRASA

Carrer Llarg, 34-36 - 17190 SALT 
Tel. 972 23 89 22

EGILTERl
ELECTRICITAT - INSTAL·LACIONS

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

l / 71 r1 z í electrònica

■ H H H c a d e n a

ELECTRÒNICA MERCADAL - JIMENEZ
TVC -VÍDEO - ELECTRODOMÈSTICS

Països Catalans, 1 22 - 17190 SALT (Girona) - Tel. 972 23 40 15 
e-mail: mastersalt@grupoumi2.com

Rectificadora 
del 

Gironès
RECTIFICATS DE MOTORS DE GASOLINA I D IÈSEL  

MECANITZATS I EQUILIBRATS
Telèfon 972 40 16 03 - c/ Rocacorba, s/n - 17190 SALT (Girona)

mailto:mastersalt@grupoumi2.com
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Francesc Macià, 26 

Tel. 972 23 03 79 
17190 SALT (Girona)

Fusteria

Puigdemont

d  Cervantes, 27 
Tel 9 7 2  4 0  11  2 3
17190 SALT (Girona)

Interiors

EXPOSICIÓ: d  Països Catalans, 124
17190 SALT
Tel. 9 7 2  4 0  2 6  3 0
Obert tardes de 17 a 20h - dissabtes de 10 a 13h

A PATIR D'ARA 
i GRÀCIES 

A VOSALTRES! 
• • •

DISSENY I PROJECTES:
• cuines
• vestidors
• parquets
• armaris
• banys
• portes
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L PARC DE LES DEVESES:

Un espai de to th o m  
i p er a to th o m

Ja la tornem a tenir aquí!...la Festa Major ja 
ha arribat!...Com cada any durant els dies de 
la festa Salt batega amb més força i es fa sen
tir  per arreu. Activitats molt diverses es con
centren en uns dies en què, to t i la calor, els 
saltencs i saltenques tenim ganes de disfrutar 
intensament.
La Festa Major de Salt, com totes les festes 
majors, és un patrimoni cultural i és feina de 
tots procurar que cada any sigui una festa de 
tothom i per a tothom.
Però a Salt també tenim un patrimoni natu
ral que és de tothom  i per a tothom  i que cal 
cuidar per tal de poder-ne disfrutar: és el PARC 
DE LES DEVESES DE SALT.
A Marfull ja fa temps que treballem per a la 
protecció i millora d'aquest espai. D'entre les 
a c tiv ita ts  que hem p o rta t a te rm e 
darrerament en podem destacar les següents:
- Elaboració del vídeo divulgatiu «EL PARC DE 
LES DEVESES DE SALT». Aquest vídeo l'hem 
editat amb la col·laboració de l'A juntament 
de Salt amb l'objectiu de donar a conèixer 
aquest pulmó verd del municipi així com per 
a què pugui ser utilitzat com a eina d'educació 
ambiental a escoles, instituts i entitats del 
poble.
- Participació a les «Activitats Comunitàries»

del Pla Local de Formació de Salt. El diumenge
2 de maig Marfull va organitzar un matinal a 31 
les Deveses per tal de donar a conèixer a les “  
persones immigrades nouvingudes a Salt 
l'entorn natural del poble.
- Establir i coordinar una xarxa d'entitats que 
treballin per a la protecció del riu Ter al seu 
pas per Salt a través del projecte RIUS. Aquest 
p ro jec te  va ser idea t i p ro m o g u t per 
l'Associació Hàbitats per tal de fomentar la 
pa rtic ipa c ió  activa de la soc ie ta t en la 
conservació i millora dels rius catalans. Del 15 
d'abril al 15 de maig Marfull i quatre entitats 
més (C lub P iragüism e Salt-Ter, Club 
Tram untana, Casal de Jubila ts de Salt i 
l'Agrupament Escolta Sant Cugat) ens hem 
apropat al riu Ter per tal de conèixer l'estat 
de salut del Ter al seu pas per Salt.
Totes aquestes activ ita ts que us acabem 
d'explicar no són res més que una petita  
mostra que a Salt bateguem amb força i ens 
fem sentir per arreu. No només per la Festa 
Major sinó també durant la resta de l'any!...i 
que duri!.
BONA FESTA MAJOR!

MARFULL
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Joieria wQOvz Rellotgeria
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^ s  d e s it ja  u n a  

(B o n a  . fe s ta  M a jo r ! !

d  Angel Guimerà. 95 
17190 SALT (Girona) 
Telèfon 972 23 34 57

F.64 P H O T O

o o o o ·
LA TEVA BOTIGA

KéMLABORATORIOS 
bmm  Kodak
PERCO LO R

ARC

|l
garantia de qualitat

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

”la  C a ix a ”

Major, 173 - Plaça Llibertat, 1 - 17190 SALT • Tel. 972 23 77 11 
Major, 301 - 17190 SALT • Tel. 972 23 50 10 

Francesc Macià, 56-58 - 17190 SALT - Tel. 972 23 07 00
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Urb, Mas Aliu • C. Barcelona, 5-9 ■ 17181 Aiguaviva • Girona ■ Espana ■ Tel. 972 24 19 11 • Fax 972 24 31 85 
http://www.inpanasa.com ■ E-mail: magdalenas@inpanasa.com

http://www.inpanasa.com
mailto:magdalenas@inpanasa.com
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co n stru ccio n s el

rr riy
Països Catalans, 230 (baixos) - Tel. 972 24 39 11 - 17 19 0  SALT (Girona)

Auto Taller Canigó, C.B.
Reparació i Manteniment de l’automòbil

Especialitat: ^ona 3*sta ̂ ° r '

Pg. dels Pai'sos Catalans, 64 - Tel. 972 23 41 22  - Fax 972 23 31 04 - 17 19 0  SALT (Girona)

SERRALLERIA

LtuXó VateJitA,' s.l.
Ferro i Alumini Carrer Lluís Moreno, 1 1

Tel. 972 23 75 00 - 171 90 S A L T

S U P E R M E R C A T S

CONSUM
Pg. dels Pai'sos Catalans, s/n - Tel. 972 24 56 94 - 17190 SALT (Girona)
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AUM E, EL PRIMER

Al bell mig de la Festa M ajor de Salt se celebra 
litúrgicament la solemnitat de Sant Jaume, patró 
d'una de les dues parròquies de la població. Qui era 
Sant Jaume? Els evangelis ens proporcionen unes 
quantes dades sobre la seva vida. Sabem que tenia 
un germà, Joan. Eren pescadors i treballaven amb el 
seu pare, Zebedeu. Però Jaume i Joan van deixar 
aquesta feina per seguir Jesús. Juntament amb Pere, 
els dos fills de Zebedeu, anomenats també «fills del 
tro» perquè eren homes de caràcter, van tenir el 
privilegi de ser testimonis de moments significatius 
de la vida de Jesús, com ara la resurrecció de la filla 
de Jaire, la transfiguració i la pregària a Getsemaní. 
Jaume i Joan eren molt ambiciosos. Aspiraven a ocu
par els primers llocs en el Regne futur. Jesús els 
aclareix que, en el seu Regne, qui vulgui ser el pri
mer s'ha de fer el servidor de tots i ha de prendre 
exemple d'ell mateix, que està disposat a donar la 
vida per al bé de tothom.
Els fets són tossuts i no triguen a ensenyar a Jaume 
que les paraules de Jesús s'acompleixen. Llegim en 
el llibre dels Fets dels Apòstols: «Per aquell temps, el 
rei Herodes decidí de fer mal a alguns membres de 
l'Església. Féu decapitar Jaume, el germà de Joan» 
(Ac 12,1-2). Jaume, doncs, el qui pretenia ser el pri

mer en els honors, té l'honor de ser el primer apòstol 
que dóna la vida per Jesucrist i pel seu Regne.
Segons la tradició, el cos d'aquest apòstol va ser 
traslladat més tard a Espanya. Aquest és l'origen 
dels pelegrinatges a Sant Jaume de Galícia, que 
s'han anat mantenint fins al dia d'avui. Es tracta 
d'un fenomen religiós, però també cultural i turístic.
Qui no ha sentit a parlar en alguna ocasió, aquests 
darrers mesos, del Xacobeo'04? Justament, un dels 
lemes que es fan servir per animar la gent a anar a 
Compostel·la és: «Segueix el camí de les estrelles».
El filò so f nord-am ericà Ralph W. Emerson va 
escriure en una ocasió: «Els grans homes, els genis, 
els sants, han fet grans coses perquè estaven 
inspirats per un gran ideal. Cadascú ha d'enganxar 
la seva arada a les estrelles».
Sant Jaume és venerat com a sant i com a màrtir 
perquè va tenir un gran ideal: treballar per al Regne 
de Déu. I va mantenir-lo amb fermesa, tot i que va 
haver d'anar canviant la seva percepció del Regne. 
Jaume va enganxar la seva arada no pas a una es
tre lla  fugaç, sinó a Jesucrist, que és «la llum 
veritable, el qui ve al món i il·lumina tots els homes»
(Jn 1,9).
Va ser el primer apòstol que va sofrir el martiri, a 
Jerusalem, probablement per Pasqua de l'any 44, 
és a dir, ara fa 1960 anys. Després d'ell, moltes per
sones més han donat la seva vida per Jesucrist i pel 35 
seu Regne, un Regne universal i etern: Regne de “  
veritat i de vida, Regne de santedat i de gràcia, 
Regne de justícia, d'amor i de pau.
La commemoració de l'apòstol sant Jaume és, per 
a tothom, una invitació a tenir ideals en la vida i, 
per als cristia n s i tots els qui busquen Déu 
sin ceram en t, una crida a saber e n g an xar -o 
mantenir enganxada- la nostra arada a Jesucrist, el 
fill de Déu, que és la llum del món.

JOSEP CASELLAS
Rector de la parròquia de Sant Jaume de Salt



c /  Prudenci Bertrana, s/n 
17 19 0  SALT (Girona) 

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

FEM TOT TIPUS DE 
MOBLES I 

FUSTERIA EN GENERAL

Jau in i z3 aniai
Us desitgem 
Bona Festa!

c/ Pacheco, 5 
Tel. 972 23 14  37 

17 19 0  SALT

mailto:Fusteria_Aliu@eresmas.com
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LLENCERIA DOHE
c/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 
de 16,30 a 20,30h

SI DE ROBA INTERIOR VOLS GAUDIR, VINE A

LLENCERIA DOHE
I LA PODRÀS SENTIR.
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L PREGONER 2003:

38
mm i

Sr. Alcalde, saltencs i saltenques benvolguts:
El Program a de la Festa M ajo r de 1983 deia: 
«D iven dres a 2/4  d e  8 d e  la tarda . P regó de  
l'Alcalde de  Salt en sessió pública a la Sala de  
Sessions de  l'Ajuntam ent».
Feia quatre mesos que érem independents i jo, una 
setmana que m'havia estrenat d'Alcalde. La sala 
de sessions de què es parlava no es referia a 
l'esplèndida sala d'ara sinó a una modesta saleta, 
heretada, on ara hi ha la Policia M unicipal.
Era el prim er Pregó de la V ila i començava així: La 
Comissió de  Festes m'ha fe t  l'honor d'encarregar- 
m e e l p r im e r  P reg ó  d e  Festa M ajor. Quina  
respon sab ilita t!  Instaurar un costum  nou qu e  
nom és els anys ens diran si és encertat, si és legítim, 
si és acceptat, si posa arrels, en definitiva o no en 
posa; començar una nova tradició en un p o b le  que  
no ha nascut ara m ateix sinó que arrossega 12 o 
13 cents anys de vida, és, si m és no, agosarat. No 
venim del no res els saltencs! Nosaltres ja  érem  fa 
m olts segles; nosaltres som; nosaltres serem, i que  
sigui p e r  m olts anys, p e r  m olts centenars d'anys! 
És un encàrrec -deia- que he accep ta t am b gust, 
sense discutir-ho massa, i que inicia un camí, nou  
aqu í, ve ll en  d 'a ltre s  llocs, i q u e  jo  a u g u ro  
llarguíssim, de  glossadors de Salt. Anys a venir, 
escriptors de renom, oradors de  fam, polítics de  
gran volada, p o e tes  altíssims, o artistes benemèrits, 
ens cantaran un sol cap, cada Festa Major, les 
glòries i les excel·lències de  Salt i/o saltencs! En 
faran el Pregó. Jo he accep ta t de fer-ho sense cap 
d'aquells tributs perqu è s'escau que sóc el prim er  
alcalde després d e  la segregació  i perqu è, p er  
aquesta  raó, i sense falses m odèsties, crec que  
d'alguna manera em  pertocava o bé que hi estava  
una m iqueta obligat...
En aquells moments no sabíem pas com ens en 
sortiríem  de la segregació ni si encertaríem  a 
organitzar el govern m unicipal tot just acabat de 
recobrar. Per això després d'enum erar-vos tot el 
que havien escrit els literats catalans sobre Salt, 
q uè d e ie n  del no stre  p o b le  i q uè d e ie n  de 
nosaltres, sacabava la meva prèdica dient-vosr- 
«A quest Pregoner, que tam bé  és l'alcalde, fa el 
gran crit i us convida a to ts  a participar-hi: us con
vido a treballar p er  la vila de Salt, us convoco a 
seguir els passos dels qui ens han precedit. I això 
és una gran aventura!»
Ho era una gran aventura! Ja ho crec que ho era!
I han passat vint anys! La Vila s'ha refet, els comptes 
han sortit, el poble és capaç d'autogovernar-se, 
creix, s'eixam pla i es desenvolupa, endintre i

enfora, any rere any, que dóna gust de veure.
Jo avui, vint anys després (com aquella novel·la 
d'Alexandre Dumas) agraeixo la invitació de l'Il·lm. 
Sr. Alcalde que ens presideix, a repetir una segona 
vegada la funció de Pregoner.
Tot caminant xano-xano cap a la vuitantena, el meu 
missatge serà clar i català: Us torno a convocar A 
TREBALLAR PER SALT. Una vila no és solam ent 
l'A juntam ent i prou, sinó l'A juntam ent i un poble 
unit al seu costat a les verdes i a les madures, un 
poble unit a treballar per Salt i per Catalunya.
Us convoco a tots i a totes en la defensa pública i 
compromesa del nostre poble i del nostre país! 
P e tits  i g ra n s, ho m es i d o n e s. A m b  ta n te s  
diferències bones i necessàries com pugui haver- 
hi, amb tantes varietats de pensament polític com 
poden cabre en una democràcia ben assentada sí, 
però a totes i a tots, us demano, us convoco, també 
amb un crit com fa vint anys, a què feu un examen 
de consciència ciutadana i un esforç per la Con
còrdia.

EXAMEN:
Examinem -nos si hem servit el país amb fidelitat, 
si ens hem esforçat per m illorar la nació catalana, 
si l'hem  aju d ad a sem pre. Exam inem  la nostra 
fidelitat al servei de Salt! Hem fet tot el que hem 
p o g u t per u n ir  v o lu n ta ts , per m illo r a r  la 
convivència, hem augm entat les nostres virtuts 
ciutadanes? Hem criticat i col·laborat o solament 
hem criticat?
Recordeu aquella tornada i pregunta de la cançó 
d'en Raim on?
«Ens m a n tin d rem  fid e ls  p e r  sem p re  al se rve i  
d'aquest poble?»
Ens hi hem m antingut fidels al servei d'aquest
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poble, de la nostra llengua, de la nostra nació? Els 
hem servit fidelm ent? O ens n'hem servit?
Si heu estat honrats amb el nostre poble, us felicito. 
Si no ho heu estat? Cal retornar al bon camí i per
severar-hi.

CONCÒRDIA:
Saltencs i sa ltenques, respectades, doncs, les 
diferències polítiques, us dem ano un esforç per 
posar-nos d'acord. Us demano, als d'un color i als 
de tots colors, que us uniu en defensa de moltes 
coses sense les quals nosaltres no seríem un poble; 
ni el País, una Nació. Aquestes coses en les quals 
tots estem  d 'aco rd , les vo lem  per Salt i per 
Catalunya perquè hi tenim  dret! Em refereixo a 
aquells drets substancials per a l'exigència públi
ca de les quals ha d'haver-hi la totalitat dels polítics 
i la totalitat de la ciutadania. «Els hom es no p o 
den ser si no són lliures» -deia Salvador Espriu. Ni 
els pobles tam poc! Per això vàrem recobrar la 
independència els saltencs!
Aneu a França o Alem anya, per exemple, moltes 
opcions polítiques, molta batalla electoral, però 
no els to q u e u  la N ació  fran cesa ni la N ació 
Alem anya perquè s'hi faran am b les dents, la

d e fe n sa ra n  de to ta  m ena d 'atacs in te rio rs  i 
exteriors. I nosaltres?
Igualm ent nosaltres, allò que desitgem per Salt, 
per Catsalunya, (democràcia, respecte, feina per a 
tothom  pagada justam ent, bones escoles, moltes 
associacions actives i ajudades, etc... pau, pau, 
pau... i sobretot la llibertat sagrada d'escollir com 
a com unitat natural el nostre propi destí, amb un 
futur obert i clar per Catalunya a qui darreram ent 
li han sorgit molts enemics solapats, però perillosos 
que ens volen ensarronar perquè dim itim  de ser 
nosaltres i no volen de cap manera qe siguin els 
catalans els qui triïn  el seu cam í i el seu lloc en la 
història. I qui diu Catalunya, diu Salt o qui diu Salt 
diu Catalunya, com vulgueu.
Endavant, doncs, no tin g u e u  por ni covardia. 
Recordeu on posava la nostra Senyera, ja fa cent 
anys, Joan M aragall:
Porteu-me alta i aixequeu-m e dreta 
al dam unt vostre i marxant sempre avant, 
i al vostre cor teniu-m e ben estreta, 
que el vent és fort i Catalunya és gran!

Bona Festa! I gràcies!
SALVADOR SUNYER

Fabri Cuina
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 - 17 19 0  SALT 
Tel. 972 24 00 74
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APLICACIONS ELÈCTRIQUES, s.a.

/

La nostra em presa vetlla per l'estricte  

com plim ent dels com prom isos am b els

nostres clients, oferint un servei de 

qualitat am b les tecnologies més 

innovadores.

LA QUALITAT HUMANA 
AL SERVEI DE LA INDÚSTRIA

■ ■M m  nu
IV  JP Éü»

APLICACIONS ELÈCTRIQUES s.a.

Som una empresa caracteritzada per la capacitat 

humana i econòmica, per la inversió constant en 

millores tecnològiques, formació, qualitat, dinamisme 

i projecció, que impulsen el desenvolupament de la 

producció dels nostres clients.

Som una empresa amb un ampli equip de professionals 

especialitzats en el disseny i la realització 

d'instal·lacions elèctriques i autom atització industrial.

m
c / Am nis tia  In te rnacional, 22 
17190 SALT (G irona)
Tel. 972 40 50 23 
Fax 972 40 22 30 
E-mail: info@ aplie lec.com  

W eb: w w w .ap lie lec.com

E S T A N C  
N Ú M .  2

d e  P a q u ita  N onó

Tabacs, Timbres, Revistes, 
Premsa 

Loteria Primitiva i 1x2

cl Manuel de Falla, 28 
Telèfon 972 24 17  47 

17 19 0  S A L T

L'ENCANT 
FEMENÍ
Perruqueria i Bellesa

Pg. Marquès de Camps, 8 
(Galeries)
Tel. 972 23 54 35 
17 19 0  SALT

mailto:info@aplielec.com
http://www.aplielec.com
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Construccions

AU ■
Étiv -I / s.ci

Construcció de naus industrials, xalets, vivendes 
i  obres en general

OFICINA: c /  Major, 3 16  - Tel. 972 40 1 3 28 - Fax 972 40 13  29 
MAGATZEM: c /  Miquel de Palol, 24 - Tel. 972 23 75 02 - Mòbil 6 16  976 130  - 17 19 0  SALT

c/ Manuel de Falla, 40 - Tel. 972 23 99 49 
Mercat de Salt, núm. 100-101 -10 4 -10 5 i 106 

Tel. 972 23 57 16 - 1719 0  SA LT

□ FICINA TÈCNICA D’ARQUITECTURA

PERE VILA VILAHUR

CARRER MAJOR, 21 0 SALT (GIRONA) TEL. 972 236 611 Fax 972 233 116 VIDED0R@CDAC.NET

mailto:VIDED0R@CDAC.NET
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SAMYO
s.a.t. TELEI SO

*F1SH E R
DAEW OO

0 Saeco
HITACHI

c/ Major, 383 - Tel. 972 23 56 61 - 17190 S A LT  (Girona) SERVEI TECNIC OFICIAL

Gudayol 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 V
avantatges de comprar un Opel a Salt

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

Aniversari
1928-2003

VIDRIERES DECORATIVES - DECORACIÓ DE MIRALLS - MAMPARES DE BANY 
TOT VIDRE - TANCAMENT D'ALUMINI - PERSIANES D'ALUMINI I PVC 

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS!

CRIÇTALLERIES
— JALT Tel. 972 40 03 82

c/ Manuel de Falla, 40-D 17190 S A LT  (Girona)

mailto:gudayol@grn.es
http://www.grn.es/gudayol
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Avui parlarem de diferents 
camins per alguns dels que 
forçosament hem de passar en 
un o altre transcurs de la nostra 
vida. Hi ha camins amples, 
estrets, de bon o mal anar, de 
visibles i d'invisibles; parlar de 
tots necessitaria moltíssimsfulls, 
així que ho limitarem a un dels 
camins visibles i dos 
dels que no es veuen, 
però que hi són.
El primer es refereix al 
servei d'autobusos del 
nostre poble que, al 
meu entendre podria 
millorar-se, fent que 
la part vella se'n 
pogués servir, passant 
la línia 3 des de la pa
rada del mercat de 
Santa Eugènia, per 
Costabona, Sant An
toni, Sant Dionís,
Ausiàs March, Llarg i 
Plaça de la Vila, itinerari en 
creixent evolució, molts serveis 
públics per atendre i ser 
nombrosos els carrers que hi 
convergeixen, i si TEISA tingués 
la gentilesa considerar de 
circumval·lació els bitllets des 
d'una suposada parada a Can 
Patrac, p.e., els veïns podrien 
anar a Girona amb més co
moditat, que agrairia sobretot 
la gent gran.
Abonar aquesta proposta el 
que part del seu recorregut, la 
línia 3 ja està servit per un altre 
itinerari. Ja suposo que no

sempre tot és ben planer i que 
alguna dificultat hi haurà, però 
si es creu raonable, amb bona 
voluntat per part de tots es 
podria aconseguir.
Dintre el gran ventall dels camins 
invisibles hi ha el dels avions, que 
no es veu però si que és audible, 
fins i tot moltes vegades arriba

a molestar, i diuen que el camp 
d'aterratge Girona Costa Brava 
va en camí d'augmentar els seus 
serveis. Molta feina es preveu 
per l'àrea de Medi Ambient, que 
s'hi pot lluir en benefici del 
poble.
Però la fressa no és el pitjor, el 
pitjor és que aquests estris que 
volen ho fan per sobre el poble, 
i com que s'ha demostrat que no 
sempre han baixat on devien, 
tenim el perill continu de viure 
una altra tràgica castàstrofe com 
ja ha passat a diferents pobles o 
ciutats del món, amb destrosses

i morts que tothom lamenta... 
quan ja ha passsat. La tan 
recomanada prevenció, sempre 
possible per escarmentar de te
rribles desastres a casa dels 
altres, sembla que a nosaltres no 
ens hi vagi res, i no hauria de ser 
així. Ara, encara hi som a temps, 
perquè si mai succeís una 
desgràcia els planys serien 
inútils, i tampoc ningú no es 
creuria l'excusa dels ens 
implicats que en casos semblants 
sempre al·leguen que «precisa
ment aquest assumpte el tenien 
per estudiar damunt la taula». 
Vulgarment se'n diu que quan 
fou mort el combregaren.
I de la contaminació acústica, 
protecció del medi ambient, 
etc..., se n'han fet ressó molts 
ajuntaments del nostre entorn, 
que atenent el dret al descans 
que tothom té, amb lloable 
criteri han disposat que per totes 
les celebracions i festes les 
músiques i actes que poguessin 
molestar a qui per especials o di
versos motius no els vol sentir, 
es facin el més apartats possible 
del centre urbà, agafant el camí 
invisible i positiu de la bona 
educació i respecte que ja obli
gatòriament per sentit comú 
s'hauria de complir.
Per això dels nostres semblants 
en diem persones.
Sigui per a tots motiu d'alegria 
la nostra Festa Major.

EMILI TORRENT i ALGANS

US DESITGEM BONA FESTA!

Pg. Països Catalans, 48 - Tel. 972 23 32 43 - Tel./Fax 972 23 97 62 
Mòbil 609 38 46 45 - 17190 SALT (Girona)
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«Dos autocars plens de gent satisfeta de 
l'encert de l'esplèndida diada, tan t pel temps 
com per les activitats, ens en tornàrem cap a 
casa amb el convenciment d'haver passat un 
dia plaent, diferent del dia a dia i amb ganes

Amb la disciplinada puntualitat que caracteritza 
totes les excursions, hem sortit amb uns minuts 
d'antelació sobre l'horari previst i un cop aplegats 
tots els companys de la colla, gas a fons i carretera 
amunt. Parada i fonda en una àrea de servei per 
tal d'apaivagar la rata, no matar-la, només 
enganyar-la o estabornir-la a fi que no ens 
martiritzi amb les seves corredisses impertinents 
amunt i avall. Els uns emprant la senalla i d'altres 
amb un cafè amb llet i una pasta en fan prou. Es 

46 tracta d'arribar just a l'hora de dinar amb el guier 
mm ben buit per tal de poder «quedar bé» i afrontar 

la dinada amb garanties d'èxit. Però, anem per 
pams. En acabar el pa i trago, tornem a la carrete
ra i aquesta vegada a pas de formiga ja que per les 
rodalies de Barcelona, sempre estan o embotellats
o col·lapsats o retinguts. Pobre gent, en tenen un 
feix! Arribem a Vilafranca del Penedès, terra de 
vinyes i de vi on la història d'aquest esplet s'enfonsa 
en la foscor dels temps. Entrem al ben fornit museu 
del vi i reflexionem.
Des que en Noé, inventor del vi i patró de la barca 
per més senyes, es revení de la mona que agafà

per falta d'experiència en l'excés d'aixecar el colze 
( no hi havia precedents) i es dedicà en cos i ànima 
al conreu de la vinya, que aquest afer no ha parat 
d'evolucionar convertint-se en una cultura 
idolatrada i ampliada arreu del món. Dins el museu 
podem contemplar ginys, eines i estris emprats al 
llarg de generacions de vinaters, la finalitat dels 
quals ha estat sempre maldar en la consecució d'un 
producte de més qualitat anteposant-la, 
últimament a la quantitat. De tot això en saben 
un niu la gent del Penedès on tota la seva vida 
gira al voltant d'aquest afer fins a l'extrem de que 
els seus productes són estimats arreu del món. Ul
tra en el cas del vi escumós, on la seva fama en 
qualitat i quantitat els situa en llocs capdavanters 
entre els millors del planeta. En el seu moment 
històric van saber emular el murri Dom Perignon 
que s'empescà el sistema de donar joventut i 
alegria al vi fent-li fer, mitjançant els ferments 
adequats, una segona fermentació que el saturava 
de pessigolles i el feia summament agradable al 
paladar i als sentits. El fet inicial del frare espavilat 
es produí a la regió francesa de Champagne, i aquí, 
per símil fonètic, l'anomenarem xampany. Quin 
nom més formós! Català pel davant i pel darrere! 
Ens van ensarronar fent-nos retirar per llei l'aital 
nom! Ens hauríem d'haver posat de cul a la paret 
davant la impertinència dels gavatxos i mantenir

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

Petroli per a estufes 
Rentacotxes automàtic - Olis - Recanvis

Pai'sos Catalans, 57 - Tel. 972 24 05 64 
Marquès de Camps, 79 - Tel. 972 24 27 50 - 17190 SALT
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XEFLIS A  CAMBRILS!

de reen-ganxar-nos-hi la propera excursió, 
que serà, si Déu ho vol, a la terra ferma per 
esbrinar aspectes sobre el conreu i la 
producció del pal de paller de la nostrada 
cuina, l'oli.

el nom de Xampany Català igual que ho van fer 
amb la nostrada aigua de Caldes. I ben bé que se'n 
sortiren! Hauríem passejat el nom de la nostra es
timada terra fins a l'últim racó de món, enllà totes 
les fronteres! Però, els fets són els que són i no cal 
donar-los més voltes. En acabar la profitosa visita, 
alliçonats per un guia qualificat, hem anat de dret 
a Cambrils arribant al restaurant Gran Bufet com 
estava previst, dejunats com cargols. Ja teníem el 
lloc reservat i aleshores començaren les corredisses 
agafant plats i omplint-los amb els cuinats que 
ens feia més salivera. (Segons entesos, n'hi havia 
més de tres-cents cinquanta) El primer atac el sofrí 
l'assortiment de marisc. Des de llagostes, gambes, 
escamarlans, cloïsses i crancs fins a angules, de les 
de mentida eh! Però molt i molt gustoses. Es veien 
plats encimbellats com pallers on només hi 
mancava el pal! En un tres i no res i amb els plats 
curulls d'esclofes, tornem-hi a omplir-ne un altre. 
Aquesta vegada qui va rebre van ser l'arròs i la 
fideuà. N'hi havia de grocs i de negres, amb diver
sos condiments i components. I per acompanyar- 
los hi afegíem alguna o altra peça de marisc o 
quatre gambes o un parell d'escamarlans o una 
llagosta o un llarguíssim etcètera del que hi havia 
per a triar i remenar. Amb els ànims i la gana ja 
apaivagats ens dedicarem a recórrer els taulells 
com les papallones, libant ací i allà amb moderació

allò que ens apetia més. I al final, qui resistí els 
nostres atacs fou el taulell de les postres. Déu n'hi 
do dels plats que es veien i que desapareixien com 
per art d'encanteri! Després d'un parell de rots ben 
dissimulats (som gent neta) provocats pel cava, un 
bon cafè, una cigarreta i cap a Tarragona. Molts 
empaitaren un tren turístic i anaren a fer un vol 
pels llocs d'interès, que són molts i d'altres ens 
estimàrem més pair el tiberi amb tranquil·litat 
dessota d'un rafal i davant d'una cervesa.
A les sis, tots dos autocars plens de gent satisfeta 
de l'encert de l'esplèndida diada, tant pel temps 
com per les activitats, ens en tornàrem cap a casa 
amb el convenciment d'haver passat un dia plaent, 
diferent del dia a dia i amb ganes de reenganxar- 
nos-hi la propera excursió, que serà, si Déu ho vol, 
a la terra ferma per esbrinar aspectes sobre el 
conreu i la producció del pal de paller de la 
nostrada cuina, l'oli.
Adéu-siau amics, a reveure!!

L'EULOGI

s e s s o r ia  ASSESSORAMENT FET
A L T ,  s.C. PER PROFESSIONALS

Fiscal, laboral, jurídic, civil, jubilacions, assegurances, 
empreses, comptabilitat, etc...
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FESTA MAJOR 
DE SALT 2004
DISSABTE. 17 DE JULIOL

A partir de les 5 de la tarda, a les pistes del Club Petanca Salt, XIV HORES 
INTERNACIONALS FÈMINES DE PETANCA, organitzat pel Club Petanca Salt.

A les 7 de la tarda, dins dels actes dels 15 anys dels Diables d'en Pere Botero,
TIMBALADA pels següents carrers: M ajor (des de la fo n t del passeig), Francesc Macià 
(plaça Llibertat), Àngel Guimerà, Pg. Marquès de Camps, Major, plaça Verdaguer, 
passeig Verdaguer, carrer Llarg fins al Museu de l'Aigua.

A 2/4 de 9 del vespre, inauguració de l'exposició al Museu de l'Aigua, amb motiu  
del 1 5 è ANIVERSARI DELS DIABLES D'EN PERE BOTERO.

A partir de les 9 del vespre, al carrer Francesc Macià, SOPAR I CANTADA
D'HAVANERES, organitzat per l'Associació de comerciants del carrer Francesc Macià.

A partir de les 9 del vespre, SOPAR DE CELEBRACIÓ DEL 2N ANIVERSARI 
DE LA COORDINADORA D'ENTITATS CULTURALS al col·legi del Veïnat.

A les 8 del vespre, a l'Escola M unicipal de Belles Arts, INAUGURACIÓ DE 
L'EXPOSICIÓ DE FINAL DE CURS. A banda de l'exposició de pintura, escultura, 
ceràmica, restauració de mobles i patchwork, es farà la presentació del MURAL DE 
L'UNIVERS, que han realitzat els alumnes del curs infantil.

DIJOUS. 22 DE JULIOL

A les 7 de la tarda, AUDICIÓ DE SARDANES, al passeig Ciutat de Girona , a càrrec 
de la Cobla PRINCIPAL D'OLOT

A les 8 del vespre CERCAVILA AMB ELS GEGANTS DE SALT. Sortiran de la plaça del 
Mercat, passaran pel passeig Marquès de Camps, carrer Àngel Guimerà, i finalitzarà a 
la plaça Lluís Companys (davant de l'A juntam ent)

A les 9 del vespre PREGÓ DE FESTA MAJOR des del balcó de l'A juntam ent.

A les 11,30 de la nit, al pati de l'escola La Farga, BALL amb el Conjunt METROPOL
A les 2 de la matinada, CONCERT PER A JOVES amb el conjunt APACHE

DIMARTS. 20 DE JULIOL

A les 10 del vespre, a la plaça Catalunya, CINEMA AL CARRER.



DIVENDRES. 23 PE JULIOL

A partir de les 10 del matí, a la plaça Lluís Companys, FESTA DE CLOENDA DE LA 
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA, amb l'inflable  
gegant, festa del medi am bient, ta ller de reciclatge i l'espectacle RECICLA'T! amb 
música infantil de la companyia VATUA L'OLLA 
O rganitzat pel Consell Comarcal del Gironès i l'A juntam ent de Salt.

A les 7 de la tarda, al pati de l'escola de La Farga, CONCERT DE MÚSICA CATALA
NA I POPULAR amb l'ORQUESTRA SELVATANA

A les 9 del vespre, a la Biblioteca d'en Massagran, CONTES DE FESTA MAJOR,
sessió de contes per a adults a càrrec del grup TOCATS PEL CONTE!

A les 11,30 de la nit, al pati de l'escola La Farga, BALL amb
ORQUESTRA SELVATANA

A les 2 de la matinada, CONCERT PER A JOVES amb el Conjunt ASPO 

A les 3,15 de la matinada, actuació de la banda de percussió PERCUTERS 

A les 3,30 de la matinada, CONCERT PER A JOVES amb THE PEPER POTS

DISSABTE. 24 DE JULIOL

De 9 a 1 del m atí i de 3 a 7 de la tarda, TORNEIG 3X3 al pavelló municipal 
d'esports. Organitza: Club Bàsquet Salt.

A partir de les 10 del matí, a la plaça de la Vila, la TROBADA D'INTERCANVI DE 
PLAQUES DE CAVA, organitzat pel restaurant El Petit Racó.

A 2/4 de 10 del m atí fins a la 1 del migdia, XXVI SIMULTÀNIES D'ESCACS FESTA 
MAJOR, a la plaça del Veïnat. Organitzat: Club d'Escacs Salt i Girona.

A les 3 de la tarda, 2 n  CAMPIONAT DE BOTIFARRA. Organitza la Cafeteria Iglu.

A les 5 de la tarda, GIMCANA I PARTIT AMISTÓS DE FUTBOL SALA al Pavelló 
Municipal. Organitza: Penya Cultural Bètica de Salt.

A 2/4 de 6 de la tarda, PLANTADA DE GEGANTS a la plaça Verdaguer, 2/4 de 7 de
la tarda, cercavila pels següents carrers: plaça Sant Jaume, Llarg, Major, Enric Granados, 
Jaume Vicens Vives, plaça Veïnat.

A les 7 de la tarda, AUDICIÓ DE SARDANES, al passeig Ciutat de Girona , a càrrec
de la Cobla SELVAMAR

A les 8 del vespre, a la plaça Vicens Vives, ESPECTACLE INFANTIL amb XIRIVARI



A 2/4 9 del vespre, al camp municipal de Salt, PARTIT DE FESTA MAJOR, entre  
Girona FC (segona divisió B) i CF Salt (primera regional). Organitza: Club Futbol Salt.

A les 10 del vespre, CONCERT DE MÚSICA TRADICIONAL HONDURENYA, al pg.
Ciutat de Girona. Organitza: Associació d'Hondurenys de Salt.

A les 11,30 de la n it  al pati LA FARGA, ball amb ORQUESTRA M A N D O L I N A  

A les 2 de la matinada, concert per a joves amb el conjunt O B R I N T  P A S  

A les 3,15 de la matinada, ACTUACIÓ DE LA BANDA DE PERCUSSIÓ dels
D IA B L E S  D 'E N  P E R E  B O T E R O

A les 3,30 d e  la m a tin a d a , CONCERT PER A JOVES amb el conjunt O V E R S I D E

D I U M E N G E .  2 5  D E  J U L I O L

A partir de les 5 de la matinada, C O R R E F O C  dels DIABLES D'EN PERE BOTERO, 
amb la col·laboració dels DUCS DEL FOC DE TORROELLA DE MONTGRÍ, LES 
GÀRGOLES DE BANYOLES, U-9-7-KOU DE BREDA i ELS DRACS DE LA BISBAL. El
correfoc recorrerà el carrer Major, plaça del Pi, carrer Llarg i finalitzarà a la pl. de la Vila.

A les 6 del m atí, a la plaça de la Vila, BALL DEL PIJAMA, festa d'escuma i 
discomòbil amb L A  B O M B O L L A

A les 8 de la matinada, MATINES a càrrec dels grallers i timbalers de les colles 
participants a la Diada Castellera de la Festa Major, sortint del carrer M ajor (Can Tona), 
seguint per aquest carrer fins al passeig Ciutat de Girona, carrer Joan de la Cierva, 
plaça Pau Casals i carrer Sant Dionís, fins a la Coma Cros.

A partir de 2/4 de 10 fins a la 1 del migdia, XXVIè CAMPIONAT D'ESCACS 
FESTA MAJOR 2004, a la plaça del Veïnat. Organitza: Club d'Escacs Salt i Girona.

A les 11 del m atí sortida del VI DESCENS POPULAR AMB PIRAGUA PEL RIU TER, 
SALT 2004, des del pont de Bonmatí i fins al pla dels Socs de Salt, organitza Club 
Piragüisme Salt-Ter i l'A juntam ent de Salt.

A partir de les 11 del m atí, a la plaça de la Llibertat, CONCURS DE COLLES 
SARDANISTES MEMORIAL EMILI CROUS, amb la Cobla R O S S I N Y O L E T S

A les 12 del migdia, al Teatre de Salt, dins de la programació del Supermercat de 
Teatre de Catalunya, espectacle infantil a càrrec de T E A T R E  U N ,  amb l'obra 
L'HOME ju s t.

A les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cugat, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR,
amb l'acompanyament de la C O R A L  S A N T  C U G A T  que oferirà un petit concert.

A les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Jaume, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR.



A les 7 de la tarda, al pati de l'escola de La Farga, concert de música catalana i 
popular amb l'ORQUESTRA MARAVELLA 

A les 7 de la tarda, al parc de la Maçana, ESPECTACLE INFANTIL, amb LA BLEDA.

A les 7 de la tarda, GRAN EXHIBICIÓ CASTELLERA, davant la Casa de la Vila, amb
les següents colles: Castellers de Cornellà i els Xerrics d'Olot, a la pl. Lluís Companys.

A les 2 de la matinada, concert per a joves amb el conjunt SOUL MACHINE 
A les 3,15 de la matinada, actuació de la banda de percussió SAMBALEIROS 
A les 3,30 de la matinada, concert per a joves amb el conjunt ASUNTOS

A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Ca NTADA D'HAVANERES, amb el
grup TERRA ENDINS

A les 11,30 de la nit, al pati de l'escola La Farga, ball amb el conjunt SETSON i BLAS 
A les 2 de la matinada, concert per a joves amb el conjunt WITHOUT

DIMARTS. 27 DE JULIOL

A partir de les 6,30 de la tarda, FEIXINA al Pla dels Socs. Berenar per a la mainada 
ofert per la PENYA BLAUGRANA EL TER DE SALT, i ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de
BUFANÚVOLS

A partir de les 9 del vespre, TAMBORINADA, amb els DIABLES D'EN PERE 
BOTERO, BANDA DELS AMICS DELS GEGANTS DE SALT I BANDA DEL REC. Sortirà 
de Les Guixeres, passarà pel carrer Sant Dionís, carrer M anuel de Falla, carrer M ajor i 
acabarà davant Les Bernardes.

A les 10 del vespre, ESCLAT DE FI DE FESTA, al pati de l'escola de la Farga, pels 
DIABLES D'EN PERE BOTERO.

• Al llarg de tots els dies de la Festa Major, recollida d'ulleres destinades a la comunitat rural de 
Panchía-Perú. Cada dia a la rectoria de la parròquia de Sant Cugat de Salt, carrer Llarg, 56. Organitza: 
Agermanament Perú.
•Del 15 al 31 de juliol, a l'Hotel d'Entitats «Les Bernardes», exposició fotogràfica «VERTICALS». 
Organitza: l'Agrupació Fotogràfica de Salt.
• A partir del 17 de juliol exposició al Museu de l'Aigua, amb motiu del 15è aniversari dels Diables 
d'en Pere Botero. Horaris: de dimecres a divendres de 6 a 9 del vespre i festius de 12 a 2 del migdia.
• Exposició al Museu de l'Aigua, LA CULTURA NO TÉ FRONTERES, emmarcada dins els actes que 
organitza Salt com a municipi col·laborador del Fòrum de les Cultures 2004.
• Del 20 al 30 de juliol, a l'Escola Municipal de Belles Arts, exposició de final de curs amb els treballs 
dels alumnes dels diferents cursos. Horaris: feiners de 7 a 9 del vespre i festius de 12 a 2 del migdia.

DILLUNS. 26 DE JULIOL

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS



1 1  ACÓ POÈTIC

El cam in an t
Vell camí davant dels ulls 
el pensament un xic confús; 
al final una llum... 
com el m atí més manyagós.

Li poso els peus amb voluntat 
en un món que tinc obert, 
a la m eitat em pregunto: 
què em reserva el descobert?

Serà pols, serà fangueig?
o oratges que em deviïn 
del passeig...

Entre el dubte i la constància, 
el cor em dóna batec... 
no t'a turi la vagància! 
món enllà... no siguis cec.

El camí té  forts oratges 
La mar enarborada  
escolpint, obrint el bram; 
a l'altra, olor de prada 
vorejant el reclam.

Veig groguenc el ginestell 
flo r silvestre amb espines; 
roselles de color vermell 
i malves ben florides.

A quin costat m'adreço, 
amb la violència de la mar
o la placidesa de la prada? 
Vull ten ir adreçament 
un nou dia a l'alborada.

Els primers passos insegurs, 
els segons, d'aventura, 
els tercers de seranor.
Al final el record perdura.

No hi ha oblit 
No hi ha cobdícia 
del camí he gaudit 
sense un gram de malícia.

ANNA BONAL
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NA D IA D A

El dia de la Mare de Déu de 
setembre, en el llogarret 
mariner on vivia en la meva in
fantesa, es celebrava, des que el 
temps era temps, un romiatge 
a una petita i força atrotinada 
ermita dedicada a Santa Maria 
on només si anava una vegada 
a l'any. La imatge de la verge era 
una talla de fusta policromada 
força barroera, envoltada  
d'angelets de guix, però molt 
estimada per la gent d'aquells 
verals. S'hi anava amb la senalla 
plena de queviures amb el 
propòsit de fer un bon àpat a 
l'hora de dinar. Un cop acabada 
la funció religiosa, una cobla de 
quatre arreplegats interpretava, 
mal que bé, un parell de 
sardanes que la gent ballava 
amb tot l'entusiasme del món, 
mentre els petits jugaven a to
car i parar ficant-se entre les 
cames dels balladors provocant 
més d'un renec per por de fer- 
los perdre el compàs. Acabades 

^  ^  les sardanes tothom s'ajuntava 
per famílies o colles, asseguts a 
terra, per tal de menjar-se el que 
algun que no ballava havia 
parat sobre una flassada estesa. 
Si exposaven les plates curulles 
de viandes, plats adobats a la 
bestreta fins i tot amb dies 
d'antelació. Rostits de tota 
mena, enciamades, xai amb 
samfaina, arrebossats de carn, 
guisats diversos i una llarga 
munió de postres, begudes i 
d'altres complements. Això 
succeïa any rere any i per a 
nosaltres, tres vailets de tretze 
anys ens semblava monòton, 
repetitiu, avorrit per la qual 
cosa, decidírem que enguany 
ens en aniríem de pesquera, per 
tal de variar una mica. Ens 
ajuntàrem en Domènec, en 
Claudi i jo, l'Eloi. Ens faltava un 
patró amb una barca que ens 
volgués acompanyar i guiar. No 
en trobàrem cap que ens fes 
cas, fins que ens fixàrem amb en 
Xumet, l'únic que quedava i que 
per cert no era massa

recomanable pels seus molts 
vicis i poques virtuts, però o 
aquell o ens desdèiem de la 
idea de la pescada.- Va, vàrem 
dir, ja ens en sortirem! L'hi ho 
proposàrem i va dir que no a 
seques, però davant la prome
sa d'una garrafa de bon vi, un 
assortiment de botifarres, per
nil i un parell de pans de pagès 
per a esmorzar, i per a dinar, 
tot el peix que pesquéssim, el 
va capgirar com una mitja, va 
fer-se una mica el ronsa i a la fi 
s'hi va afegir. De bell antuvi ens 
digué que ell seria qui manés, i 
nosaltres tres a creure i muts a 
la gàbia, si no fos així, ens 
amenaçà amb les penes de 
l'infern.
Es deia Jaume, i li deien en 
Xumet. El seu pare el va aviar 
de casa quan només tenia deu 
anys. Males llengües deien que 
ho va fer perquè cada matí 
quan el veia, s'espantava de la 
seva lletjor. La veritat fou que 
no el podien mantenir. Un cop 
fora de casa s'afegí a la colla 
de perdularis, captaires i 
rodamóns que hi havia per 
aquelles contrades i que 
sobrevivien captant, robant 
pels camps o tirant l'art de 
platja quan feia bon temps. 
Així anava malvivint fins que 
fou gran i l'allistaren a la mari
na. En tornar continuà amb el 
seu ritme de vida habitual, 
tirant l’art, pidolant o fent 
feines de poc esforç ja que el 
seu mal més accentuat era l'os 
que tenia a l'esquena, tant 
gruixut que era molt difícil de 
vinclar i que no el deixava 
esforçar-se en res, el treball li 
provocava paüra i la suor, ois. 
Una temporada que les coses 
anaren anormalment bé, que 
es pescà molt i els guanys foren 
importants, sorprengué a 
tothom casant-se amb la Rose
ta, filla d'un de la seva corda. 
Petita i desnerida, molt 
poqueta cosa, però d'una cara 
angelical d'ulls blau cel, pell

fina i llavis de corall. Ningú no 
entenia que havia trobat la Ro
seta en aquell autèntic  
bacanard, però com diu la 
saviesa popular, Sant Antoni 
s'encaterinà d'un porc. Se'n 
anaren a viure al costat del 
castell arruïnat que hi havia al 
capdamunt d'un turó, prop del 
poble, en una dependència que 
antigam ent fou el cos de 
guàrdia i que certament era 
habitable i fins i tot conforta
ble. L'ajuntament del poble els 
ho arrendà, per la cara de la 
Roseta, amb un preu simbòlic 
que no arribà mai a cobrar. Un 
hivern, després d'una maltem- 
psada, la ressaca embarrancà a 
la platja un bot d'uns divuit 
pams força malmès però de 
bona fusta de roure, ningú sa
bia d'on havia sortit, potser de 
l'altra banda del mar. I en 
Xum et se'n aparroquià, el



capgirà de bocaterrosa i el rascà 
amb cura. Les esquerdes més 
grosses les tapà amb ciment i les 
altres les calafatejà amb estopa 
i paciència. Acabada aquesta 
delicada feina, amarà tot el buc 
amb quitrà bullent i un cop sec, 
avarà l'embarcació, la forní d'un 
bon pal abandonat a la platja, 
un parell de rems vells de deu 
pams que li obsequià el mestre 
d'aixa i una vela llatina cosida 
d'una vella vela de vaixell que 
arreplegà també a la platja i 
que li servia de rafal a la porta 
de casa seva, un esclop vell 
serrat i afuat pel taló que li 
servia, i força bé per cert, de 
sàssola, ço és, per treure la poca 
aigua que pogués infiltrar-se en 
el sòl del buc. La vela no pintava 
gaire bé, però li donava al llagut 
l'embranzida necessària perquè 
en Xumet no hagués de vogar 
sempre, cosa que el treia de

PESQUERA

polleguera, doncs com hem dit, 
era un esquenadret irreduc
tible. I heus ací en Xumet con- 
vertint-se de cop i volta en el 
flamant i orgullós propietari 
d'un llagut valent i molt 
mariner. En un rampell de 
tendresa li retolà el nom de la 
Roseta amb lletres un bon xic 
maldestres però curulles 
d'afecte. Sentiment impensable 
d'atorgar-li si hom només es 
fixava en el seu visatge de bajà. 
Al llostrejar, ja érem tots tres al 
peu de la llongada amb tot el 
fato dins les senalles, cistells, 
garrafes i galledes, ultra els 
estris de pesca necessaris. 
Asseguts en el bot d'en Xumet, 
contemplàvem embadalits i 
corpresos la bellesa de l'albada. 
La mar semblava talment una 
safata de plata sobre la qual s'hi 
reflectia la tènue llum morada 
de l'horitzó, fent que el mo
viment de l'aigua fosforescent 
esclatés en ratxes luminescents 
de daurades i transparents 
llepades de llum. De la super
fície de l'aigua, s'alçava un tel 
de calitja que donava una 
aparença fantasmagòrica als 
objectes, com un miratge, 
transformava els contorns de les 
coses fent-les irreals. Com si les 
nereides es complaguessin en 
augurar-nos una diada d'es
plèndida calma.
Així estàvem d'enartats que no 
ens adonarem que havia arribat 
en Xumet fins que sentirem al 
darrere nostre una veu potent 
que ens deia: - Què hi feu aquí 
encantats com òlibes! Si no us 
trèieu la son de les orelles us la 
trauré jo de quatre clatellades! 
Apa, tot el fato a bordo i a 
avarar tot seguit! Ens eixori- 
vírem de pressa i ho embar
carem tot al llagut, posarem els 
pals untats dessota i empe- 
nyerem el bot el qual lliscà 
dòcilment fins que surà, ens 
embarcàrem i en Xumet armà 
els rems, feu un parell de 
dotzenes d'estropades fins a

alliberar el bot de l'alfac que hi 
havia arran de la sorra i deixant 
els rems en banda m'etzibà:-Tu 
ganàpia agafa't als rems i boga 
amb trempera, fent rumb a la 
punta del Drac on tirarem el 
gànguil a la planassa d'algues 
durant mitja hora per tal de 
pescar dues o tres embostes de 
gambes per a escar els hams, les 
que sobrin les torrarem en una 
paella espolsada amb sal i ens 
les cruspirem per aperitiu, que 
és una menja d'eixugat i 
tornem-hi. Abans de res, donem 
la garrafa i veurem si aquest vi 
és tan bo com diuen. En 
Domènec li atansa la garrafa de 
vuit porrons, la destapà amb les 
dents i s'hi amorrà amb delit 
xarrupant una bona estona 
mentre un regalim li anava cara 
avall ficant-se-li pel coll, 
humitejant la camisa ratada per 
les guspires enceses que li 
queien de la cigarreta a l'altura 
de la prominent panxa. El 
miràvem bocabadats pensant 
que perdria l'alè, però no, es tra
gué el broc de l'atuell de la boca 
i deixà anar un rot estrepitós 
que feu alçar el vol a dues 
gavines endormiscades que 
s'allunyaren grallant aterrides.
- Bon xarel·lo noi, això refà un 
mort.- Xumet, hissem la vela? - 
Com vols hissar la vela, cap de 
rap, si el vent no apagaria un 
misto! - Apa, boga i calla, 
ganassa! Jo, ara he de cargolar- 
ne un de prim! Amb les seves 
mans aparentment maldestres 
anà farcint amorosament un 
paper de fumar amb tabac 
provenint de les Mosques que 
recollia pel carrer i a la taverna 
sense cap mena de vergonya, i 
una mica de tabac de picadura. 
No massa, que era car. El llepà i 
traient-se de la butxaca un 
rascadits de metxa li calà foc 
començant a fumar amb cara de 
buda satisfet. Aclucà els ulls i 
xiuxiuejà una tonada apresa 
estirant la sirga de l'art de platja 
que els tiradors cantaven per tal
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d'acoblar-se en l'esforç comú. 
En arribar a la punta del Drac, 
vam calar el gànguil, ormeig 
compost per un sac llarg de 
xarxa, la boca del qual es manté 
oberta per una rutlla de ferro. 
És com un art petit, apte per a 
ser arrossegat per un bot de 
rems. El vam arrossegar mitja 
hora suant a raig rellevant-nos 
cada deu minuts ja que la feina 
era feixuga. En Xumet no s'hi 
arrapà als rems perquè ell, deia, 
havia d'atalaiar la maniobra. 
Quan el llevàrem en traguérem 
quatre embostes de gambes, 
ultra dues dotzenes de garotes.- 
Ara, rumb a cala Ronda, un bon 
lloc per a passar un dia sense 
ensurts. Au va manyacs, no us 
encanteu! Quan estava content 
ens tractava prou bé! Sobretot 
quan en portava quatre veces. 
Remàrem un quart més i 
enfilàrem l'entrada de cala Ron
da. Un magnífic portitxol al fi
nal d'un còrrec excavat per 

54 l'erosió al llarg dels segles, 
" · ™ · ™  enmig de dos penya-segats 

imponents que l'arreceraven de 
tots els vents i on la mar prenia, 
assossegada sempre com un 
estany, un color turquesa que 
es reflectia en les parets dels 
estim balls donant-los una 
tonalitat verdosa, glauca, que 
contrastant amb els colors ocre 
clar i blanquinós de la pedra 
calcària, ressaltava amb una 
harmonia encisadora. Al fons 
de l'esparagol, un grup de pins,

ufanosos per l'aportació  
d'aigua d'una deu, minsa però 
constant, que no defallia mai, 
es confrontava amb els pins i 
matolls escadussers arrapats 
enmig de les esquerdes del 
rocam, més endalt, atuïts des 
que naixeren per la gana i la set 
en el seus erms batuts pel sol. 
Desembarcarem tot el fato i els 
estris i començarem a esmorzar. 
En Xumet es posa la garrafa al 
seu costat i omplí el porró. 
Quan bevia, feia uns xarrups i 
xerrics que, segons ell, sonaven 
a música celestial i s'hi esforçava 
en aconseguir tots els tons de 
l'escala. Era un virtuós del 
porró.- Vosaltres heu de menjar 
força pa puix heu de créixer i és 
molt sa. Jo, al contrari, he de 
menjar més botifarra, llonga
nissa i pernil perquè el pa em 
podria fer un tap a la mocada i 
potser no el podria pair, deia 
mentre endrapava l'embotit a 
boca plena. I entre queixalada 
i queixalada no deixava tranquil 
el porró, alçant-lo tan amunt 
com podia ja que així, deia 
dogmatitzant, el vi li arribava 
més fresc a la gola.
Tu, ganassa (suposo que m'ano
menava amb aquest mot degut 
a que jo, potser era el més 
juganer ) em cridà en acabar 
d'esmorzar, t'ocupes del bot, i 
vés amb compte de no fer-li ni 
una rascada, només una i ets 
home a l'aigua! Un parell de 
fluixes a les mans i peix a bord.-

Tu, Claudi, et situes en aquell 
saplà de roca, i cales una fluixa 
amb ham de palangre i una 
bona gamba d'esquer. A unes 
cinc braces dessota la paret és 
com un pa ullat, ple de forats, i 
si vas llatí i pots pelar algun peix 
gros, fins i tot un mero, i tu, 
Domènec vés a aquell turó d'allà 
baix i mires de pelar amb aquest 
estri un parell de dotzenes de 
peluts, que són menja de 
cardenals i li allargà un canya 
petita amb un llaç fet de pèl de 
cuca i una gamba escada a la 
punta.- Si ets llest, això no falla 
mai.- I no vull cap peix que no 
faci un pam! Jo he de fer una 
feina que només la puc fer jo. 
Apa manyacs, aneu-hi! No 
sabíem de quina feina es tractava 
fins que sentirem els roncs que li 
sortien pel nas, allargassat a 
l'ombra dels pins, ajaçat sobre 
l'herba fresca al voral de la font, 
dormint com un benaventurat. 
L'abús en palpar el porró es 
cobrava el seu tribut.
Al cap de dues hores tornarem 
a la platja amb una provisió de 
peix i peluts per assaciar deu 
persones. En Xumet es llevà i 
aprovà la nostra feina. Arreple
gàrem llenya per encendre el 
foc i quan estigué tot a punt ens 
adonarem que havien oblidat 
els mistos. Mare de Déu quin 
bruel li sortí de la gola! Ens 
començà a maltractar entre 
renec i renec. Que sí desgraciats, 
malparits, lloscos i un llarga

CONSTRUCCIO DE TOT TIPUS D ’ESCALES 
I BARANES - FUSTERIA EN GENERAL

o F u ste ria  C o ló n , S .L .^ r

d  Miquel de Palol, 15 - Tel. 972 23 47 71 - Fax 972 23 43 02 
17190 SALT (Girona) - e-mail: joan a comervic.com



FESTAM AJO 2004

Una d iad a pesquera

restinyera de retrets i d'insults 
que ens acovardiren. Tots tres 
fent pinya aguantàvem  la 
gropada espaordits. Va arribar 
a dir-nos que ens apallissaria, 
ens degollaria i que a més ens 
faria tornar a peu a casa pel mig 
dels matolls espinosos perquè 
ens llevessin a tires la pell de les 
cames. Temorencament li vaig 
dir: - Home Xumet, ens pensà
vem que tu que ets fumador 
tindries mistos. -Has vist mai, 
cervell de cuc, un pescador, que 
sempre anem pel vent i amb les 
mans molles, que faci servir 
llumins? Jo tinc el meu rascadits 
que no falla mai! Home, i si 
provéssim d'encendre foc amb 
el teu rascadits encès embol
callat amb morró ben sec i 
bufant...? Em mirà fit a fit 
movent el cap dubitativament i 
em digué -Vajam, provem-ho! 
No tenia altra alternativa, o això
o quedar-se sense la menjada de 
peix i marisc. Vaig arreplegar un 
bon manyoc de borró, ben sec, 
vaig embolicar la metxa de cotó 
fi amb una bona brasa i vaig bu
far suaument una estona fins 
que en sortí una tènue fumera 
que tot seguit es convertí en una 
petita flama. Amb rapidesa vaig 
posar-la dessota dels encenalls i 
al cap d'un instant teníem una 
foganya capaç de coure un bou 
amb banyes i tot. En Xumet em 
mirà fixam ent i m 'etzibà: 
Manyac, tu sí que tens la clepsa 
ben armada, i no com aquests

dos que només els hi serveix per 
aguantar la gorra. Si no tens cap 
malastrugança faràs com jo, 
arribaràs molt lluny! Mare de 
Déu, quin futur! I jo que volia ser 
capità de vaixell!
Les garotes per a fer boca, les 
gambes a la planxa, el peix més 
petit, fregit, el més gros escalivat 
junt amb els crancs peluts, el 
porró al costat d'en Xumet, 
nosaltres ens conformàrem amb 
aigua de la font gasificada amb 
sals de carbònic i tenyida amb vi, 
ja que si haguéssim tirat de porró 
haguéssim acabat malament, 
molt malament. Endrapàrem fins 
a no poder més i tot el que sobrà, 
que fou molt, en Xumet malgrat 
les quatre veces que portava, ho 
desà curosament i ho recobrí 
amb branquillons de pi verd per 
tal d'evitar que les mosques no 
fessin de les seves. - Per a la Ro
seta, ens digué amb la seva faç 
il·luminada de felicitat. - 
Manyacs, ara farem una bona 
becaina, que ja ens la mereixem, 
a l'herba fresca ran de la font i 
després cap a casa ben feliços, 
(qui ho diria que feia dues hores 
que ens volia degollar) Així ho 
férem mentre en el penya-segat 
els ballesters xisclant, voleiaven 
com llamps em paitant els 
insectes voladors, els gavians 
sempre famolencs, sempre 
cridaners, sempre a l'aguait, 
amatents per a abraonar-se al 
damunt de qualsevol peix que fes 
el badoc arran d'aigua. I a la ca

rena un ramat d'ovelles i ca
bres pasturava cançonera- 
ment, fent sonar les esquelles, 
esperant el capvespre perquè 
el pastor les menés cap a la pla
na per tal de que pasturessin 
en un tros de net. Tot era pau, 
tot era harmonia, tot era 
benaurança...
Quan ens despertàrem, veient 
que ja era hora de tornar, 
embarcàrem el fato al llagut i 
aquesta vegada sí, hissàrem la 
vela, ja que un feble ventet 55 
d'origen tèrmic l'inflava do- 
nant l'empenta necessària per 
tal què el tallam ar fendís 
mandrosament la llisa super
fície de l'aigua, estalviant-nos 
un tip de remar. En arribar a la 
platja, on ens esperava la Ro
seta, abraçant-nos decidirem 
que l'any vinent hi tornaríem, 
sense oblidar-nos dels mistos!

L'EULOGI
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Tarragona, 54 - Tel. 972 39 41 69 - Fax 972 39 41 78 
17181 AIGUAVIVA (Girona)

mailto:autoescola_santcristobal@yahoo.con
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NIM ALADES
Benvolguts saltencs/es:
Tenim l'oportunitat d'adreçar-nos a tots vosaltres 
amb motiu de la Festa Major de Salt.
Alguns ja ens coneixeu; si bé no sou clients nostres, 
heu vist la nostra botiga en passar-hi per davant. 
Per a tots els que no, ara teniu l'oportunitat de 
fer-ho i alhora saber que no som una botiga 
d'animals qualsevol.
Anim alades és un punt de trobada per a tots 
aquells amants del món dels anim als, per 
intercanviar coneixements i compartir vivències. 
És evident que el gran nombre de gossos a Salt ha 
permès de manera positiva als seus propietaris un 
augment de la vida social: trobades als parcs o 
deveses per xerrar mentre passegem els gossos; i 
una millora de la quaitat de vida: companyia per 
al que viu sol, ajut a discapacitats, estimulació 
afectiva a gent gran i a tots aquells que necessiten 
donar i estimar, en una societat cada vegada més 
freda i hostil.
Tenir un gos ens obliga, en certa manera, a sortir 
de casa, respirar aire fresc i fins i tot a modificar 
les activitats lúdiques del cap de setmana o 
vacances; per alguns molt més amb consonància 
amb la natura.

El nostre principal objectiu és vetllar pel benestar 
dels animals de companyia i ho intentem dia a 
dia consciencianta qui entra a Animalades del que 
significa adquirir un animal, amb les responsa
bilitats que comporta, manteniment d'una higie
ne bàsica, desparacitacions, vacunacions i la im-
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a n i m a

• p erruqueria canina i felina
• a lim e n tació  i com plem ents

• pinso a d o m icili (sense càrrec) 
• a q u a rio filia  

• servei de residència

Tel. 972 24 56 29
d  Manel de Falla, 38 b (davant ajuntament) -17190 SALT (Girona)

dm inal
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l a  DESFILADA POPULAR
diverses vegades a través de l'emissora sobre els 
animals que hem trobat, ja que gràcies a ells ens 
ha estat més fàcil poder col·locar-los.
Gràcies a l'Ajuntament de Salt per haver-nos 
permès i donat suport en la realització de la 1a 
Desfilada Popular de gossos al municipi. (Aprofitem 
l'avinentesa perfer-vos saber que la nostra intenció 
és que les desfilades tinguin una continuïtat 
bianual per tal que pugui haver més varietat en
tre els gossos participants).
Gràcies a tots i molt bona Festa Major!

A continuació us presentem un vers en memòria 
de la Pepa Llach, que l'any passat ens va deixar: 
«Qui no ha a d o p ta t m ai un gos  abandonat 
no sap e l què és ésser veritab lem en t estim at»

Pepa, eres una gran persona i gran amant dels 
animals i ens ho vas demostrar amb escreix. Ja no

plantació del microxip per evitar pèrdues irrevo- hi ets, però no et preocupis perquè les teves
cables i abandonaments. deixebles continuarem amb la tasca que vas
Des d'aquí volem agrair a tots aquells que han començar, de vetllar pels animals abandonats, 
adoptat algun animal abandonat o simplement 
que han col·laborat en el seu acolliment. Un petó
Donem les gràcies a Ràdio Salt per haver comunicat MARIA i BIBIANA
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N. VICENS
Carnissers i Xarcutcrs

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 - 17190 SALT (Girona)
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LA FARGA
la nostra revista

col·labora i 
anuncia ft

CRISTALLERIES

GOPESA
• INSTAL·LACIÓ DE PORTES TEMPERADES

• VIDRIERES DECORATIVES • DOBLE VIDRE AÏLLANT
• MAMPARES DE BANY • MIRALLS

• VIDRES PLANS • VIDRES COLOR • VIDRES LAMINATS
• FUSTERIA D'ALUMINI

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

ENVELATS I 
DECORACIONS

ENVE
F E S T E S  MAJORS

LATS

ADORNAM ENTS DE PAVELLONS

• ESCEN A R IS D E T O TES MIDES

cl Major, 302 - Tel. 972 23 
17190 SALT (Girona)
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RACO LITERARI

La sa g a  d e ls  b e n a u ra ts  i l'e n g a n y a m o n e s
Li deien l'Enganyamones perquè era l'home més mentider que hi ha hagut mai sobre la capa de la terra. 
Les boles i les butllofes li sortien de dintre com si fossin la seva raó per viure.
Era un pastor ja gran, envoltat d'ovelles sempre, menut, secardí, cara de rata i ulls de guineu, brusa llarga 
i xurriaques al clatell. Et passava pel costat i no et deia res com si no et conegués o com si no t'hagués vist. 
Acabat de passar senties un xiuxiueig fort i insistent. Al carrer no hi transitava ningú sinó ell. Et giraves de 
pressa per adreçar-te a qui et crida, te'l miraves interessat i ell com si res, es girava d'esquena i seguia 
immutable el seu camí com si l'autor de la facècia hagués estat un altre.
Fruïa engalipant els vailets amb brometes innocents.
Un dia em va cridar i em va dir a cau d'orella:

- Saps que m'agradaria a m i?
- No. Què?
- Doncs que tothom del món es morís.

Llavors tot seria meu i m'ho vendria...
- Jo espavilat, que li replico.
- A qui us ho vendríeu si no hi havia ningú més?
- A l primer burro que trobaria!...
- 1 em va deixar amb un pam de nas.

(Premiat a Lleida al 
XII Premi Literari 2003)

S.L

INSTAL·LACIONS 
MANTENIMENTS 

I MUNTATGES

• ELECTRICITAT
• FONTANERIA • GAS

• CALEFACCIÓ
• REFRIGERACIÓ
• INFORMÀTICA

MIQUEL ARNAU i MANUEL 
Administrador

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

DISTRIBUCIONS BUSTIÀRIES

Distribuïm publicitat, catàlegs, revistes, 
fulls... a Girona i Província

Tel. 972 24 47 27 - Fax 972 24 37 84 
Mòbil 699 93 20 65 

cl Rec, s/n -17190 SALT (Girona) 
e-mail: distribust@terra.es

mailto:distribust@terra.es


/esta majotíiM

Cafeteria

Quina
Barra!

GRAN VARIETAT DE TAPES 
MENJARS PER EMPORTAR 

BODEGA VARIADA DE VINS: Rioja, Hamburgo, Albarino... 
ENTREPANS, PASTES, CROISSANTS, XUXES, GELATS, 

CANAL SATÈL·LIT DIGITAL 
TOTES LES TAPES A 1 euro 

Divendres i dissabtes de 18,30 a 21,30h

TOTA LA SETMANA: 3 tapes a  escollir + Am polla de vi i o €
cl Sant Dionís, 45 (al costat de l’escola Pompeu Fabra)

Telèfon 972 23 54 25 - 17190 SALT

CONSTRUCCIONS 
ELECTROMECÀNIQUES 

DEL TER, SA

MAQUINÀRIA 
PER A PLÀSTICS

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

17190 SALT (Girona)

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

cl 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.jarnan.com
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HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 19h 
dissabtes de 9 a 18h

• SOLÀRIUM VERTICAL
• SERVEI DE POSTISSERIA

• I EL NOU MÈTODE D'ALLISAMENT 
TÈRMIC JAPONÈS

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

c / Processó, 60 - 17190 SALT 
Tel. Mòbil 696 490 183

AVDA. SANT NARCIS, 109. (GIRONA) O  MAJOR, 14. ( SALT)
TEL. 972 400304. tnifachfti ym.cs tel. 972 405010 fax. 972 238086

A G I R O N A
CONCESSIONARI OFICIAL

YAMAHA

A S A L T :
CONCESSIONARI OFICIAL

PIAGGIO

4 0 *  ■

Motos trafach



A  CULTURA

El mes de març de l'any 2004, moment en què 
decidim treballar amb el padró d'habitants de 
Salt, en el municipi conviuen 73 nacionalitats 
diferents. En un tros minúscul de territori tenim 
representants d'una bona part de la humanitat. 
Òbviament aquesta circumstància converteix el 
municipi de Salt en un indret singular i excep
cional, difícilment comparable a altres municipis 
de les comarques gironines. Aquest fet no ha 
passat desaparcebut a les poblacions tradi
cionals del nostre municipi, més aviat tot al 
contrari. Però com hem viscut aquesta arribada 
massiva? Què fem tots plegats per millorar la 
convivència entre les diferents cultures que 
s'instal·len entre nosaltres?

Creiem que aquest és un debat central del 
m unicipi i per aquest m otiu hem cregut 
convenient realitzar una exposició que es 
concretarà amb un catàleg on es puguin mani
festar les inqiutuds, els estímuls í les esperances 
de tots plegats. La nostra intenció simplement 
és intentar de millorar la comunicació i el 
coneixement de tots plegats.

Aquest treball que presentem inclou quatre 
apartats diferenciats, però tots ells tracten el 
tema de la diversitat cultural des de diferents 
perspectives. El primer està dedicat a l'estudi 
del padró per tal d'oferir un coneixement 
objectiu de la realitat o les realitats dels di

ferents col·lectius del nostre municipi. D'alguna 
manera aquest treball intenta esbrinar l'es
tructura dem ogràfica, la localització dels 
diferents col·lectius per àrees geogràfiques de 
procedència i finalment els nivells educatius de 
la població em padronada a Salt, per tal 
d'esdevenir un instrument que pugui ajudar a 
desenvolupar estratègies transversals del nostre 
municipi (urbanístiques, socials, culturals, etc.). 
Per elaborar les taules estadístiques he comptat 
amb la col·laboració inestimable d'en Jordi 
Quintana de l'Ajuntament de Salt.

El segon apartat és un recull d'opinions orientat 
a recollir diferents percepcions i sensibilitats 
procedents de persones vinculades a Salt des 
de diferents àmbits: polític, social, cultural, del 
món de l'ensenyament, de l'associacionisme, 
etc. Cal subratllar que segurament trobarem a 
faltar opinions de «l'altre costat». A través de 
l'Escola d'Adults de Salt ens hem adreçat a 
diferents persones per tal de d onar-lo s  
l'oportunitat d'opinar i participar en aquesta 
secció, però no s'han volgut implicar en aquest 
projecte, la qual cosa és un exemple més de la 
distància que ens separa. Fins i tot en un tema 
on la població estrangera té una centralitat molt 
gran per les conseqüències que implica la seva 
aparició, s'han manifestat molt poc estimulats 
per partcipar-hi. Aquesta és una de les reflexions 
més importants que es desprenen del nostre 
treball. Cal dir que a través d'aquest apartat
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NO TÉ FRONTERES

hem volgut recollir la percepció subjectiva del 
fenomen migratori i la seva valoració breu i con
creta.

Aquesta actitud poc entusiasta a donar l'opinió 
sobre diferents aspectes relacionats amb la seva 
arribada al nostre municipi contrasta amb la 
participació en els apartats següents, que 
paradoxalment impliquen un compromís molt 
superior, ja que les paraules sempre es poden 
amagar sota un discurs políticament correcte, 
però les imatges valen més que mil paraules. 
Aquest és el cas del tercer apartat, on s'ha portat 
a terme una experiència nova amb uns resultats 
molt interessants.
El bloc tercer consisteix en un reportatge  
fotogràfic dedicat a la diversitat. En aquest 
apartat hem comptat amb l'important aportació 
d'en Martí Artalejo, que ha coordinat tot el 
treball que consistia a repartir 35 càmeres 
fotogràfiques d'un sol ús a 35 famílies de Salt 
que d'alguna manera representen la diversitat 
cultural del nostre municipi. La novetat és que 
les fotografies les han realitzades els mateixos 
protagonistes, amb la qual cosa són ells els que 
ens apropen a la seva realitat. A través de les 
fotografies podem visitar les seves llars, podem 
apropar-nos als seus llocs de treball o podem 
veure els seus rostres i els de la seva mainada. 
Gairebé totes les famílies a les quals ens hem 
adreçat han participat amb una predisposició 
excel·lent. També he de destacar la implicació

d'en Martí Artalejo en tot aquest apartat, ja que 
ha estat un referent molt important per a tots 
aquells que ens han honorat amb la seva 
presència.

L'últim apartat és un dels que més il·lusió m'ha 
fet un cop hem obtingut els resultats. Ens va 
semblar interessant poder recollir l'opinió dels 
nens nouvinguts a les nostres escoles. En aquest 
sentit la implicació del claustre de l'l ES Vallvera 
ha estat fonamental per poder portar a terme 
aquest bloc. Les seves paraules, en aquest cas, 
no són políticam ent correctes i esdevenen 
documents que expliquen vivències punyents 
que a vegades els adults no ens atrevim a 
esbombar.

Per acabar, només vull dir que en aquest 
projecte s'hi ha implicat molta gent, espero que 
no us defraudi.

U L a  C U L T U R A  

n o  t é  F R O N T E R E S

ANDREU BOVER

FESTAM AJO
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A Impremto JOAN
ifll seu servei des de 1983----------------------------

J k >

impressi ó comercia l  
el aboraci ó pròpia de segel l s  de goma

i mpressi ó d i gi ta l

Països Catalans, 126 -  TeL/Fax 972 23 60 05 - 17190 SALT

REIXACH
c/Àngel Guimerà, núm. 118 

Telèfon 972 24 34 64 
17190 SALT (Girona)

BAR
BEN]UMEA

Passeig Ciutat de Girona 
Tel. 972 23 40 42 

17190 SALT (Girona)

CASES • AMPLIACIONS 
REHABILITACIONS

B U R C H  constructors, s.l.

Pere Coll i Guitó, 3 - Tel./Fax 972 23 86 02 - 17190 S A L T  (Girona)

WZHrt w a ï . f U M ï í
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Pel seu d isseny  i c o m p o r ta m e n t  en  c a r re te ra ,  to rn a rà s  a e m o c io n a r- te  q ua n  c o n d u e ix is . Pel seu e q u ip a m e n t en 
c o n fo r t  i s e g u re ta t,  to rn a rà s  a g a u d ir  de l 'a u to m ò b i l.
El n ou  P eu g eo t 407 t ’h o  d ó n a  to t .

• Caixa de canvis autoactiva amb comandament seqüencial de 6 marxes •  Climatitzador automàtic bizona amb regulació 
individual i sistema de difusió suau de l'aire •  Sistema de navegació amb pantalla de color •  9 airbags disponibles (incloent-hi 
airbag de genoll) •  Detector de baixa pressió dels pneumàtics • Sistema d'ajuda a l'aparcament marxa enrere • AMVAR 
(sistema d'am ortiment variable) •  Tren davanter de doble triangle •  Tren posterior tipus multibraç d'alumini •  ESP 
(programa electrònic d'estabilitat) d'última generació que integra ABS.ASR (antiderrapatge de rodes) •  AFU (assistència a 
la frenada d'emergència) •  REF (repartidor electrònic de frenada roda per roda) i CDS (control dinàmic d'estabilitat amb 
detector de subviratge optim itzat)

M o to rs  H D I 16 V àlvu les 1.6 de 110 CV. y  2.0 de  136 CV. M o to rs  gaso lina 1.8 de 117 CV., 2.0 de 137 CV., 2.2 de  160 CV. 
i 3.0 24 và lvu les  d e 2 l6 C V .

Gamma 407: Consum m ix t (L/100 Km): entre  5,5 i 9,8. Emissions CO2 (g/Km): entre 145 i 233.

Peugeot et recorda que sempre facis servir el cinturó de seguretat. Et pot salvar la vida.

P E U G E O T recomanaT O T A L

4 0 7
PEUGEOT

G I C A U T O :  C t r a . N a cio n a l II K m .2 5 -2 7  Tel. 9 7 2  476 3 1 6  • Fo rn e lls  de la S e lv a
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LA VOSTRA 
IMMOBILIÀRIA, 

US DESITJA 
MOLT BONA

F E S T A  M A J O R

c/ Major, 243  - Tel. 972  40  10 99  - 17190  S A L T

Perruqueria

& W K O W V

Home - Dona

Tractaments capil·lars 
Pentinats de núvia i festa 

Extensions

• HORES CO N VIN GU DES •

c/ Francesc Macià, 62 
Tel. 972 245 605 

17190 SALT

AMBIENT FAMILIAR

Mercè Rodoreda, 13 - Tel. 972 23 91 99 
17190 SALT
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L'estiu és aquell moment on la majoria de la gent 
ens prenem un descans ben merescut que ajuda a 
situar-nos. I no em refereixo a respondre les grans 
preguntes sobre el sentit de la vida, sinó a aquella 
reflexió que només es pot fer quan t'allunyes, en
cara que sigui per un breu espai de temps, del teu 
dia a dia i et poses a analitzar el que fas, el perquè 
ho fas i el com ho fas.

Des d'aquesta perspectiva que donarà l'estiu que 
ja s'acosta, molta gent farà l'anàlisi del que ha 
el curs que s'ha acabat i el que desitjaria 
que fos el curs que vindrà. És el moment 
de la revisió de la feina feta: d'analitzar 
tot allò que es podia haver fet millor, 
sense oblidar les coses que han 
anat bé o molt bé; de recordar 
aquelles expectatives que 
teníem i que no hem mate
rialitzat en actuacions, però 
també valorant els moments 
de creativitat que ens han dut 
a terrenys inimaginats 
tan sols un any, on hem 
après molts aspectes 
nous; de pensar en les 
petites friccions amb els 
companys que sorgeixen 
en el dia a dia i que no 
hem sabut gestionar bé, 
però també en les persones 
que hem conegut o amb qui 
ens hem retrobat i ens hem engres
cat plegats en projectes ben po
sitius.

Si parlem d'educació, ja sigui en 
l'àmbit formal com en el no formal, hem 
de veure que aquesta pausa és important 
per assenyalar un punt d'inflexió entre un passat

que ja és història i un futur que és potencialitat: 
inventem-lo i posem el llistó tan amunt com 
puguem, però proposem-nos objectius assolibles, 
sense deixar de reclamar a qui correspongui el que 
ens falti per poder-hi arribar.

De manera que ara que estem de vacances fent 
aquesta revisió i preparant el proper curs, trobo 
que hem de felicitar-nos i creure en la gran força 
de l'educació, sobretot si els diferents elements que 
hi intervenen estan disposats a sumar i a invertir 

recursos, tant humans com materials, en la 
millora de la qualitat.

Pensem que les lleis no estan davant 
dels nostres infants i adolescents, 

sinó que hi ha persones que els 
ajuden a créixer abocant-hi el 

millor d'elles mateixes, i que en 
alguns àmbits ho fan de for

ma totalm ent altruista, 
dedicant-hi temps del seu 

lleure a aquesta tasca per 
a la societat. Des d'aquí 
el reconeixement a 
aquesta gent jove i no 
tant jove que, en molts 
casos, durant l'estiu no 
tenen massa temps per 

fer vacances perquè estan pels 
nostres carrers i places amb els 

nens i nenes del casal, de 
campaments per les nostres 

contrades o de colònies vés a 
saber on.
I el setembre torna a 

començar la roda del proper curs 
que ja és aquí... Bones vacances!

PERE SALVATELLA i ARMENGOL

69
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C a rn isse ria  i X arcuteria

CONSOL 
PLANELLA I

Plaça Catalunya, 17 ■ Tel. 972 23 68 08 ■  ^
SALT

im
D A V I D  F A Ü C H S

DISSENY

DECORACIÓ

AEROGRAFIA
972 405018 639 258240

www.aerovit.com
info@aerovit.com

QíiUES 
J. HERNANDO,

SERVEI 24 H. 
ï ?  629 76 43 49

ïM um

REPARACIONS DE L'AUTOMÒBIL
c /  Àngel Guimerà-Picasso, local B 

Tel. i Fax 9 7 2  2 3  1 5  18  
17 19 0  SALT (Girona)

Tendals per a la Tendals camió, Envelats, veles Lones per a 
protecció solar cintes càrrega tensoestàtiques piscines

-b  972 23 21 23 C/ Fortuny, 3-17190 SALT

http://www.aerovit.com
mailto:info@aerovit.com
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• MATERIALS DE FONTANERIA 
I OBRA PÚBLICA

< U s  d e s i t g e m  u n e s  É o n e s  f 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

La tenora ja  toca la sardana
i tot Salt ja  s'engalana.

1 ■
V I i

Jl

EDITniELLI
PASTISSERIA

Major, 16 - Telèfon 972 23 35 33 - S A L T

CARNISSERIA

P I L A R

M s  d e s i t g e *  

3 e S

c/ Doctor Ferran, 34 
Tel. 972 242 392 

17190 SALT (Girona)

mailto:gersal@grn.es
http://www.gersal.com
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[En el llibre de visites del restaurant han 
deixat la firma polítics, escriptors, actors
i tot tipus de personalitats. Alguns noms 
ben coneguts per l'opinió pública com 
Xavier Pomés, Àngels Barceló, Salvador 
Alsius, Nina, Enric Majó, Mario Gas, Albert 
Boadella, Toni Albà, el mossèn Tronxo, 
Tisner, Tomàs Molina, el doctor Deixeus i 
fins el pediatre de la casa reial]

FESTAM AJO

Ell: Jordi Vilanova - Nascut a: Salt - Professió: Gerent del Vilanova 
Ella: Maria Lluïsa Torrent - Nascuda a: Bonmatí - Professió: Cuinera del Vilanova 

Ubicació: Passeig Marquès de Camps, 51

Ja fa uns quants anys que a Salt no li fa falta espe
rar la Festa Major per gaudir d'un bon àpat. El 
Restaurant Vilanova posa el seu toc de sal als 
elements clàssics de la nostra cuina per delectar 
els paladars més exigents de la població i el dels 
molts visitants, de ben diversa procedència, que 
passen cada dia per les seves taules. Passen i 
s'entaulen i fan sobretaula. I és que la cuina, i 
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ho té això: la gent no només dina o sopa, amb 
finalitats pràctiques, sinó que degusta, assaboreix 
i comenta la jugada i un munt de coses més que 
no podrien tenir lloc fora d'un restaurant. Els que 
som de vida, com diuen les àvies, sabem molt bé 
que hi ha maneres i maneres d'emplenar la panxa.

-Ara ja fa  uns quants anys que el Vilanova és 
al Passeig Marquès de Camps però ja abans 
havíeu tingut negoci cap al Veïnat oi?
Maria Lluïsa: Sí. Aquesta és la quarta generació ja, 
del Vilanova. Bé, nosaltres som la tercera i el nostre 
fill en Lluís, que treballa amb nosaltres, la quarta. 
Van posar el bar els avis d'en Jordi, al Carrer Major, 
després van seguir els seus pares i ara nosaltres. 
Jordi: El meu avi va venir de Santa Cristina d'Aro 
cap els anys 20 i va posar un hostal al Carrer Major. 
Un hostal d'aquests on es parava la gent que anava 
amb el carro a fer la barreja. Era una botiga de 
comestibles d'aquestes típiques de poble que eren 
colmado i alhora s'hi podia prendre alguna 
beguda. Quan va venir la guerra ell va morir, els 
fills grans eren fora i el germà petit no estava pel 
negoci o sigui que va quedar parat. Després de la 
guerra el meu pare va tornar-ho a obrir, primer 
com a botiga de comestibles i després com a bar. 
Era un bar d'aquests d'abans, on els homes solien 
anar a jugar la partida de manilla els diumenges.

Amb el temps, però, el vam anar transformant en 
un tipus snack-cafeteria. I la Maria Lluïsa va aca
bar d'embolicar la història...

-Vau decantar-vos pel restaurant i vau venir 
cap al Passeig Marquès de Camps
J: Sí, per qüestions d'espai, bàsicament, perquè el 
local que teníem allà era molt reduït per poder-hi 
tenir una cuina de restaurant. I aquesta zona ens 
va semblar molt bé, al tenir l'accés a l'autopista 
tant a prop ho fa un lloc de pas interessant. I així 
ho vam anar enfocant més com a restaurant de 
carta, deixant el tipus de menú més senzill que 
teníem en el local anterior. I aquí estem, des de fa 
16 anys.

-Però la Maria Lluïsa ja es dedicava a la cuina 
abans?
ML: No... no m'agradava gaire la cuina!
J: Quan festejàvem em deia: jo a casa em faré 
càrrec de les cortines, les flors i el que sigui, però 
de la cuina no en vull saber res! I ha acabat sent 
cuinera.

-I bona! Això sí que és curiós!
ML: Quan ens vam casar ell cuinava. Si teníem 
convidats o el que fos, ell sempre era el que 
organitzava el tema del menjar. Però de seguida 
vaig anar veient que el meu sogre en sabia molt 
de cuinar, la meva sogra també... i em vaig decidir 
a anar als primers cursets. Aleshores va ser quan 
vam anar a Maranges.
J: La idea del restaurant de fet, va sortir quan, 
durant unes vacances, vam anar a Can Borrell, a 
Maranges. Allà passaves una setmana d'estança 
de vacances però a més a més, feies uns cursets de 
cuina. I això ens va animar, no perquè allà ho
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aprenguéssim tot, sinó perquè vam veure que qui 
ho portava, en Jaume i la Lola, havien muntat el 
restaurant a 60 i escaig d'anys, quan el senyor ja 
era jubilat...
ML: I van tenir una estrella Michelin!
J: Vam veure com ells havien muntat allò en un 
lloc relativament petit, amb un caliu més humà 
que no pas tècnic, i amb una cuina acurada i ben 
feta. I ens vam engrescar.
ML: I jo vaig començar a fer uns cursos a Barcelo
na durant tres anys a l'escola d'en Lladonosa, que 
per mi és un gran cuiner, d'una cuina clàssica cata
lana.
J: Ha sigut molt estudiós de la cuina típica catala
na i n'ha buscat les arrels.

-Segurament, el truc de la cuina sigui saber 
jugar amb els elements clàssics però donant- 
los aquell toc, no?
ML: Sí, no és que tinguem una cuina molt moder
na, tenim una cuina del dia.
J: Els segons plats són clàssics, guisats, peus de 
porc...
MJ: Però en lloc de fer una esqueixada de bacallà 
fas un carpaccio de bacallà, en lloc de fer una sim
ple sèpia fas carpaccio de sèpia, en lloc de fer 
espàrrecs sols els barreges amb pernil d'ànec o 
bacallà... Dins d'allò clàssic, posar-hi alguna cosa 
més moderna.

-Algun plat de les àvies que tingueu a la carta?
ML: Tenim els callos, que ja els fèiem al bar, tant 
guisats com amb cigrons. Aquest és un plat que ja 
preparava el meu sogre i que l'hem continuat fent. 
J: Ell ho feia més com a tapa i nosaltres aquí ho 
fem com a plat.

-I això segueix, perquè em deies que aneu 
cap a 4a generació?
ML: Sí, dels nostres tres fills, en Lluís, que va estu
diar hostaleria aquí a l'escola de Girona, és el que 
està més interessat en el món de la gastronomia. 
Va fer les pràctiques al Celler de Can Roca, ha estat 
a diferents llocs del País Basc, a Can Pipes... Li agra
da estar al menjador.

-I això ho veieu bé o sou dels pares que no 
volen que els fills  no p ate ix in  dels seus 
mateixos mals?
J: L'hostaleria és una feina molt lligada que t'ha 
d'agradar. Si no agrada és molt dura i costa molt 
fer-la avançar, però si la fas a gust... I es veu que ell 
en gaudeix, que s'interessa per buscar nous vins, 
cursets que puguin aportar coses. Li agrada i ho viu. 
ML: I el que ens fa molta il·lusió a nosaltres és que 
sigui la quarta generació del Vilanova.

-En aquest n ivell de restaurants, deu ser 
im p o r ta n t  e s ta r al d ia  i c o n è ix e r  les 
tendències, per què això tam bé té  modes, 
com la roba?
ML: Sí, sí. És important tenir contacte amb les 
escoles, t'has d'anar movent i estar al dia perquè 
va canviant. A vegades es porten salses més clares, 
altres més espesses...
J: Fa uns anys semblava que qualsevol invent on 
hi hagués crema de llet era un gran plat i això ha 
variat i ara hi ha una tendència als plats amb base 
més senzilla, amb acompanyaments variats.
ML: La gent t'agraeix que hi hagi un toc divertit 
al plat, però també valora molt que els plats 
tinguin una base clàssica.
J: L'essencial és treballar amb matèries primeres 
bones.
ML: I nosaltres aquí a Salt tenim la sort que hi ha 
les hortes que tenen unes verdures estupendes. I 
això la gent t'ho agraeix moltíssim perquè no és 
fàcil de trobar als restaurants. Ara per la Festa 
Major treballem amb salsafins d'aquí, a l'època 
que toca amb cards, tomàquets de la pera, 
espinacs, l'enciam...
J: I canvia molt quan les hortalisses van del camp 
a la taula o quan han passat per transport, 
cambres, etcètera.

-Això es nota i la gent ho deu agrair
J: Una de les coses més boniques de l'hostaleria és 
això, quan t'acostes a una taula on la gent ha 
menjat a gust i et diuen ostres, hem menjat molt 
bé! és molt gratificant.

-I sobretot aquí, amb la cultura m editerrània  
en què els àpats no són només m enjar sinó 
tam bé la conversa de la sobretaula... ja ho 
diuen que molts negocis es fan a la taula!
J: Treballem força amb gent d'empreses. Aquest 
és un dels aspectes que a nosaltres ens afavoreix, 
i és veritat que encara que sigui en horari fora 
d'oficina, és molt diferent tractar els temes en un 
ambient menys fred que el del despatx, amb un 
bon cafè a la taula. Segurament deu formar part 
també d'alguna tècnica comercial en algunes 
empreses, i tenim sort que sigui així.

-I després de to t el dia, quan arribeu a casa, 
teniu ganes de sopar o ja esteu farts d'olles?
ML: La veritat és que sí, que acabes tip de tant 
veure menjar. Mira, jo avui no he dinat i ara he 
berenat-sopat un entrepà.
J: Acabes obrint una llauna de sardines o qualsevol 
cosa. És curiós però ja he sentit dir a més d'un 
cuiner, que els que ens dediquem a això acabem 
menjant més malament que ningú!
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EL TEMPS PERDUT

Aquell és un indret on hom hi 
passeja sovint, encara que a 
l'hora baixa hi bufi un xic de 
tramuntana petita. La Mireia 
imaginava gent d'abans enfi
lada damunt de les llargues 
muralles que envolten i 
dignifiquen el campus. La ciutat 
és petita però suficient, li 
agradava dir. Un centre històric 
monumental fins a l'extenuació 
de l'ànima és un escenari feno
menal que embolcalla els som
nis de qualsevol ésser míni
mament sensible. Tot plegat té, 
tanmateix, quelcom de tràgic. 
Aquelles venerables pedres, 
sovint aclaparadores, són un 
testimoni clar de centenars 
d'històries íntimes i secretes, 
públiques i escandaloses, vícti
mes sempre de les debilitats 
humanes. Són, encara ara, un 
signe dels crims dels temps que 
ens toca viure. En múltiples 
ocasions, entre classe i classe, 
eixia fora i observava el pano
rama, fet que derivava en un 
munt de pensaments. El paratge 
ofereix un vista immensa de la 
ciutat, pràcticament s'alvira tot 
el pla. Fins i tot els pobles llu
nyans semblen dibuixar-se a 
l'horitzó amb els perfils caracte
rístics que els defineixen a cada 
un d'ells. En el meu país estem 
acostumats a les coses petites, 
però contem plant allò que 
s'alçava als nostres peus li feia 
sentir que erem algú.

Però de sobte no va caldre res 
més. Aquella mirada deia que sí. 
D'allà a l'eternitat, pols enamo
rada. Havien existit per allò 
sense saber-ho. L'amor és la 
resposta, i tu ja ho saps. El món 
girava finalment també per a 
ells. Dirien, amb la claror de 
l'alba, un dia més. Mai un dia 
menys, com abans. I ambdós 
s'alçaren i marxaren plegats 
com si sempre haguessin estat 
junts. Una brisa lleugera 
embolcallà l'ambient aquell 
capvespre, somort fins ales

hores, i un tímid raig de llum 
s'obria pas en un cel atapeït 
esveïnt-se l'amenaça de tem
pesta. Els seus cossos bells 
s'encomenaren de goig i de fu
tur conscients de saber-se 
afortunats. Sospiraven al fir
mament, que sempre dissi
mulava. Els envejarien des de la 
foscor del temps i somreien les 
estrelles, saberudes. I jugant a 
ésser Déu el temps els contem
plava enyoradís, com deslliurat 
de la seva trista càrrega: ells ja 
eren invencibles.

trueix, la tormenta, la mortifi
ca, i el cos no ho vol, i emmalal
teix, a poc a poc.

La ment resta impossible i 
sorneguera, impertinent, impas
sible al dolor que produeix. Però 
sempre venç. Es pot dir que es 
guanya a si mateixa. Guanyar no 
és guanyar, guanyar és resistir, i 
es resisteix orgullosa, saberuda, 
cruel, omnipotent i omnipre
sent. Resseguir tots els camins, 
una i mil vegades, d'anada i de 
tornada, l'amor per damunt de

Certament, ja fa uns quants 
anys de tot plegat. La vida 
s'apaga com una espelma i la 
Mireia prega perquè no bufi el 
vent. El temps passa, lent i 
silenciós, però sense pietat. El 
moment es dissolt per sempre 
més. Confuci deia que el temps 
perdut és el temps viscut. 
Dependrà, tanmateix, de com 
aquest es visqui, oi ? Els recordo 
joves, però ja estan en aquella 
edat en que s'és massa vell per 
ésser jove i massa jove per ésser 
vell. I ella no ho vol. Però com 
dir-li? La Mireia només espe
rava, confosa i deprimida. Que 
el temps passi, però que sigui 
que sí. Temps de pensar i pen- 
sar-te, tot el temps del dia i de 
la nit, tot el temps del món, 
d'aquest i de tots els altres. I li 
agrada pensar. I no en sap de 
no pensar. La debilita, la des

tot el que és i no és, els homes, 
la solitud, la desesperança, les 
dones, l'ansietat desenfrenada, 
el temps pretèrit i el temps que 
no vindrà, el temps que es perd 
i el que no es perd. La transpor
ta i la transforma, la subjuga i 
l'entristeix, a lliure plaer. Tot és 
tediós. I sempre és el mateix. Els 
somnis i els malsons. I sempre és 
el dubte. Només vull tenir-te o 
no tenir-te. I sempre és el desig 
que sigui que sí. I sempre és que 
no. Per què has d'existir, si no 
et sé sentir? No entenc que sóc 
sense to i sense el món que et 
penso. Tot és pèssim i mediocre. 
Tot és intrínsec. Tot és derrota. 
Tu ho tens tot i jo no puc viure 
ni morir, només pensar-te.

JOAN COROMINAS
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ESTACIÓ 
DE SERVEI 
TORREMIRONA 
DE SALT, SL

O b e r t a  I e s  

24 hores

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 SALT (Girona) - Tel. 972 24 51 01 - Fax 972 24 51 02

HOME DONA

u s  d e s i t g e m  u n a  

b o n a  F e s t a  M a j o r !

d  Àngel Guimerà, 93 
Tel. 972 23 08 87 

17190 SALT (Girona)

FRED i CALOR
GIRONA

•AIRE 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)



c LUB PETANCA SALT

El dia 6 de juny es va celebrar el tradicional concurs 
de petanca «TROFEU EUGESA» que com cada any 
aquesta empresa patrocina, com sempre agraïm 
al Sr. Joan Paulí la seva qentilesa envers el nostre 
club.

Un total de 44 equips participaren al torneig que 
es va disputar al pati del col·legit del Pla, ja que 
les pistes del Club Petanca Salt són insuficients per 
acollir tanta gent,agrair també a l'ajuntament el 
deixar-nos aquest espai per poder desenvolupar 
el nostre esport.

La competició va començar amb grups de 4 equips 
dels quals 2 van anar a la general i 2 a la consolant, 
i tot seguit amb eliminatòria directe fins a 
l'enfrontament final per veure qui en serien els 
campions.

Els resultats per els nostres colors van ésser molt 
bons. A la general sèniors l'equip de Manuel 
Romero,Lluís Roca i Francesc Munoz van guanyar 
la final a l'equip de Fontajau, a la general de 
Fèmines l'equip de les germanes Espinosa va 
aconseguir un 3r lloc molt treballat a més hem de

recordar que per elles era un bon test per a finar 
el seu joc, ja que el dia 11 ,12  i 13 seran a Huesca 
als Campionats d'Espanya representant la petanca 
Gironina. En quant a la consolant, la tripleta 
d'Antonio Munoz, Òscar Lara i Jordi Pujol van 
assolir el primer lloc al guanyar als jugadors del 
Figueres i en quant a les fèmines la tripleta for
mada per Rosi Santos, Loli Vàzquez i la Magda Vila 
van ser primeres al derrotar a un equip de Cassà, 
també la Montse Cabrellez, Isabel Rodríguez i 
Mireia Freixas van fer el 3r lloc al derrotar a 
Antònia Espinosa, Maria Gonzalez i Antònia Curt 
que van quedar al 4t lloc. Tot seguit, es va fer 
l'entrega de premis que consistien amb el regal 
d'uns fantàstics pernils per a tots els guanyadors, 
paletilla per als segons i lots d'embotits per a la 
resta dels classificats.

També aprofito per desitjar a tots els saltencs amics 
del Casal i de la Petanca una bona festa major i 
que el dia 17 i 18 de juliol ens vinguin a veure a les 
nostres pistes que celebrem les XIV HORES 
INTERNACIONALS DE PETANCA FÈMINES.

JOSEP BOÓ i ALECH

Auto Taller Salt, S.L.
TALLER DE REPARACIÓ: MECÀNICA, PLANXA I PINTURA 
VENDA DE COTXES NOUS I D’OCASIÓ DE TOTES LES MARQUES

Taller i exposició: Tels. 972 23 44 15 - 972 24 24 00
c/ Major, 338 - 17190 SALT (Girona) Fax 972 23 44 15
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EL CONTE DELS...

2004

(Q u a n te s  vegades els pares i els mestres hem 
explicat el conte dels Tres porquets als nostres fills 
i alumnes? Ens preguntem si l'estament polític -el 
que té la responsabilitat i la competència d'ordenar 
l'oferta escolar varen escoltar aquesta història quan 
eren petits i si la van comprendre.

Imaginem, per un moment, que 
el propòsit dels porquets no fos 
el de fer una caseta per protegir- 
se del llop. Imaginem que l'ob
jectiu fos el de bastir una escola 
per garantir que la societat de 
demà sigui tan justa, solidària i 
preparada com és possible i 
necessari plantejar.
El porquet savi és segur que abans 
de posar els maons i el formigó 
es plantejaria quins són els reptes 
de l'escola, els perills i les in
certeses que han de ser salvats.
El porquet savi ben aviat s'ado
naria que l'escola ha se servir

78£  d'alguna cosa més que d'aixopluc 
dels escolars. No n'hi ha prou amb 
aixecar ben dretes les parets i 
encobrir-les amb teules vermelles 
i ben disposades. L'escola que 
dissenyaria el porquet savi seria 
una escola oberta i acollidora per 
als infants, concebuda perquè 
aquests es facin grans aprenent i 
jugant. Les parets i els patis seran 
testimonis de la descoberta sor
prenent de com es poden lligar 
lletres per confegir paraules, de 
com alguns vailets s'entre

banquen i es barallen amb les 
taules de multiplicar i s'engres
quen amb les sumes, d'algun 
patiment amb els pronoms fe
bles i de tantíssims somnis davant 
els mapes de colors i els noms 
dels mars i dels països.
L'escola donarà la mà a aquests 
infants per guiar-los, de mica en 
mica, pel camí de les convencions 
socials i de les normes consen- 
suades del nostre model social. 
En el joc de la vida també és 
important de conèixer-ne les 
regles i de respectar-les. Hi ha un 
moment i hi ha maneres correc
tes i incorrectes de parlar, d'es
coltar, de discutir, de respectar. 
Només així, el preadolescent que 
deixa l'escola i passa a l'institut 
haurà tingut l'oportunitat de 
formar la seva personalitat amb 
criteris ètics que han de marcar- 
lo en qualsevol nova etapa de la 
seva vida.
El porquet sap que l'edifici de 
l'escola pot ajudar a tot això 
preveient espais que han de ser 
dotats de continguts: la bibliote
ca escolar, els patis, les aules

d'usos múltiples, gimnàs... però 
que tot això si bé és imprescindi
ble, no és suficient. 
L'aprenentatge necessita dels qui 
aprenen però necessita també 
dels qui ensenyen, dels qui guien: 
els pares i els mestres.
Els pares, massa sovint, deleguen 
en els mestres tota la respon
sabilitat en l'educació dels seus 
fills. Sovint també, sobretot en les 
escoles d'àrees econòmicament 
més deprimides, veuen en l'escola 
la possibilitat que els seus fills 
tinguin una vida més fàcil de la 
que han tingut ells. Aquesta ex
pectativa no hauria de ser 
frustada -el porquet ho sap- per 
manca de recursos. L'escola ha de 
poder ensenyar a aquests pares 
que ells són un recurs important 
perquè el procés d'aprenentatge 
faci un bon camí. La vida de 
l'infant a la família no pot estar 
renyida amb la vida de l'infant a 
l'escola.
Però qui porta sobre les espatlles 
tot el pes de la responsabilitat de 
l'exercici educatiu i la consciència 
d'aquesta responsabilitat, és el 
col·lectiu de mestres. Ells saben 
com n'és d'important donar una 
bona acollida a la mainada 
perquè aquests se sentin estimats
i respectats. Aquest sentiment 
d'estima i respecte és el que 
possibilita que d'adults siguin, al 
seu torn, respectuosos, responsa
bles i compromesos amb la seva 
societat. Els mestres saben quin 
són els reptes de l'aprenentatge

El nostre ofici és la fusta. 
Imagini's el que vulgui/  ̂  
amb fusta i li farem 

{realitat.

Tel. 972 237 914 
Mòbil 616 310 278

Us desitgem 
una molt bona 

Festa Major!
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d'avui en termes de continguts i 
de metodologies i saben que si 
no juguen bé les seves cartes, 
difícilment aconseguiran que 
aquells infants aprenguin a 
aprendre, es preparin per al nou 
model de societat que exigeix un 
aprenentatge continuat al llarg 
de tota la vida.
Infants, pares i mestres. El por- 
quet savi ja sap a qui ha de servir 
l'escola que comença a dibuixar 
sobre el paper. Segur que l'escola 
que el nostre porquet arquitecte 
dissenya amb el cap i amb el cor 
serà capaç de formar els 
ciutadans de demà i els de demà 
passat.
Emperò si aquest porquet, per 
capricis de l'atzar, és a Salt i in
tenta bastir la seva escola a Salt, 
ho té ben magre. Sembla ser que 
en aquesta vila, el govern muni
cipal no se l'escoltarà. Potser és 
que els polítics saltencs l'han fet 
petar amb els altres dos porquets
i es decanten per solucions 
provisionals i barates. No hi ha la 
mirada posada en l'horitzó de 
demà. Només compta l'avui, l'ara 
mateix.
Des de fa temps. Salt està afa
vorint el creixement espectacular 
de la seva població : recentment 
800 vivendes en el Pla Massana, 
aviat 400 més en el sector sud de 
l'autopista. Si entre els anys 1996 
a 2001 el creixement de la 
població oferia un saldo negatiu, 
avui ens trobem que en tres anys, 
el padró ha crescut en 3.275

habitants, més d'un 1 5 %  . Les 
previsions apunten que el 
creixement no només serà 
sostingut sinó que pot aug-men- 
tar. Aquest augment de població 
es degut majoritàriament al 
fenomen de la immigració i es 
tradueix en un augment propor
cionalment encara més impor
tant de la població escolar.
Què fa l'actual equip de govern? 
Semblaria que el que escau en 
una situació d'aquestes carac
terístiques és escoltar atenta
ment el porquet savi i planificar 
tots aquells equipaments que el 
creixement de la vila farà ne
cessaris. El sentit comú ens diu 
que no cal complicadíssims 
càlculs financers per saber quin 
pot ser el model de creixement i 
les infraestructures que l'han de 
fer possible.
Una bona gestió municipal 
suposaria que el municipi de Salt 
tingués un mapa escolar treba
llat: els solars on aixecar les 
escoles que donin resposta a les 
necessitats més immediates ja 
haurien d'estar a nom de la 
Generalitat de Catalunya perquè 
aquesta construeixi els edificis. 
Els solars que previsiblement 
hauran de ser cedits més 
endavant, ja haurien de tenir la 
titularitat de l'Ajuntament. 
Enlloc d'això, es van posant 
pegats a la situació (aquí s'eli
mina una biblioteca, en aquell 
parvulari s'hi posa una classe de 
secundària, en aquell pati hi

cabrien uns quants barracons...).
Es fan grans declaracions d'in
tencions (es parla de 40.000 m2 
per a usos escolars, cap d'ells en 
aquest moment propietat de 
l'Ajuntament) i poca cosa més.
Als mestres se'ls demana il·lusió i 
als pares, confiança. Però la 
il·lusió necessita ser alimentada i 
la confiança, fonamentada.
Els infants s'enduen la pitjor part.
A ells se'ls acaba el temps de la 
infantesa. Quan algú, finalment, 
emprengui les mesures que 
pertoca. Quantes promocions 
s'hauran fet grans? Potser seria 
convenient que l'alcalde de Salt 
conegués pel seu nom l'Amineta, 
en Kevin, l'Albert, en Jeremi i la 
Maria. Potser si els conegués i fes 
seus els somnis i els fracassos, les 
dificultats i les ganes d'aprendre, 
aprendria a estimar els nens que 
omplen avui les escoles de Salt. 
Potser així, deixarien de ser xifres, 
se'ls tindria pel que són i s'ac
tuaria amb el respecte que la seva 
formació mereix. 79
Ni els nens, ni els seus pares ni els “  
seus formadors volem una escola 
pública de palla que s'ensorri 
amb la primera bufada del llop.

COMUNITAT EDUCATIVA DEL 
CEIP SILVESTRE SANTALÓ
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El nuevo Citroen C2 es un coche lleno de energia. Con auténtico  

esp íritu  d e p o rtiv o . M o to re s  d iésel H D i o gaso lina  d e  ú ltim a  

g en e ra c ió n  de hasta I I O c v  y, si lo deseas, caja de cam bios  

S ensoD rive  con mandos en el volante, para estar siempre en buena 

form a. Un equ ipam ien to* sorprendente: regulador de velocidad, 

climatizador, ayuda al aparcam iento o radio-teléfono con navegador.

En seguridad tam p o c o  se q ueda atràs, 6 airbags, ABS y ESP. 

Y espera a ver su interior: asombrosamente espacioso y  m odulable, 

con asientos traseros deslizantes e independientes, p ortón  trasero  

d iv id ido  en dos...

Ven a conocer el nuevo C itro en  C 2 y com probaràs que con un 

coche así està prohibido aburrirse.

Nuevo Citroen C2 desde 8.200 €**

w w w .c itro e n .e s
Información Citroen: 902 44 55 66  

CITROÈN prefiere TOTAL CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN CON CITROEN Çridú

A CITROEN
N O  T E  I M A G I N A S  L O  Q U E  
C I T R O E N  P UE DE  H A C E R  POR Tl

Modelo fotografiado: C2 1.6 VTR. ‘ Equipamiento según versiones. **PVP recomendado (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte, oferta de lanzamiento y Plan Prever gasolina). Valido hasta fin de 

mes para turismos en stock en Península y Baleares en los puntos de venta que participen en la operación. Consumo m ix tO  (L/1 00 km.) /  EmisiÓn CO2 (grs./Km.): 4,1 -6,3 /  1 08-1 51

garage andreu
GARAGE ANDREU
Concessionari Oficial Citroen''uiiucasiuiian unciai u iroen
Ctra. Barcelona, 204 - 206 - 17005 Girona (SPAIN) - Tel. 972 20 68 08 - Fax 972 20 70 61 - e-mail: info@garageandreu.com - www.garageandreu.com

CITROEN

http://www.citroen.es
mailto:info@garageandreu.com
http://www.garageandreu.com


I — 0 ~

E l  n o u  v e í  
d e l v e ïn a t

■ I I I  
|  |  |  1 
i i  i  i  f  i l  I

Façana carrer Garbí

1

\
l / ' % 1b ■

Visiteu-nos a:

www.eugesa.es
per veure tot el nostre estoc

Edifici

C a rrer M ajor /  carrer G a rb í

I 4 dorm itoris

> 2  banys

> Cuina equipada

I A ca b a ts d e qualitat 

I Pavim ent d e parqu et

> Pàrquing opcional

I N o m és 5  habitatges
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