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Cada any, per les mateixes dates, es repeteix el ritual.
Totes les viles elegeixen unes dates significatives del seu
calendari, que tradicionalment s’associen al santoral, per
declarar oficialment que s’està de festa. Així fins i tot s’in
stitucionalitza quan toca divertir-se. Això temps ençà tenia
sentit. Si considerem, per exemple, que abans per anar a
Olot la gent s’acomiadava de parents i amics, la Festa
Major era el motiu per unir a les famílies i per menjar bé
encara que fos un o dos cops l’any. Evidentment els
poders polítics i eclesiàstics aprofitaven l’ocasió per fer
patent un determinat estil de vida i de comunicació, els
comerços feien l’agost i es creava l’àmbit ideal per fer
safareig o cercar parella. Però avui dia té sentit una festa
oficial municipal ? Hom surt cada cap de setmana, a sopar,
a ballar, al cinema, d’excursió. Ja no cal organitzar aplecs
0 trobades. L’oferta és rica i variada, per a tots els públics
1 totes les butxaques. Les familíes i els amics si no es
troben és perquè no ho desitgen de debò. I més que ati
par-se el que es porta amb el bon temps és aprimar-se per
entrar al bikini. Vist així la Festa Major és absolutament
innecessària.
Potser per aquesta raó tota mena de festes populars,
incloses les de barris i carrers, un cop passada la febrada
de la seva recuperació, es dilueixen. I és què per a molts,
especialment els joves, cansen i aborreixen. A poc a poc
es deixen de fer per la manca de civisme, de consciència
social i fins i tot de negoci. Aquest pot ser, però, un dels
motius per donar un nou impuls a la celebració. És molt
més que un simple esbarjo. És sentir-se part d’una societat
viva i engrescada que té al davant uns reptes impression
ants com a col·lectivitat. No podem mirar cap a un altre
costat i fer com si no passés mai res. Participar i col·labo
rar és lluitar contra la despersonalització, social i humana,
i d’altra banda facilitar mecanismes d’integració, que bona
falta ens fa. En definitiva, viure la Festa Major és voler ser
i voler continuar sent. Igualment la bona oferta que se’ns
proposa és digna de ser considerada i aprofitada. I l’Era de
Cal Cigarro es presenta com un indret adequat pel que fa
l’espai, als automòvils i a les possibles molèsties. Ànims,
doncs, a totes i a tots i que per molts anys!
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Arribi fins
als millors
regals

Faci el cim
Ara, podrà arribar fins als regals més elevats
del nostre catàleg, tranquil·lament i al seu ritme.
Sense adonar-se'n, anirà fent camí sumant punts
sense parar comprant amb les targetes de Caixa
de Girona en qualsevol tipus d'establiment d'arreu
del món. També n'obtindrà fent aportacions
periòdiques o extraordinàries als nostres ptans
de pensions en qualsevol moment.

A Caixa de Girona cada cop li ho posem més fàcil
perquè pugui arribar dalt de tot i obtenir millors
regals. N’hi ha més de 100 per escollir, per a la llar,
la famflia, els viatges, la solidaritat...
Demani el seu catàleg a qualsevol oficina o consulti'l
per Internet a www.calxaglrona.es

Caixa de Girona
w w w .c a ix a g iro n a .e s
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SALUTACIÓ
de l’alcalde

Salt no s’atura. Quan la cita anual de la Festa
Major s’acosta és un bon moment per fer balanç i
també per avaluar cap on anem. Fa un any s’a
cabava d’obrir l’Espai Gironès, la festa va estrenar
nova seu a l’Era de Cal Cigarro i la Coma Cros
continuava en obres.
Aquest any s’ha posat la primera pedra del nou
CAP i esperem que aviat en comencin els treballs
de construcció, Salt 70 ens ha permès intervenir
en la millora de molts carrers de les zones més
denses, la Coma Cros començarà a posar-se en
funcionament aquesta tardor, la segona escola
Bressol de la vila està en construcció, i el nou insti
tut de les Guixeres i el pavelló de gimnàs...
Salt no s’atura i treballa per superar els endarreri
ments i els dèficits acumulats durant massa anys.
Però Salt, que és un poble treballador, també sap
divertir-se i ja tenim la festa aquí.
Durant aquests dies hem de viure la festa i compartir-la amb els que estimem. Hem de trobar un
moment per saludar els vells amics i xerrar amb
els veïns. Sense presses. Gaudint de la convi
vència.
Ens hem de sentir un sol poble, gaudir del carrer,
del ball i de la gresca. Gaudir merescudament
d’aquesta vila -que és nostra-, de la qual ens sen
tim orgullosos.
Bona Festa a Tots!

Jaume Torramadé i Ribas
Alcalde
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SALUTACIÓ
del President del
Casal de Jubilats
Benvolguts socis i simpatitzants d’aquest Casal
de Jubilats de Salt, en aquesta breu salutació, i
considerant un tema primordial al que teniu dret
de conèixer, voldria informar-vos, que s’ha por
tat a terme el contractaE amb el rector de la
parròquia de Sant Cugat d’aquesta vila, i amb el
vistiplau del Bisbat de Girona, la renovació per
la cessió dels locals anomenada Hort de la
Rectoria, on queda ubicat el nostre Casal de
Salt, pel període de quinze anys més (és a dir,
fins al dia 24 de maig de 2021), ja què la ces
sió signada anteriorment quedava extingida en
data 24 de maig de 2006.
Per a molts, jo afirmaria la majoria de la gent
gran, troben que els anys passen més de pressa
del que ens sembla i voldríem, i amb aquesta
ruta marcada pels temps ens acompanyen,
també, el desenvolupament dels llocs on vivim,
els seus entorns i les persones que diàriament
trobem i que comparteixen amb nosaltres, les
nostres raons i també inquietuds, si volen escoltar-nos, difícil moltes vegades en aquest món
d’una manifesta manca de solidaritat... El
nostreCasal, inaugurat fa aproximadament uns
trenta anys, es manté obert i actiu, gràcies a la
fidelitat i compromís dels seus socis. Podria
omplir fulls i més fulls amb escrits, per relatar els
primers passos, formació, fets, activitats i orga
nització, durant aquest període de temps, però
no és la meva intenció el voler allargar-me més

de lo previst en aquesta salutació. Això sí vull
donar raó i testimoni, ja que considero un deure,
de la tasca exemplar, portada a terme pels presi
dents i a les seves corresponents juntes directi
ves, durant els seus anys de mandat, al càrrec
d’aquesta entitat de jubilats i simpatitzants, pio
nera del poble de Salt.
Un cop més ens pertany gaudir de la nostra
Festa Major. Els carrers tornaran a adornar-se, i
els seus veïns celebraran la seva “petita festa”
durant unes hores, amb sopars en companyia de
familiars i amics. De tot cor els hi desitjo una
bona estona de convivència i que al mateix
temps puguin gaudir d’unes hores de germanor.
Felicitar als organitzadors, per la dedicació de
tantes estones, envers als benvinguts forasters
que assisteixen a les festes. Per la meva part
voldria encoratjar a tots els ciutadans i ciutada
nes d’aquesta vila, a participar-hi, ja que la nos
tra presència és l’estímul que dóna vida a tots
aquests actes programats.
Esperem amb goig i esperança el poder-nos
retrobar novament els propers anys, ja què el
factor temps, ens ho sembla o imaginem, porta
un caminar de passos agegantats. Una abraça
da i Bones Festes.

FERRAN MÀRQUEZ i MORGADE
President

GIRONA
Pg. d’Olot, 58
Tel./Fax 972 23 29 41
Av. St. Narcís, 85
Tel. 972 23 31 56
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Bona Festa Major!
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PREGÓ 2 0 0 5
Saltencs i saltenques, ja tenim la Festa Major
aquí!!!
Durant la meva trajectòria esportiva com a
ciclista, he passat moments de molts nervis i ten
sió, moments de triomf i d’il·lusió i, us he de dir,
que quan em van proposar fer de pregoner vaig
sentir una barreja de totes aquestes emocions:
nervis pel compromís de ser avui en aquest
balcó de l’ajuntament, donant el tret de sortida a
la Festa Major, i alhora molta il.lusió per l’oportu
nitat que se m’ha donat, com a pregoner i sobre
tot com a saltenc, de compartir amb tots els
quius heu aplegat en aquesta plaça, l’inici de la
sempre esperada Festa Major.
Mentre pensava quines serien les millors
paraules per aquest pregó, vaig estar recordant
el meus anys d’infantesa i adolescència, durant
els quals esperava amb veritable il·lusió l’arriba
da de la festa.
Els meus records d’aquells dies es remunten als
vells envelats que van desaparèixer per donar
pas als primers anys de ball al pati de La Farga,
la meva escola i a l’alegria amb què rebíem les
noves atraccions de fires que arribaven cada
any. Recordo també les primeres edicions del
ball del pijama al carrer Francesc Macià i com,
des del meu llit, sentia la música que, cada nit,
entrava per la finestra de la meva habitació fins
a la matinada.
També és cert, que a mesura que vaig anar
creixent i implicant-me a fons en la pràctica del
ciclisme, vaig haver de sacrificar algunes nits de
festa ja que la disciplina a la qual estava sotmès
i els compromisos esportius no sempre em per
metien poder-ne gaudir com la resta dels meus
amics.
Fent aquest exercici de memòria he estat cons
cient de com ha canviat el poble en no massa
anys. El Salt d’ara dista molt del poble que em va
veure fer les primeres pedalades, ha anat crei
xent i millorant els seus serveis, tot i que, per
sonalment em feia molta il·lusió la idea de tenir
un velòdrom a casa i així poder continuar els
meus entrenaments aquí, a Salt.

Al llarg dels anys, la meva carrera esportiva,
m’ha portat d’una punta a l’altra de món, i inde
pendentment de les distàncies, sempre, però
sobretot en els moments de triomf, m’omple
d’orgull que parlin de mi com “el corredor de
Salt”, perquè així em sento, saltenc.
Els darrers dotze mesos han estat molt especials
per a mi, vaig aconseguir dos sotscampionats
del món i sobretot la medalla de plata als Jocs
Olímpics d’Atenes en la modalitat de keirin, fa
poques setmanes vaig guanyar dos campionats
d’Espanya (i ja en van vint-i-un), he estat recent
ment al Japó convidat en una de les competi
cions de més alt nivell mundial, he rebut
reconeixements de diverses institucions i
mostres d’afectes d’arreu de l’estat, especial
ment del nostre poble, per això vull agrair públi
cament a Salt el suport que sempre m’ha donat,
i ara, a totes les victòries esportives en puc afegir una altra a títol personal i que em fa especial
il·lusió: estar avui aquí fent de pregoner.
Però tornant a la Festa Major, he estat consultant
el programa d’actes i us puc assegurar que ens
espera una gran festa. Tenim per endavant cinc
dies de balls per a joves i grans, d’actes infantils
arreu del poble, de cinema al carrer, d’esports,
de sopars a l’aire lliure, de sopars en família i us
animo a tots a participar activament en tots
aquests actes, perquè aquests dies com tots
sabem, són els millors dé l’any per compartir
amb la família i els veïns, per retrobar velles
amistats i, en fi, per fer poble.
A més, aquest és un any de grans canvis en la
Festa, estjg|*em nova ubicació per als balls a
l’Era de cal Cigarro, amb molt mes espai i millors
instal·lacions, en una gran esplanada a la zona
esportiva a prop de la qual podria anar-hi perfec
tament un velòdrom, per exemple. Oi alcalde1%
jf i r
m
V
No em vull allargar més, perquè ja és moment de
començar la festa, però deixeu-me que us doni
? un últim consell: pedaleu sempre que pugueu,
acompanyeu la beguda d’un bon pernil i sobretot
gaudiu d’aquesta gran Festa Major!!!!
#
Bona festa a tc hom!!!
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FLECA PARRAMON
PA CUIT AMB LLENYA
c/Llarg, 39 - Tel. 972 23 65 46 -

17190 SALT (Girona)

FI nostre ofici és la fusta.
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La Festa

CAIXA CATALUNYA
comparteix ta vostra testa
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Corpus, Càritas i Salt c06
Torna a ser Corpus i els qui comencem a ser
grans se’ns barregen els records de tradicions
populars, amb el regust amarg de les celebra
cions del Nacional-Catolicismo-Espanol, que
tant de mal ha fet.
Però per altra banda segueix sent una festa
encara que no sigui un d’aquells 3 dijous “que
relucen màs que el sol”- en la que CÀRITAS ens
recorda moltes de les situacions de pobresa i
marginalitat en què es troben tantes persones
concretes de la nostra societat. Es presenten les
Memòries anuals, es fan col·lectes especials i
fins i tot en alguns mitjans de comunicació
Càritas és notícia.
Càritas de Salt també vol compartir amb els lec
tors de LA FARGA algunes de les nostres preo
cupacions i donar-vos a conèixer, si voleu, una
mica de la feina que estem fen.... i la que queda
per fer.
Volem, i intentem fer-ho, atendre a totes aquelles
persones que es troben en situació difícil, siguin
de Salt de tota la vida o recentment arribats amb
la gran diversitat de situacions en les que es tro
ben...
Com diu Càritas Diocesana en la seva Memòria:
“un pobre és un error col·lectiu” i això ens dema
na també que treballem i reclamem a l’adminis
tració la seva participació en la correcció d’a
quest error. Ens preocupa la gent gran en situa
ció de precarietat. Com és possible que algunes
persones de Salt, a l’arribar a la vellesa necessi

tin una ajuda d’aliments que els proporciona
Càritas d’acord amb els serveis socials? Com és
possible que encara avui, hi hagi algunes vivendes en condicions inimaginables?
Ens preocupa la situació d’aquelles famílies que
tenen tantes dificultats econòmiques i estructu
rals, la situació de moltes dones i dels menors.
La formació i la possibilitat d’accès al treball no
és un camí gens fàcil per a molts, i molt menys
si s’hi afegeix el pertànyer a una cultura diferent.
Ens preocupa, i molt, totes aquelles persones
que arriben, moltes vegades amb informacions
equivocades, de manera solitària o en grup (com
ha passat aquests darrers dies, procedents de
Canàries) i trobar vies possibles perque es sen
tin acollides i tractades com a persones.
Sabem que no tenim la solució d’aquests i molts
altres problemes, però sabem també que la
col·laboració de tots, (societat civil, entitas,
ONG’s, Administració ) és necessària per anar
avançant, i els serveis i programes que oferim
des de Càritas estan en aquest camí.
Càritas us convidem a participar-hi.
Si voleu més informació podeu recollir la
Memòria 2005 o els fulletons QUE FA CÀ
RITAS SALT? a l'Hotel d’Entitats, Parròquies i
Ajuntament. També al tel. 972 242472 o al Mail
caritassalt@mixmail.com
Montse Manén
Presidenta Caritas Salt Sant Cugat
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Us desitgem bona festa major!
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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E S C O R X A D O R G E N E R A L FRIGO RÍFIC
S A L A D ’E S P E C E J A R

R E P A R T IM E N T D IA R I
c/ Major, 419-17190 SALT (Girona) - Tel. 972 40 56 40
_______________________________________________________

A P L IC A C IO N S E L È C T R IQ U E S s.a.
S o m una em presa caracteritzada per la capacitat
h um ana i econòmica, per la inversió constant en
millores tecnològiques, formació, qualitat dinam ism e
i projecció, q ue im pulsen el desenvolupam ent de la
producció dels nostres clients.
So m una em presa am b un ampli equip de professionals
especialitzats en el disse ny i la realització
d'instal·lacions elèctriques i automatització industrial.
d Amnistia Internacional. 22
17190 SALT (Girona)
Tel. 972 40 50 23
Fax 972 40 22 30
E-mail: info@apKeteccom
Web: www.aplidec.com
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en constatar el nombre de persones i grups que
es belluguen en aquest camp.

Agermanament Perú

Aquestes consideracions m’han vingut al cap
arran del desè aniversari de la fundació
d’Agermanament Perú, una petita ONG saltenca, nascuda a l’ombra de la parròquia de St.
Cugat. El seu naixement va ser accidental, a
principis de l’any 1996, quan, per error,
l’Ajuntament va adjudicar a Càritas una subven
ció procedent de la partida del 0,7% del pressu
post que s’ha de destinar en ajuda del Tercer
Món. Aquell feliç error va provocar que un petit
grup de persones comencessin de preguntar-se
cap a on podien destinar aquells diners. I així fou
com van tenir notícia de la ciutat de Jaén, al nord
del Perú, en una regió pròxima a la selva, molt

Salt, vist de des de fora, actualment té mala
imatge, no sembla un poble “normal” . Quan apa
reix als mitjans de comunicació, generalment
ocupa les pàgines de successos. Quan dius a
algú “Jo visc a Salt”, és fàcil que t’adreci una
mirada compassiva. Però, en bona part, aquesta
mala imatge no són sinó un grapat de prejudicis
mancats de fonament.
Quan coneixes la vila de Salt i la seva gent, t’a
dones que tenen grans virtuts, per bé que, des
de fora, no es vegin o no es vulguin reconèixer. I
una cosa que normalment no es diu, però que es
pot demostrar, és que a Salt hi ha moltes perso
nes acollidores i solidàries, en un percentatge
netament superior a d’altres poblacions.
No em refereixo només a l’acolliment de l’onada
migratòria que en els darrers anys ens ha caigut
a sobre, amb unes proporcions que en un altre
lloc haurien creat una fractura social. Em referei
xo especialment a la solidaritat vers el Tercer
Món. Una vila en què una tercera part de la
població és estrangera (provinent de més de 70
nacionalitats diferents), no ha perdut, això no
obstant, la capacitat de continuar ajudant els paï
sos pobres del Sud. Confesso la meva sorpresa

BURCH ASSESSORIA
* 8 9 * » ”'

JURÍDICA LABORAL, FISCAL, ASSEGURANCES

Pilar Burch Ros
Graduat Social - Tècnic Tributari

Montserrat Frigola
Daniel Burch Ros
Agent d'Assogurances

PlaÇQ Verdaguer, 4 - Tel. 972 23 29 91
Fax 972 23 78 63 - 17190 SALT (Girona)
e-mail: pilarburch@infonegocio.com

deprimida, un lloc en què l’Estat i els seus ser
veis encara no havien arribat i la institució més
seriosa era el Bisbat, regit per jesuïtes.
A Jaén s’havia fundat la “Vicaria de la
Solidaridad”, una entitat depenent del Bisbat
destinada a promoure projectes de desenvolupa
ment, que justament en aquell moment buscava
finançament per a un projecte de capacitació de
jutges de pau. Aquest va ser el primer projecte
finançat per Agermanament Perú. I la Vicaria de
la Solidaridad va esdevenir la “contrapart”,
necessària i solvent, de l’Agermanament a l’altre
costat de l’Atlàntic.
Després d’aquell primer projecte, al llarg de 10
anys, se n’han realitzat molts més: construcció
d’escoles, dispensaris, un centre de rehabilita
ció, projectes de formació de tot tipus, promoció
de la dona, atenció mèdica, creació de coopera
tives, menjadors escolars, beques per a estu
diants... Tots els projectes han nascut de la base,
la Vicaria n’ha seguit l’execució i n’assegura la
continuïtat. Agermanament Perú ha contribuït a
fer-los possibles tot buscant el finançament -parcial o total- gràcies a subvencions d’ajunta
ments, la Generalitat, fundacions o particulars.
Des d’un punt de vista material, s’ha dut a terme
una tasca formidable que beneficia molta gent.
Però goso dir que el més important, en aquests
10 anys, ha estat l’experiència personal viscuda
per tots els protagonistes de l’Agermanament
-tant els de Salt com els de Jaén-, el voluntariat,
l’intercanvi enriquidor, el coneixement mutu, el
diàleg entre maneres diferents de veure el món,
la descoberta de valors nous en l’altre, compartir
la vida en un pla d’igualtat. No cal dir que els qui
han fet aquesta experiència d’una forma més
intensa han estat els qui han tingut l’ocasió de
viatjar al Perú per conèixer, de primera mà, la
realitat i la gent.

Aquell petit grup que va començar fa 10 anys,
ara és una família de 150 socis, 85 dels quals es
van trobar per celebrar-ho amb un sopar solidari
el dia 10 de juny al pati del Museu de l’Aigua. La
trobada ens va permetre constatar que la coope
ració i la solidaritat a casa nostra gaudeixen
d’òptima salut, i això és una molt bona notícia,
sobretot per a la nostra pròpia població. Un
poble obert i solidari és un col·lectiu sa, i dóna
una imatge immillorable.
L’enhorabona a tots els qui fan possibles els 10
primers anys d’Agermanament. Tant de bo s’hi
afegeixi molta més gent. La causa s’ho mereix.
Qui en vulgui saber més, pot contactar amb: http:
agermanamentperu.girona.com o bé escriure a
agermanament@girona.com.

ENRIC ROURA
Rector de la parròquia de St. Cugat de Salt
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EL PASSAT: HISTÒRIA DEL

FERROCARRIL OLOT-GIRONA
feina, i m’agrada molt, perquè em permet conèi
xer molta gent de tots els pobles, des d’Olot fins
a Girona.
Però al tren hi treballa molta altra gent, després
parlaran ells. Ara només deixeu-me dir que per
què el tren vagi bé tothom ha de fer la seva feina
ben feta i quan cal. Ja m’enteneu, no?

Avui és el 15 de juliol de l’any 1969. Em dic
Ramon Torrent i porto 22 anys treballant al
carrilet d’Olot. Estic una mica trist, perquè és l’úl
tim dia que la gent podrà pujar al tren per anar
d’un lloc a l’altre. Demà tota la gent que utilitza
aquest mitjà de transport haurà de fer servir
autobusos i totes les mercaderies que transpor
tem aniran en camions.
La veritat és que serà un canvi important. Tots
els ferroviaris ens haurem de buscar una altra
feina o marxar a treballar a un altre lloc molt
llunyà. I és una llàstima, perquè pugen al tren
unes 600.000 persones cada any. I hi ha dies
que hem d’enganxar tots els vagons per portar la
gent amunt i avall. No sé com s’ho faran amb els
autobusos...
Mireu el diari d’avui i fixeu-vos amb les fotogra
fies. Veieu la quantitat de gent que l’utilitza enca
ra?

Uns treballadors del tren d ’Olot
Mireu: el tren serveix per transportar per
sones i mercaderies amunt i avall. El
d’Olot es va construir entre finals del
segle XIX i començaments del XX. D’això
ja fa molt de temps!
Era una època on anar d’un lloc a l’altre
costava molt de temps i esforç, perquè
gairebé no hi havia carreteres, i les
poques que hi havia no estaven enquitranades com ara, sinó que eren plenes de
pols o, si plovia, de fang. De tota manera
tampoc hi havia cotxes, ni motos, sinó tar
tanes o carretes. En aquells anys la gent
no es desplaçava gaire sovint. Moltes per
sones
dels pobles amb prou feines si
Els automotors són els trens de passatgers més utilitzats
havien anat alguna vegada a Girona. Anar
a Barcelona era un viatge que podia durar dos
Abans no sigui massa tard, miraré d’explicar-vos
dies!
una mica la manera com funciona el tren. Mireu:
El trànsit de mercaderies també era molt dificul
jo sóc factor autoritzat. Això vol dir que m’enca
tós, perquè no hi havia camions, sinó carretes o
rrego de les feines que es fan a les estacions:
mules, que podien portar poc pes i molt lenta
vendre bitllets, donar la sortida als trens, posar
ment.
bé les agulles,... però no estic en una sola esta
Us podeu imaginar el panorama: els productes
ció, sinó que me les conec totes, perquè quan
que
no es feien a la comarca i havien de venir de
els caps d’estació fan festa o estan de vacances,
fora
eren escassos i cars.
jo sóc el que els substitueix. Aquesta és la meva
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Emmig d’aquesta situació van començar a
aparèixer algunes fàbriques que s’instal·laven a
tocar els rius, per poder aprofitar la força de l’ai
gua per moure les màquines. En aquesta època
es formen pobles sencers que neixen al voltant
d’una d’aquestes indústries dedicades principal
ment al tèxtil, o sigui a fer teixits i filats.
Potser em faig una mica pesat i deveu pensar
que quina relació té això amb el tren d’Olot i amb
altres carrilets. Doncs ara us ho diré: molta!
Veureu, aquestes indústries necessitaven poder
transportar amb rapidesa els materials per poder
treballar: cotó, carbó, ferro, maquinària diver
sa,... i també havien de poder portar els produc
tes acabats cap als mercats on s’havien de ven
dre i cap a les ciutats grans. Aquesta necessitat
de les indústries també la tenien molts altres ofi
cis: els llenyataires havien de transportar la
fusta, els sacs de carbó vegetal, els rodells; els
pagesos i ramaders havien de portar el bestiar al
mercat, el blat cap als molins, el vi cap als
cellers,... i així un munt de mercaderies havien
d’anar d’aquí cap allà.
De manera que es va veure que convenia crear
un sistema ràpid que pogués dur persones i mer
caderies d’un lloc a l’altre i per això es van fer
estudis per crear un ferrocarril que passés per
aquestes comarques.
Ja haureu llegit abans que a d’altres llocs ja hi
havia trens des de feia molt de temps. Per això
es va pensar que n’hi hauria prou de fer un tren
més petit que anés fins a una ciutat que ja esti
gués ben comunicada. I així ho van fer: van pen
sar que el tren hauria d’anar des d’Olot -una ciu
tat molt important ja en aquella època- fins a
Girona, on enllaçaria amb el tren gros fins a
Barcelona -la capital de Catalunya- i fins a
França.

I així ho van començar a fer el 1892 en un tram
entre Anglès i Amer; després es va treballar en el
traçat entre Girona i Anglès i, el 13 de novembre
de 1895 s’inaugurà el ferrocarril entre Salt i
Amer. El 10 de gener de 1898 el tren arribà a
Girona i després s’anà treballant en la part alta
de la línia, fins a arribar a Olot el dia 14 de
novembre de 1911.

El programa d ’actes del dia de la inauguració
del tren a Olot

La construcció de
l ’estació d ’Olot va
ser molt difícil

Aquest dia va passar un fet que va marcar l’e
xistència del carrilet per sempre, i és que va des
carrilar la màquina que anava al davant del tren
on viatjaven les autoritats, i van haver de tornarla a posar a la via perquè pogués arribar a Olot
el tren inaugural. Com que hi van estar moltes
hores, aquest va arribar amb molt de retard, i
d’aquí la dita de ”EI tren d’Olot surt quan vol i
arriba quan pot”. En comptes de celebrar-ho
amb un dinar van haver de fer un sopar, però des
d’aquell dia ja es podia anar d’Olot a Girona amb
el carrilet.
Després van passar molts anys i moltes coses
que podria explicar-vos, però només vull desta
car que el 1927, el qui era Rei d’Espanya
- l ’Alfons XIII-, es va traslladar de Girona a Olot
amb el carrilet i, en arribar a Olot, felicità els tre
balladors de la Companyia pel bon servei que
feia.
Hi va haver moments més bons i d’altres de més
dolents, però el carrilet ha funcionat gairebé
sempre fins el dia d’avui. Algunes vegades no ha
pogut recórrer tota la línia perquè els aiguats se
n’han endut algun pont o han fet malbé la via;
d’altres vegades han passat incidents que han
obligat a fer algun transbord, per exemple l’any
1946 hi va haver un accident quan una màquina
i un furgó van caure al riu a l’entrada de
Bescanó. Un dels moments més bons han estat
quan han arribat màquines noves - l ’any 1926 es
van comprar 4 màquines de vapor que han tre
ballat molt bé fins avui- i l’any 1959 van arribar 2
automotors que han fet que els trens de passat
gers només tardin 1 hora i mitja per anar de
Girona a Olot. Ara voldria ensenyar-vos uns
materials que tenen una colla d’anys i altres que
són de fa poc temps. Mireu-los bé, perquè d’aquí
a uns anys seran història:

Aquest és el document del que jo cobrava quan vaig
començar a treballar al tren d’Olot com a aprenent.
Era el dia 8 de març del 1947.

Ara us presentaré un maquinista, que com bé
sabeu és el que porta les màquines del tren. Es
diu Joaquim Martí i ha conduït màquines de
vapor i també els automotors.
Salutacions a tots i a totes! Com bé diu el senyor
Torrent, jo sóc maquinista i m’he recorregut la
línia un munt de vegades. Vaig començar a tre
ballar al tren l’any 1945 als tallers d’Amer.
Després vaig començar a anar a les màquines
com a fogoner i al cap d’uns anys vaig ascendir
a maquinista. Des que van arribar els automo
tors he après a conduir-los i ara tant porto trens
de fum com dièsels.
Els trens poden ser de tres classes: només de
passatgers, només de mercaderies o mixtos:

Aquest és un horari de trens de l ’any 1905. Fixeu-vos
que el tren només arribava a St. Feliu de Pallerols. Si
es volia anar a Olot, s ’havia d ’agafar una tartana des
de l’estació fins a la capital de la Garrotxa.

Aquesta fotografia està feta a Amer i podem veure-hi
un creuament de trens: hi ha un tren de fum i un automotor.
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En aquests darrers temps els trens exclusius de
passatgers es fan gairebé tots amb els automo
tors. Són trens ràpids i còmodes que només fa
10 anys que els tenim i que agraden molt als
passatgers. Per anar d’Olot a Girona tarden molt
menys que els de vapor i són molt més silencio
sos. Els seients estan encoixinats i a l’hivern
tenen una bona calefacció. Com que només en
tenim 2, els tallers han adequat dos vagons de
passatgers com a remolcs i així podem portar
molta més gent a cada viatge. Vegeu aquesta
fotografia d’un modern automotor

Hi ha trens que porten passatgers i també mer
caderies. Els estira una màquina de fum i són
més lents que els automotors. Les persones que
els agafen ja saben que si a alguna estació s’ha
d’enganxar o desenganxar algun vagó s’hauran
d’esperar per poder continuar el viatge; però avui
la gent no té massa pressa. Alguns d’aquests
trens mixtos es fan només els dies de mercat a
Olot -e ls dilluns- o a Girona -e ls dissabtes- i per
meten que els venedors puguin dur les mercade
ries que compren o venen al mateix tren. Aquí
teniu la fotografia d’un tren mixt de passatgers i
mercaderies.

Un automotor a l ’estació d ’Olot
Darrerament de trens només de mercaderies
se’n fan pocs, perquè els camions fan molta
competència, doncs van a carregar i descarregar
les mercaderies a les mateixes fàbriques i al lloc
on indica el client, però abans sí que se’n feien
molts. Sempre han circulat amb una màquina de
vapor, tot i que, si el tren duia molt pes necessi
tava que l’estiressin dues màquines, sobretot a
les pujades. Mireu aquest diari de fa pocs anys
amb un tren de mercaderies a la recta de Vilanna

Tren mixt sobre la riera d ’Osor, entre Anglès
i La Cellera

Si voleu saber com es condueix un tren us he de
dir que portar un automotor és molt més senzill
que no pas una màquina de vapor. Una màquina
de vapor necessita que se la prepari molt bé,
s’encengui el foc, se li tiri el carbó necessari
quan convingui i es reguli la pressió per poder
circular bé, sobretot a les pujades. En canvi un
automotor va amb gasoli i funciona
gairebé com un autobús, de manera
que no cal que hi hagi un fogoner ni
encendre’l moltes hores abans ni
haver de vigilar la pressió a les puja
des. De tota manera a mi m’agrada
molt portar les màquines de vapor,
perquè se n’ha de saber molt per ferho bé. I a la gent li agrada mirar un
tren que deixa darrere seu una
espessa columna de fum...

A la recta de Vilanna els cotxes i els trens circulaven de costat
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E n tre v is ta a:

XAVIER SOLÀ
P R E S ID E N T D E L A C O M IS S IÓ D E F E S T E S

Què en seria de la història dels pobles sense Festa Major.
A l ’estiu, la majoria de les poblacions s’em plenen de
“ calor, gresca, serpentines, penjarelles i garbuix”i. Tot i
que queden lluny les antigues celebracions relacionades
més directament amb els sants patrons de cada vila, les
collites del camp o la cobla; petits i grans segueixen
gaudint dels dies de festa major. Dies i nits en què es torna
a hores petites, després de llargues vetllades am anides
per orquestres, petards i balls del pijam a. Però, quins
maldecaps hi ha darrera les nostres rialles? En Xavier
Solà, president de la Comissió de Festes ens ho explica.

-Q uan es com ença a preparar la Festa
Major?

-Doncs des del mes d’agost. Just quan
acaba la festa ja es comença a pensar en la
de l’any vinent. Ens trobem amb la Comissió
durant l’agost i setembre per fer una valora
ció de com ha anat i ja, a partir de l’octubre,
comencem a tancar el pressupost amb
l’Ajuntament. Després ens reunim un cop al
mes i a mesura que es van acostant les
dates un cop per setmana. I durant la festa,
estem treballant les 24 hores! La veritat és
que vull aprofitar per agrair a les nostres
famílies la paciència que tenen aquests
dies.
-No la disfruteu gaire vosaltres, la festa!

-Bé, perquè la majoria de gent pugui gaudir,
sempre hi ha d’haver una minoria que faci
cert sacrifici. Però bé, jo penso que ara som
nosaltres els qui ens en preocupem però
que d’aquí uns anys seran uns altres, i des
prés ja ens tocarà ballar! És un esforç que
val la pena perquè després hi hagi una con
tinuïtat.
-I qui form a la com issió?

-Som gent de diferents entitats del poble i

o

funcionem de manera gairebé independent.
Evidentment hi ha una coordinació constant
amb l’Ajuntament pel tema del pressupost i
perquè hi ha alguns aspectes que s’organit
zen directament des del consistori públic
-com són el pregó i el cartell de les festes-.
Alhora, hi ha aspectes que han estat dele
gats a empreses especialitzades de manera
que ens hem professionalitzat molt. Per
exemple, l’equip de so, la seguretat, etc.
-I com va ser que s ’incorporés a la com is
sió?

-Doncs jo ja estava vinculat a la vida asso
ciativa de la vila perquè fa temps que estic
en una entitat esportiva. Va ser fa 4 anys
enrera, però, que l’antiga comissió estava
molt disgregada i hi havia el perill que tota la
festa major fos privatitzada. Si això hagués
passat, cap entitat no hi hagués pogut parti
cipar i això hauria estat una pèrdua impor
tant per aquests grups. Per això, des de la
regidoria de cultura, es va fer una crida a les
persones vinculades a les entitats, a veure
si en sortia una comissió de festes i així va
ser. Vaig ser vicepresident fins que el que
aleshores era el president va marxar i mira,
aquí estic.

-I com s ’organitza la Com issió, en dife
rents s e c c io n s? Per què són m olts
aspectes els que cal coordinar, no?

-La Comissió de Festes es subdivideix en el
que anomenem comissions permanents.
Aquestes es dediquen a algun dels àmbits
que s’han de treballar: seguretat, grups
musicals, els gots de les barraques, etc. De
tota manera, com que no som pas molts, hi
ha persones que estan en més d’una comis
sió a la vegada. Ens ho fem una mica tot
entre tots.

exigent i la Farga és un lloc que queda tan
cat de manera que s’estava complicant
massa. Per tot això, des de l’any passat,
s’ha traslladat l’envelat a l’Era del Cigarro.
-I com s ’ho han pres el saltencs? Ho dic
perquè els canvis de lloc poden ser pro
blem àtics per allò que diuen que som
anim als de costum s. Han tingut gaires
crítiques?

-Bé, algunes persones, sobretot gent gran,
que s’havien acostumat a
l’antiga ubicació no ho aca
P e r q u è la m a jo r ia
baven de veure clar i fins i
-I què és allò que m és li
agrada de les festes i que
d e g e n t p u g u i g a u d ir , tot ens van dir que per què
no feiem les actuacions de
el va fer entrar a la com is
s
e
m
p
r
e
h
i
h
a
d
’h
a
v
e
r
les orquestres a La Farga i
sió, suposo?
u n a m in o r ia q u e
les dels joves a l’Era de cal
-Jo ho diria al revés. Què és
Cigarro.
Però, precisa
el que no m’agradava i que
f a c i c e r t s a c r if ic i
ment,
pensem
que una
em va motivar a entrar a la
Festa
Major
ha
de tenir
comissió per mirar de can
públic de totes les edats. I al final el nou
viar-ho; i així, evolucionar. En aquest sentit,
espai i, en general, la festa de l’any passat,
crec que ser crític és important per la millo
va
ser un èxit.
ra de les coses. És per això que jo diria que
el que ens ha mogut és allò que no ens
-Q uins són els factors d ’aquest èxit? El
agradava i que calia canviar. I aquí estem.
nou espai, els grups, més publicitat?
-Q uins són, doncs, els canvis fonam en
tals que s ’han fet aquests últim s 4 anys?

-Doncs bé, s’ha passat la cantada d’havane
res de la Plaça del Veïnat a la Plaça
Catalunya perquè l’espai original havia que
dat molt petit. També es va decidir posar dos
escenaris a l’envelat perquè així s’agilitzava
el canvi de grup durant els concerts i s’aca
bava una mica més aviat. De tota manera,
l’espai de la Farga quedava molt petit amb
aquests dos escenaris i, a més a més, la
normativa de seguretat cada vegada és més
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-Es deu al fet que no s’han fet invents
estranys sinó que se segueix barrejant l’atuació de l’orquestra per la gent gran amb
els grups musicals que tenen un públic més
jove. Això sí, mirant de portar músics de
qualitat, de manera que es doni la convivèn
cia entre píblics variats que és com ha de
ser una festa major, des del nostre parer.
-Bé, anys enrere, segons he sentit dir, la
Festa M ajor de Salt tenia m olt de bombo!

-Tu ho has dit, segons has sentit dir. Tant tu
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com molts altres joves, heu gaudit de la
festa durant tots aquests anys de 2 a 6 de la
matinada aprofitant que era festa major i
que els pares us deixaven tornar tard, però
si et pregunto qui tocava? Ni ho recordes,
perquè els grups eren el que menys impor
tava. La comissió actual està intentant que
la gent no només vingui a la festa perquè és
festa major sinó que vinguin a veure Mclan
o Els Pets, com l’any passat, per exemple.
D’aquesta manera, estem mirant de recupe
rar una festa més sonada, com passava anys
enrere.
-Per què són im portants les festes?

-Sobretot per trencar la monotonia. Si pas
ses els dies festius amb alguna activitat
extraordinària, et passen millor. Vull recor
dar també, que la comissió porta el nom de
Comissió de Festes, de manera que no
només és una comissió per la festa major.
Per això aquest any hem organitzat també la
Revetlla de Sant Joan, que gairebé s’havia
perdut, aquí a Salt. L’altre punt important de
les festes és la participació de les entitats,
que donen vida a qualsevol poble. Des del
nostre parer, tot i que ja n’hi ha, encara fa
falta un grau més d’implicació de totes les
entitats del poble perquè siguin unes festes
com cal.

o

-Propostes destacables per aquest any?

-Bé, moltes coses! Com es pot veure al pro
grama tenim havaneres, cinema a la fresca,
cercavila, sardanes... I a l’envelat aquest
any escoltarem al cantant Loquillo, que fa
poc a editat un nou disc. També tenim una
nit dedicada al grup guanyador del concurs
Saltthemusics, tenim als Son de Gracia i
Gertrudis que amb la seva rumba catalana
segur que faran ballar grans i petits.
-Sap alguna cosa dels orígens de la Festa
Major?

-No, no hi he profunditzat mai. Havia sentit
alguna cosa en relació a dos escenaris. Un
al veïnat i l’altre al Padró que compatien per
veure qui oferia millor festa. Però jo no hi
entraré pas en aquesta diferenciació perquè
per mi Salt és tot, des de la Plaça del Veïnat
fins al Padró passant per l’era del Cigarro.
AGNÈS CABEZAS HORNO

1 SUNYER I AIMERIC, Salvador. Llibre
Coneixences. Girona: Ajuntament de Salt, 1995
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IMPORTANT
SALT s’ha desenvolupat d’una manera extraor
dinària i d’aquell poble antic hem passat a ser un
nucli important, doncs les velles estructures van
anant desapareixent i ha sorgit una ciutat, mal
grat que sempre hem tingut la dificultat de tenir
al cantó Girona, una població que té molts de
problemes.
Al llarg de la història, Salt no era pas tan diferent
de la ciutat veïna, que fins fa ben poc la Gròber
o la Gerundense, antiga fàbrica de paper, esta
ven al bell mig de la capital i cal afegir-hi una
important fàbrica de gel al carrer Ciutadans o un
obrador de cacau a la Força. Així, la semblança
de les dues poblacions era idèntica. Però, Salt,
amb més sensibilitat en qüestions socials, va
tenir la gran idea de crear les condicions
necessàries perquè aquelles velles naus es
rehabilitessin per a usos públics. En canvi, la ciu
tat veïna, allà on hi havia les fàbriques hi van
construir pisos.
Girona tenia els avantatges de ser capital de pro
víncia i això afavoria que s’hi establissin orga
nismes i serveis que no haguessin estat d’altra
manera. Al llarg del temps, especuladors i inter
mediaris s’establissin en el lloc.
En conseqüència, els pobles del voltant érem
això, tan sols pobles i a poca cosa podíem aspi
rar. Dóna la impressió com si fóssim inferiors,
malgrat que la societat saltenca sempre ha estat
molt més dinàmica que la gironina, donava la
seva pròpia forma, així no teníem els inconve
nients de ser ciutat emmurallada, ni de tenir un
castell, la catedral, etc. que vulguis que no, sem
pre marca i crea una ciutat més immobilista, més
conformista i amant de l’estabilitat. I, la prova la
tenim de Girona, des de la restauració democrà
tica, no més va tenir una mateixa persona d’al
calde i l’actual successora hereva de l’anterior i,
això dificulta que, en un mateix lloc, s’hagin
desenvolupat coses amb diferents sensibilitats,
amb el que suposa de no enriquiment de la
qüestió, i, així, no sabem si la ciutat podia haver
estat millor.
I, Girona va venir a picar a Salt allò que li va con
venir, els seus quatre fidels i poca cosa més.
A més, la ciutat veïna té grans problemes i,
actualment, s’està veient amb les infraestructu-

res, que les volen tenir totes i no saben per on
fer-les passar i els seu problema ens ei foten a
Salt
Però, Salt s’ha fet gran i té la suficient maduresa
com per saber que vol i no pot permetre l’agres
sivitat de Girona, ciutat de velles estructures,
que sempre ha tingut un afany desmesurat en
voler posseir-ho tot. I, si volen l’estació del TGV,
que se la quedin, però que també s’estableixin a
la ciutat el pas de mercaderies, desdoblament de
la N II i 3r i 4t carril. Però no, ells volen solament
l’estació, tal vegada la pols dels combois deuen
molestar als senyorets de ciutat. Caram!, ells
són més fins.
I, Salt com ciutat moderna i cosmopolita no té res
a envejar. I, tots els braços saltencs són neces
saris per a fer una bona pinya a fi d’aixecar un
castell més alt que el de la ciutat veïna. I, no serà
una fortalesa feudal amb parets de pedra, ni edi
ficis fortificats, sinó que farem una gran torre
humana amb una espècie de cúpula i corona del
castell amb l’enxaneta que, quan porta a terme,
fer l’aleta, és dolç com un àngel. Ah!, i el nostre
no és de coure.
Per això, hem de portar tots els serveis possibles
i fer un Salt important, perquè hem deixat de ser
poble i som ciutat. Bona Festa Major!

Agapit Alonso i Pont

Hem de
celebrar
moltes
coses
plegats.
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Cami dels Carlins, 10. A SALT-Girona (Costat sortida 7 autopista)

XUIXOS
Unes postres de festa Major!
Ingredients
(quantitat per a 10 xuixos):
1a part:
170 g de farina de força
20 g de llevat de París
100 g d’aigua
170 g de farina flaca

Elaboració: 1a part Fer una bola de pasta
remenant i treballant bé els 170 g de farina de
força, els 20 g de llevat de París i els 100 g
d’aigua. Quan ja la tinguem a punt, tapar la bola
de pasta mare amb 170 g més de farina flaca i
deixar-la reposar perquè llevi.
2a part quan la farina de sobre la bola de pasta
mare s’obri com una estrella, tirar-li la resta
d’aigua amb la sal, el sucre i el suc de llimona.
Barrejar-ho tot i treballar-ho com si fos una pasta
per a bunyols més aviat dura.
Posar la pasta damunt un taulell i donar-li forma
de creu. Posar-hi al mig 50 g de margarina o
mantega, i anar-hi plegant al damunt els braços
de la creu, d’un en un.
A continuació estirar la pasta amb un corró, i un
cop estirada, doblegar-la per la meitat. Tornar a
estirar-la, i plegar-la de nou, i així fins a tres ve
gades. Finalment estirar-la de manera que ens
quedi d’1 cm de gruix aproximadament, i tallarne porcions quadrades d’uns 50 g cada una.

2a part
100 g d’aigua
12 g de sucre
(1 cullerada sopera)
un polsim de sal
el suc d ’un quart de llimona
50 g de margarina o mantega

Untar oli sobre el marbre de la cuina amb els
dits. Agafar una porció de pasta, posant-la
davant nostre amb forma de rombe, i estirar-la,
amb el corró untat d’oli, fins que tingui uns 25-30
cm de llarg. Farcir el rombe de crema, enrotllarlo, i tancar les puntes, marcant-les bé, en els
extrems. Deixar-ho llevar fins que dobli el seu
tamany.
Per acabar agafar el xuixo amb els dits untats
d’oli i posar-lo a fregir en una paella amb abun
dant oli calent. Un cop fregit escórrer-lo bé i arre
bossar-lo amb sucre granat.
Deixar-lo refredar i ja ho tindrem a punt per
servir.

recepta és de Robert Margenat, de la
Pastisseria Margenat de Salt, segons la fórmula hereta

Aquesta

da del seu avi Lluís Margenat Puigmitjà, de l’any 1929.
Robert Margenat és col·laborador de la Comissió
Gastronòmica del Consell Municipal de la Gent Gran de
Salt.

CONFITERIA P A S T ISS E R IA

M ARGENAT
c/ Abat Oliba, 10 - Veinat de Salt -17190 GIRONA
Tel. 972 23 06 79
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Don Carpi Pizza
®972 24 58 48
A b a t O lib a , 1 i 3 - S A L T

www.carpigirones.com
Servei a domicili gratuït

de repartiment: Salt - Girona - Bescanó - Vilablareix*

Pinsos, Abods, llavo rs i Cereals

SITJÀ

Tot per l’horta, camp i jardí, substractes vegetals - Carbó d ’alzina
Alim entació i com plem ents per a anim als de com panyia
d Sant Dionís, 62 - Tel. 972 23 60 84 - 17190 SALT (Girona)

i

^

ANIVER
SARI DE

LES VETES
Sortosament, la preocupació per atendre la gent
gran, sobretot la que es troba sola, malalta o
amb pocs recursos, és ben present a les parrò
quies. Ara mateix, a les de Salt, existeixen dos
serveis d’atenció a la gent gran, un a cada
Càritas parroquial, que estan estretament rela
cionats entre ells. Hi col·laboren una vintena de
voluntaris i l’any passat varen fer companyia a
una quarantena de persones, amb visites setma
nals, quinzenals o esporàdiques als domicilis o
residències on viuen.
A més de tenir organitzat aquest tipus de servei
a través de Càritas, la parròquia de Sant Jaume
es va plantejar, ja fa una colla d’anys, crear una
fundació privada parroquial, juntament amb la
parròquia de Sant Cugat. Aquest és l’origen de la
Residència assistida Les Vetes, que va ser inau
gurada ara fa deu anys. Mn. Àngel Caldas, que
llavors era el rector de la parròquia de Sant
Jaume, va ser l’ànima d’aquest projecte, en el
qual hi van participar activament moltes altres
persones.

Residència Les Vetes acull actualment 46 perso
nes, ateses per una comunitat de cinc germanes
de la Congregació de les Missioneres Filles del
Cor de Maria, una quinzena d’auxiliars i una vin
tena de voluntaris, que realitzen diversos serveis
a la porteria, al menjador, a l’administració i al
jardí, i col·laboren en tasques de bugaderia i
cosidor i en activitats recreatives.

Es tractava d’establir una fundació civil privada,
de caràcter benèfic, és a dir, sense ànim de
lucre, amb la finalitat de “donar assistència a les
persones desvalgudes, especialment si es tro
ben en la tercera edat, en totes les necessitats
físiques i espirituals de la vida humana, tant en la
salut com en la malaltia”, com diu la Carta de
fundació. Aquest document esmenta els fenò
mens que contribueixen al fet que la tercera edat
requereixi, als nostres temps, una atenció parti
cular: el descens de la natalitat, la família nucle
ar, l’allargament de l’expectativa de la durada de
la vida i la massificació i l’aïllament de les ciutats,
a més de la mateixa vellesa. La Carta de funda
ció també es fa ressò de la rica tradició eclesial
de creació de corporacions i fundacions destina
des al servei dels pobres.

El proper dia 1 d’octubre es faran una sèrie d’ac
tes commemoratius d’aquests primers deu anys
de Les Vetes. El bisbe de Girona presidirà una
missa a l’església de Sant Jaume i visitarà la
Residència. La festa inclourà un dinar de germa
nor a La Mirona.
A tots els qui han treballat per fundar Les Vetes,
i als qui en fan possible la continuïtat, per molts
anys! I a tothom, bona Festa Major!

Situada al carrer Sant Antoni, a l’indret que havia
ocupat la guarderia de la fàbrica Coma Cros, la

JOSEP CASELLAS
Rector de la parròquia de Sant Jaume
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Països Catalans, 230 baixos - Tel. 972 24 39 11 - 17190 SALT (Girona)
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J.ARNAN
FABRICACIÓ DE:
VIDRIERES ARTÍSTIQUES
amb plom, alumini “EXPLOSIONAT”
formigó i pintades al forn.

DECORACIÓ DE:
VIDRES i MIRALLS A LA SORRA

Ux dexlf

bonA

COL·LOCACIÓ DE:
“CLIMALIT” - TEMPLATS

d Muscarola, 27-B (sector Abastaments)

c/ Doctor Ferran, 34
Tel. 972 242 392
17190 SALT (Girona)

Tels. 972 23 64 50 - 972 24 30 29
Fax 972 40 21 46 - 17180 VILABLAREIX
e-mail: vitrallsjarnan@retemail.es
www.jarnan.com
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ASSESSORIA JURÍDICA, FISCAL
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CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.A.

PI. del Veïnat, 8, baixos - Apt. de Correus, 64 - 17190 SALT (Girona)
Tel. 972 24 15 44 - Fax 972 24 50 55

LA REFORMA
DEL MERCAT MUNICIPAL FA
El passat 10
remodel·lació
Salt. La
supermercat
congelats de la
de renovar tot el mercat i les’ parades, i
construir un aparcament gratuït per als
clients.
Amb la renovació es va ampliar l’horari
comercial, que es va estendre a les tar
des, es van oferir nous serveis, amb la
incorporació del supermercat, i activitats
per als clients, com visites guiades o cur
sos de cuina.
Dos anys després de l’obertura, l’oferta
del mercat s'ha consolidat. La remodelació completa que es va fer d’aquesta ins
tal·lació ha suposat una modernització del
concepte de mercat sense renunciar a les
seves funcions de punt de trobada entre
veïns.

Fusteria

A P A R T IR
D ’A R A I
G R À C IE S A
VOSALTRES!

Puigdemont
C 9 7 2

4 0

11

2 3

C / Cervantes 27
17190 Salt (Girona)
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Pg. Països Catalans, 124 - Tel. 972 40 26 30 - SALT

• cuines
• vestidors
• parquets
• armaris
• banys
• portes

Activitats al Museu de l’Aigua

VISITA TEATRALITZADA
Qui millor per explicar-nos històries de Salt que
un avi que hi ha viscut tota la vida? I si a més la
seva família des de sempre que hi viu, a Salt?
Encara ens en podria explicar més, de coses!
Aquest és el punt de partida dels personatges
que apareixen a la visita teatralitzada “FEM UN
SALT HISTÒRIC!”.
En Pepet és aquest avi, una mica tafaner, a qui
només falta que algú l’escolti una mica perquè
comenci a xerrar, i a explicar-nos com ha anat
canviant el poble al llarg dels anys. Però a més,
i gràcies a la màgia del teatre, podem recular
unes quantes generacions en la seva família, i
veure les trifulgues que van passar al llarg del
segles.
El Museu de l’Aigua, Debòlit Teatre i Àrtemis us
proposem participar en aquesta visita i ser testi
monis d’aquesta altra història de Salt, la història
de la gent del carrer, senzilla, treballadora, que
s’adapta als canvis que van succeint al seu
voltant, s’enamora i riu, s’enfada i plora, té por...
és a dir, viu!
Jordi Puidevall i Eli Robles
Debòlit Teatre

JOSEP M.
PLANA,
guanya el
premi del
Cartell
de la
FESTA
MAJOR
SALT ‘06

La propera representació serà el dia 25 de juliol
a les 19h, al Museu de l’Aigua de Salt.
Aforament limitat. Cal fer reserva prèvia trucant
als telèfons 972 40 21 48 / 972 23 16 81.
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MENTIDERS
Com a final de programació la direcció del nos
tre teatre ens ha volgut obsequiar amb una
comèdia la qual a fet les delícies dels nostres
espectadors que han acabat les entrades molt
abans de l’estrena.

Direcció: Xavier Fàbrega i J. B. Beni
Espai escènic: Manel Bayo
Il·luminació: Mon Bover
Tècnics: David Marcó i Carles Torremilans
Actors: Agnès Bayo, Anna Carrera, Marta
Melèndez, Eva Rigau, Judit Dalmau, Josep Ma
Canaleta, Francesc Llorens, Agustí Riu, Xavier
Saumoi, Xavier Tulsà i Quico Vintcens.

Autor: Antony Neilson - Direcció: Abel Folk
Ens presenten una comèdia interpretada per
grans artistes de gran renom a TV3. com són:
Francesc Albiol, Santi Ibàrïez, Enric Major,
Mercè Comes, Anna Azcona, Mireia Portas i
Marc Montserrat.

El nostre públic s’ha fet ressò de l’estrena
d’aquesta obra acudint al teatre per donar suport
a un grup que porta el nom de Salt a les comar
ques gironines. Celebren, amb aquesta inter
pretació, vint anys de teatre amateur. Ens han
demostrat amb els seu bon fer, tenir cura d’una
excel·lent posada en escena, a més a més
d’haver aconseguit una gran professionalitat.
“ El Deixeble del Diable”, és un melodrama, on
l’amor i les passions són portades al límit, fins
acceptar la mort. Tot que imperen uns principis
els quals s’ajunten, la llibertat i la mentida sota la
pell del Diable. El qual ens sorprèn per la seva
dignitat i fortalesa davant les febleses de la vida.
Felicitem el grup del Safareig, hi així mateix els
invitem a tornar venir amb una altra obra quan
més aviat millor.

L’obra la definiríem com una tragicomèdia, porta
da al límit de la ironia, amb grans dosis d’humor,
sobre el dilema que se’ls hi planteja a dos poli
cies d’avant la situació d’haver de comunicar una
mala notícia a un matrimoni molt singular , en
una nit molt especial com és la nit de Nadal.
A la trama de la comèdia si van afegint diversos
personatges, els quals van embolicant tots els
fet i transporten als espectadors a una situació
de plaer i benestar.
Sols ens queda com a les temporades anteriors
donar les gràcies a la direcció del nostre teatre
pel conjunt de les obres que ens han presentat.
També agrair a la direcció per haver permès
aquest aprenent de redactor que us hagi pogut
explicar totes les funcions que s’han programat.
Gràcies a tots, MOLT BONA FESTA MAJOR i
fins la propera temporada.

Josep
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TOT EL QUE NECESSITA PER
LA SEVA PISCINA HO TROBARÀ A
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C o N sTr Uc C iÓ d e p is c in e s
PRODUCTE QUÍMIC
ACCESSORIS PERA PISCINES
GRUPS DAIGUAA PRESSIÓ
DESCALCIFICADORSI OSMOSI
PISCINES DESMUNTABLES
TRACTAMENTS D'AIGUA
SAUNES
SPAS
r í l· l- i
www.FILJOD.com

Vila-Sacra
Ctra de Figueres a Roses Km. 30
Tel. 972 501118-972 511161
Fax. 972 672527
vilasacra@fil)od.com

Salt
Rocacorba s/n Pol. Ind ta Maret
Tel. 972 405788 - 972 405789
Fax. 972 405765
girona@fillod.com

Caldes de Malavella
Plaça Ajuntament. 1
Tel. 972 471361
Fax. 972 471362
bonmar@filiod.com

PROGRAMA OFICIAL D’ACTES 2006
Dissabte, 1 de juliol
Fins el 30 de juliol, EXPOSICIÓ DELS CARTELLS presentats al Concurs de Cartells de Festa Major 2006 al Saló de Plens de l'Ajuntament.
Organitza Ajuntament de Salt.

Dissabte, 15 de juliol
Tot el dia, FESTA DEL BARRI DE SANT CUGAT per celebrar el 50è. Aniversari del barri. A la plaça Sant Cugat. Organitzat per l'Associació
Cases Barates de Salt.
Des de les 16 h i fins a les 8 del matí del dia següent, a les pistes del Casal de Jubilats, CAMPIONAT INTERNACIONAL FÈMINES DE
PETANCA (Jugadores Federades) (14 hores). Organitzat pel Casal de Jubilats de Salt.
A partir de les 6 de la tarda, FESTA DEL CARRER FRANCESC MACIÀ amb actuació del grup PREMIUM i a les 10 de la nit cantada
d'havaneres a càrrec de les VEUS DE PARLAVÀ. En el transcurs de la cantada es farà un cremat. Organitza la Federació de Comerciants
de Salt.

Diumenge, 16 de juliol
A les 11 del matí, el VII DESCENS POPULAR AMB PIRAGUA PEL TER - MEMORIAL FRANCESC FERRER I GIRONÈS. Es tracta d'un
descens de caràcter popular i que a més vol reivindicar la necessitat de mantenir un cabal d'aigua suficient al riu Ter que garanteixi la
sostenibilitat de tot l'ecosistema fluvial. La sortida es farà des del pont de Bonmatí i arribada al Pla dels Socs de Salt, amb un recorregut
aproximat de 12km.
Informació i inscripcions al servei d'esports 972.240012 - esports@viladesalt.org o bé al Club Piragüisme Salt - Ter 972.233180 - saltter@salt-ter.net

Dimarts, 18 de juliol
De 21 a 23 h, ASSAIG ESPECIAL dels MARRECS a la Coma Cros. Al final se servirà gelat per a tots els assistents. Organitzat pels Marrecs
de Salt.

Dimecres, 19 de juliol
A les 8 del vespre, INAUGURACIÓ al Museu de l'Aigua de la 1a EXPOSICIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA DE PINTURES, ESCULTURES I
REPUJATS, tot són obres d'artistes saltencs. Organitzat per la Revista La Farga de Salt.

Dijous, 20 de juliol
A les 20:00 h, al Teatre de Salt, XX FESTA DE L'ESPORT. Lliurament de premis i la presència de diferents membres de l’expedició gironina
que ha aconseguit fer el cim de l'Everest i que juntament amb les seves explicacions ens presentaran algunes imatges d'aquesta fita de
l'alpinisme Gironí. Els premiats d'aquesta XX Festa de l'Esport són els següents:
Promoció masculí: Joel Molina (Hoquei Club Salt) - Promoció femení: Ginesta Serrasolses (Club Piragüisme Salt-Ter) - Absolut: Anna
Badosa (Foment Deportiu Cassanenc - Tennis taula) - Millor equip: Club Handbol Salt - Millor tasca d'entitat: Hoquei Club Salt
Premi especial Vila de Salt: Enric Pallàs i Julià
Entrada gratuïta i sense invitació.
A les 20:30 h, INAUGURACIÓ de l'exposició fotogràfica SALT: AHIR, AVUI I SEMPRE a l'Ateneu de la Coma Cros. Organitzada per
Agrupació Fotogràfica de Salt, Factoria Cultural Coma Cros i l'Ajuntament de Salt.

Divendres, 21 de juliol
A les 18 h, INAUGURACIÓ de l'EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DELS ALUMNES DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS curs 20052006. L'exposició restarà oberta fins el 30 de juliol a l'Escola Municipal de Belles Arts de Salt, plaça de la Vila núm. 1 amb el següent
horari: feiners d'11 a 13 h i de 18 a 20 h., festius d'11 a 14 h.
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A les 19:30 h, CONCERT DE MUSICA POPULAR amb l'orquestra VOLCAN a l'Era de Cal Cigarro.
A les 8 del vespre, CERCAVILA DE PREGÓ amb ELS GEGANTS DE SALT i ELS DIABLES D'EN PERE BOTERO. Sortiran de la Coma Cros

i seguiran pel carrer Major fins a la plaça Lluís Companys (davant de l'Ajuntament).
A les

21 h, PREGÓ DE FESTA MAJOR des del balcó de l'Ajuntament.

A les

21 h, SOPAR DE FESTA MAJOR al CEIP La Farga. Organitzat per l'Agrupació Local del PSC de Salt.

De 21 a 23 h, ASSAIG ESPECIAL dels MARRECS a la Factoria Cultural Coma Cros per preparar la Festa Major. Organitzat pels Marrecs

de Salt.
A les
21:30 h PRESENTACIÓ SALT THE MÚSICS III. Salt The Músics (STM) és la tercera edició d'un
que comencen,. Enguany han participat 11 grups de música d'estils molt diversos, des del metal, el Jazz,passantpel Rock , el rap i la
música electrònica. El concert es fa a la sala La Mirona amb l'actuació dels grups SARCOP (Thash Metal), PARCIUS (Metal), HUMAN
ASHTRAY (Metal), BEWERE (Metal), ELECTROSCRACHERS (Electrònica). L'entrada es gratuïta i es regalarà el CD a tots els assistents.
Organitza l'Àrea de joventut de l'Ajuntament de Salt amb la col·laboració de la Sala La Mirona i la Comissió de Festes de Salt.
A les 23:30 h, BALL amb l'orquestra VOLCAN a l’Era de Cal Cigarro.
A partir de les 2 de la matinada, CONCERT per a joves amb els grups SABOR DE GRACIA i GERTRUDIS a l'Era de Cal Cigarro.

Dissabte, 22 de juliol
De 9 a 14 h, a la plaça de la Vila, 3a TROBADA D'INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA. Hi haurà ampolles de tirada limitada de les caves
Anglada, placa commemorativa i sorteig de regals. Organitza el restaurant El Petit Racó. Informació i reserves: Joan 616 30 68 99-686
82 26 30
De 10 del matí fins 2/4 de 2 de la tarda, XXVIII SIMULTÀNIES FESTA MAJOR a la plaça del Veïnat. Organitzades pel Club d'Escacs Salt

i Girona.
D'11 del matí a 13 h, JOCS AQUÀTICS PER A MAINADA de 4 a 12 anys a la Piscina Descoberta - preu entrada 4,70 a .Horari Instal·lació
d'11 a 20 h. Cal que la mainada no tingui por a l'aigua i cal portar banyador esportiu, tovallola, xancletes,bombolleta si és necessari,
sabatilles d'esport i una muda de recanvi. Els nens i nenes han de venir acompanyats d'un adult major de 18 anys que haurà de romandre
dins el recinte de la piscina d 'e s tiu durant i exclusivam ent m entre d uri l'a c tiv ita t. Organitza UFEC-SALT.
D'11:30 a 12:15 h, a la Piscina Coberta, MÀSTER OBERT AIGUAGIM MAJORS 16 ANYS - activitat gratuïta. Cal portar banyador esportiu,
tovallola, xancletes i casquet. L'horari de la Instal·lació és de 8 a 19 h. Organitza UFEC-SALT.
A les 11 h, INAUGURACIÓ de l'exposició temporal LA COMA I CROS, EL RELLEU amb projecte de Josep Maria Oliveras - Fàbrica de Gel.

Organitzada per Factoria Cultural Coma Cros i l'Ajuntament de Salt.
A les 12 del matí, PRESENTACIÓ D EL LLIB R E "L a infantesa esvaïda" de Joaquim Riera amb il·lustracions de Pilarín Bayés a la Sala de

Plens de l'Ajuntament de Salt.
A les 16 h, CAMPIONAT DE BOTIFARRA al carrer Ramon Sambola, núm. 80. Organitzat per Cafeteria Iglú.
A les

17:30 h, TROBADA GEGANTERA. Plantada de Gegants a la plaça Sant Jaume. Organitza: Amics dels Gegants de Salt.

A les

18 h, CERCAVILA DE GEGANTS amb sortida de la plaça Sant Jaume fins a la plaça del Mercat passantpelcarrer Llarg, plaça de
la Vila, Doctor Fleming, Major i Marquès de Camps. Tot seguit SOPAR DE GERMANOR al CEIP El Pla.

A les 18:30 h, a la plaça del Mercat, ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de COP DE CLOWN.
A les

19:00 h, AUDICIÓ DE SARDANES al passeig Ciutat de Girona a càrrec de la cobla ROSSINYOLETS.

A les

19:30 h, CONCERT PER ALS MÉS JOVES amb el grup MACEDÒNIA a l'Era de Cal Cigarro.

A les 21:30 h, Segon Concert de presentació de SALT THE MÚSICS III a la sala La Mirona amb l'actuació dels grups, PANGEA (Jazz/Blues),
TOMÀS Y LOS DEMÀS (Rock), KAOS LÍRICO (Rap), 005 (Rap). L'entrada és gratuïta i es regalarà el CD a tots els assistents. Organitza
l'Àrea de joventut de l'Ajuntament de Salt amb la col·laboració de la Sala La Mirona i la Comissió de Festes de Salt.
A les 23:30 h, BALL amb l'orquestra EMPÒRIUM a l'Era de Cal Cigarro.

A partir de les 2 de la matinada, CONCERT per a joves amb LOQUILLO Y TROGLODITAS a l’Era de Cal Cigarro.
A partir de les 4:30 de la matinada, CORREFOC dels DIABLES D'EN PERE BOTERO, amb la col·laboració d'altres colles de diables. I el

següent recorregut: Sortirà de la zona de les barraques, carrer Miquel Martí i Pol cap al carrer Meicè Rodoreda (trevessem Països Catalans),
carrer Mercè Rodoreda girant al carrer Miquel Palol, carrer Miquel Palol girant al carrer Pare Coll i Guitó. Tot seguit es creua el carrer
major direcció carrer Vidal i Barraquer, carrer Vidal i Barraquer girant al carrer Processó direcció al carrer Sant Jaume (Plaça del Teatre Plaça Sant Jaume) girant al carrer Llarg fins plaça de la Vila (Espectacle final).

Diumenge, 23 de juliol
A les 6 del matí, a la plaça de la Vila, BALL DEL PIJAMA, FESTA DE L'ESCUMA i DISCOMÒBIL amb LA BOMBOLLA.
A les 8h, MATINADES. Organitzat pels Marrecs de Salt.
A partir de les 11 del matí, 43è CONCURS DE COLLES SARDANISTES MEMORIAL EMILI CROUS, amb la cobla CIUTAT DE GIRONA al

carrer President Francesc Macià.
D'11 del matí a 13 h, JOCS AQUÀTICS PER A MAINADA de 4 a 12 anys a la Piscina Descoberta - preu entrada 4,70 q . Horari Instal·lació
d'11 a 20 h. Cal que la mainada no tingui por a l'aigua i cal portar banyador esportiu, tovallola, xancletes, bombolleta si és necessari,
sabatilles d'esport i una muda de recanvi. Els nens i nenes han de venir acompanyats d'un adult major de 18 anys que haurà de romandre
dins el recinte de la piscina d 'e s tiu durant i exclusivam ent mentre duri l'a c tiv ita t. Organitza UFEC-SALT.
D'11:30 a 12:15 h, a la Piscina Coberta, MÀSTER OBERT AIGUAGIM MAJORS 16 ANYS - activitat gratuïta. Cal portar banyador esportiu,
tovallola, xancletes i casquet. L'horari de la Instal·lació és de 8 a 19 h. Organitza UFEC-SALT.
A les 18 h, DIADA CASTELLERA a la plaça Lluís Companys amb l'actuació de les colles CASTELLERS DE SABADELLiMARRECS DE

SALT. Organitzat pels Marrecs de Salt.
A les 19:30 h, CONCERT DE MÚSICA CATALANA I POPULAR a càrrec de l'ORQUESTRA MARAVELLA a l'Era de Cal Cigarro.
A les 19:30 h, FESTA DE L'ESCUMA INFANTIL a càrrec de LA BOMBOLLA a la plaça Tres de Març.
A les 22 h, al Padró de la plaça de la Vila CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula OLIVER TWIST de RomanPolanski.

Entrada gratuïta.
A les 23:30 h, BALL amb l'ORQUESTRA MARAVELLA a l'Era de Cal Cigarro.
A partir de les 2 de la matinada, CONCERT per a joves amb el grup OBRINT PAS a l'Era de Cal Cigarro.

Dilluns, 24 de juliol
A les 22 h, a la plaça de Catalunya CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula CHARLIEI LA FÀBRICA DE XOCOLATA de Tim

Burton. Entrada gratuïta.
A les 23:30 h, BALL amb l'ORQUESTRA SELVATANA a l'Era de Cal Cigarro.
A partir de les 2 de la matinada, CONCERT per a joves amb el grup HOTEL COCHAMBRE i la presentació del grup 005 com a guanyador

del concurs SALT THE MÚSICS III a l'Era de Cal Cigarro.

Dimarts, 25 de juliol
D'11 del matí a 13 h, JOCS AQUÀTICS PER A MAINADA de 4 a 12 anys a la Piscina Descoberta - preu entrada 4,70 a . Horari Instal·lació
d'11 a 20 h. Cal que la mainada no tingui por a l'aigua i cal portar banyador esportiu, tovallola, xancletes, bombolleta si és necessari,
sabatilles d’esport i una muda de recanvi. Els nens i nenes han de venir acompanyats d'un adult major de 18 anys que haurà de romandre
dins el recinte de la piscina d 'e s tiu durant i exclusivam ent m entre duri l'a c tiv ita t. Organitza UFEC-SALT.
D‘11:30 a 12:15 h, a la Piscina Coberta, MÀSTER OBERT AIGUAGIM MAJORS 16 ANYS - activitat gratuïta. Cal portar banyador esportiu,
tovallola, xancletes i casquet. L'Horari de la instal·lació és de 8 a 19 h. Organitza UFEC-SALT.
A les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cugat, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR amb l'acompanyament de la CORAL TRIBANA.
A les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Jaume, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR amb l'acompanyament del COR PARROQUIAL.
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A les 19 h, VISITA-ITINERARI TEATRALITZADA "FEM UN SALT HISTÒRIC". Una divertida manera de conèixer la història de Salt
I el següent recorregut: Sortida de la zona de les barraques, carrer Miquel Martí i Pol cap al carrer Mercè Rodoreda (travessem Països
Catalans), carrer Mercè Rodoreda girant al carrer Miquel de Palol, carrer Miquel de Palol girant al carrer Pare Coll i Guitó, tot seguit es
creua el carrer Major direcció carrer Vidal i Barraquer, carrer Vidal i Barraquer girant al carrer Processó direcció al carrera través de teatre.
Cal fer reserva prèvia als telèfons 972 40 21 48 - 972 23 16 81, les places són limitades. Organitzada pel Museu de l'Aigua.
A les 19 h, al parc de la Massana, ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de TOT CIRC.
A les 19:30 h, CONCERT DE MÚSICA CATALANA I POPULAR a càrrec de l'ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL a l'Era de Cal
Cigarro.
A les 20:30, PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR entre el GIRONA FC (tercera divisió) i el CF SALT (Segona regional) al Camp Municipal
de Salt.
A les 23:30 h, BALL amb l'ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL a l'Era de Cal Cigarro.
A partir de les 2 de la matinada, CONCERT per a joves amb el grup FRENÈTIC a l’Era de Cal Cigarro.

Dimecres, 26 de juliol
A les 6 de la tarda, al Pla dels Socs, BERENAR PER A LA MAINADA, a càrrec de la PENYA BLAUGRANA EL TER DE SALT.
A les 18:30 h, FEIXINA al Pla dels Socs i ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de CORRANDES.
A les 19 h, audició de

sardanes al passeig Ciutat de Girona a càrrec de la cobla

BISBAL JOVE

A les 21:30 h, CANTADA D'HAVANERES amb el grup TERRA ENDINS a la plaça Catalunya. En el transcurs de la cantada es farà un cremat.
A dos quarts de dotze de la nit, GRAN CASTELL DE FOCS de Fi de Festa, a l'era de Cal Cigarro.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS
Del 21 al 30 de juliol, EXPOSICIÓ DELS ALUMNES DE L'EMBA CURS 2005-2006. Horari: feiners d’11 a 13 i de 18 a 20 hores i els festius
d'11 a 14 hores. EMBA, Escola Municipal de Belles Arts de Salt, Plaça de la Vila 1, 17190 Salt. Tel. 972 24 42 35.
Del 19 al 30 de juliol, 1a EXPOSICIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA DE PINTURES, ESCULTURES I REPUJATS fets per artistes saltencs. Horari:
Dimecres, dijous i divendres de 18 a 21 hores i dissabte i diumenges de 12 a 14 hores. Al Museu de l'Aigua. Organitza: Revista de Salt
La Farga.
De I’ 1 al 30 de juliol, EXPOSICIÓ DELS CARTELLS del Concurs de Cartells de Festa Major 2006 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Horari
de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. Organitza: Ajuntament de Salt.
21 i 22 de juliol, coincidint amb l'obertura de la festa major, tindrà lloc els CONCERTS DE PRESENTACIÓ DEL STM III a La Mirona.
L'entrada és gratuïta i es regalarà el CD a tots els assistents. Salt The Músics (STM) és un CD recopilatori de grups de músicadel municipi
que comencen, organitzat per l'Àrea de joventut de l'Ajuntament de Salt amb la col·laboració de la Sala La Mirona i la Comissió de Festes
de Salt.Aquests any es fa la seva tercera edició.
Enguany han participat 11 grups de música d'estils molt diversos, des del metal, el Jazz, passant pel Rock, el rap i la música electrònica.
El dia 25 de juliol, a les 19 h VISITA-ITINERARI TEATRALITZADA "FEM UN SALT HISTÒRIC". Una divertida manera de conèixer la història
de Salt a través de teatre. Cal fer reserva prèvia als telèfons 972 40 21 48 - 972 23 16 81, les places són limitades. Organitza: El Museu
de l'Aigua.
Del 20 al 30 de juliol i de l'1 al 10 de setembre, EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA "SALT: AHIR, AVUI I SEMPRE". Horari d'obertura al públic:
dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h. A la Factoria Cultural Coma Cros. Organitza:
Agrupació Fotogràfica de Salt, Factoria Cultural Coma Cros i l'Ajuntament de Salt.
Del 22 al 30 de juliol i de 1*1 al 30 de setembre, EXPOSICIÓ "LA COMA I CROS, EL RELLEU". Horari d'obertura al públic: dimecres,
dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h. A la Factoria Cultural Coma Cros. Projecte de Josep Maria
Oliveras - Fàbrica de Gel. Organitza: Factoria Cultural Coma Cros i l'Ajuntament de Salt.
SOPARS POPULARS DE FESTA MAJOR ALS CARRERS. El dia 21 de juliol als carrers d'Isaac Albéniz i plaça del Veïnat / Abat Oliba. El
dia 22 als carrers del Far, de Sant Dionís, Lluís Moreno, Doctor Castany, plaça de la Vila, Maria Mercè Marçal i Santa Afra. El dia 24 als
carrers de Joaquim Ravetllat i Pau Casals-Sant Jaume.
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Av. Folch i Torras, 1
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17243 LLAMBILLES (GIRONA)
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Av. Joan Carles I, 168 • Tel, i Fax: 972 35 09 95 • 17300 BLANES (Girona)
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cl. Güell, 162 / Orient (cantonada Bastiments) - Tel. i Fax 972 23 43 11 - 17005 GIRONA

C tra . B a rce lo n a , 135-137 - Tel. i Fax 972 20 33 04 - 17003 GIRONA

DECOR-ESTIL
o/. Bonaslruc de Porta, 29 ■Tel, i Fax 972 20 70 66 • Tel. 972 20 73 17 - 17001 SIRONA

H IP E R M O B L E

OLOT

Carretera les Tries, n.® 10 - Tel. i Fax: 972 26 92 07 - 17800 OLOT (Girona)

PI. M arquès de Camps, 17 - Tel. i Fax 972 21 36 62 - 17001 GIRONA

H IP E R M O B L E

BLANES

Avgda. Europa, cantonada cl. Estació, s/n - Tel. i Fax 972 35 56 21 - 17300 BLANES (Girona)

Gudayol Auto-Taller, S.A.
OPEL
Exposicio i Venda: c/ Major, 156 SALT
Telèfon 972 24 20 43 - Mòbil 629 24 73 97
Servei Oficial: c/Mercè Rodoreda, 13
SALT Telèfon 972 24 37 49
X apa i Pintura:
c/Mare de Deu de la Salut, 34
Telèfon 972 23 27 78

e-maíl: gudayol@raopel.com
També ens podeu tro b a r a internet:
www.gudayol.com

PROPERA OSERTURA - NOVA EXPOSICIO
Passeig Països Catalans, 252
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Perruqueria i Bellesa

c / Pere Coll i Guitó, 1 - 17190 SALT (Girona)
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www.artesansbrugues.grupuni2.com
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EXPOSICIÓ
DE TREBALLS

ARTÍSTICS
Per la Festa Major, la revista La FARGA organit
za per primer cop una exposició interdisciplinària
de pintura, escultura i repujats al Museu de
l’Aigua que s’inaugurarà el dia 19 de juliol a les 8
del vespre
Els artistes saltencs professionals, i alguns afi
cionats amb prou vàlua, ens mostraran els seus
treballs, uns de recents i d’altres d’anys passats
que s’exposaran al públic perquè ens adonem
de que Salt és un poble d’artistes que mereixen
un reconeixement.
No hi seran tots. Però si més no, que aquesta
exposició serveixi perquè la gent de Salt sàpiga,
els que tenen manetes i els qui només són
observadors, que La Farga té la intenció de
donar a conèixer un planter força desconegut.
Els qui no hi són els agradaria ser-hi, que ho
diguin per comptar amb ells en una altra exposi
ció.

LA FARGA

imatges
emocions, sentiments, sensacions...
reportatges socials, casaments (vfdeo i fotografia)
revelats fotogràfics analògics i digitals / fotos carnet
regals / marcs / àlbums
còpies de cintes de vídeo-càmara, VHS... a DVD
edicions de vídeo d'aficionat o professional

. Països Catalans, ! 31-135

17190 Salt |Girorta) t./f 972 400 965 w w w .giroim atge s.co m
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FINQUES
CATALUNYA
www.finquescatalunya.com

SEU CENTRAL

OFICINA SALT

Plaça Marquès de Camps, 17 - 17001 Girona
Tel. 972 219 758
Fax 972 212 998

Q

c/ Doctor Ferran, 7 -1 7 1 9 0 SALT
Tel. 972 405 068
Fax 972 405 594

Rectificadora del
Gironès
RECTIFICATS DE MOTORS DE GASOLINA I DIÈSEL
MECANITZATS I EQUILIBRATS
Telèfon 972 40 16 03 - c/ Rocacorba, s/n - 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

1 Impremto JOAN
"ol seu servei des de 1983---------------------------------

impressió comercial
e l a b o r a c i ó pr òpi a de s e g e l l s de goma
impressió digital
ca sa men ts i comunions

Països Catalans, 1 2 6 - Tel./Fax 9 7 2 2 3 6 0 0 5 - 1 7 1 9 0 SALT

NOVETATS MUSICALS ‘0 6
El passat dilluns, 19 de juny, va sortir al mer
cat el nou disc dels:

L E X U 'S .

REVOLTA 21

"Sent amb mi".
Revolta 21 ja tenen enllestida la nova imatge
web de la nova gira: Fins que les coses canviïn,
aquí podeu escoltar cançons de la banda, descarregar-vos l'últim tema que s'ha enregistrat i
que va sortir amb el CD de regal del la revista
Enderrock del mes d'abril en defensa de
Creative Commons, anomenat: *EI Mateix que tu
sents*.Podeu veure l’actual llista de concerts que
tenen programats per aquest estiu, veure les
fotos, vídeoclips, així saber com ha anat evolu
cionant el grup fins a I actualitat en l'apartat
història, o fins hi tot un fòrum d'opinió.
www.revolta21 .com

Aquest segon llarga durada, que ha editat la dis
cogràfica catalana PICAP, reprèn la línia poprock que iniciaven amb "Saps", el seu anterior
disc editat el 2004. La temàtica de les noves
cançons girarà al voltant d'una paraula que ser
virà com a denominador comú de tots els temes:
Sentir. D'aquesta manera, cada cançó expres
sarà una forma de sentir diferents sensacions
com la vida, l'alegria, la mort, la tristesa, l'amor,
la soledat, etc. D'aquesta manera, el grup reivin
dica el fet de sentir —tant sensacions positives
com negatives— com a única forma de sentir-se
viu. Aquest segon llarga durada del grup catalano-andorrà conté 10 temes cantats íntegrament
en català i un d'ells, el single "Qui pogués", ja
està sonant per diferents emissores del país i ja
s'està emetent el vídeoclip per les diferents tele
visions d'àmbit català. Tant en l'enregistrament
de "Sent amb mi" com en els concerts, LEXU'S
ha seguit comptant amb la seva banda de
músics habituals. La producció del disc ha anat
a càrrec de Lluís Parisé. A més, han col·laborat
dos músics més de la banda: Carles Capilla en
la guitarra del tema "Qui pogués" i Pancho
Marrodàn en els teclats solistes de "Tortura'm un
cop més" i "Endavant". Com a novetat d'aquest
segon disc, LEXU'S ha volgut premiar a tot
aquell que compri el disc amb diversos regals
EXCLUSIUS. Amb la compra del disc s'obtindrà
una clau per obtenir gratuïtament, des d'aquesta
pàgina web, cançons inèdites, entrades pels
concerts del grup i articles de merchandising,
entre moltes d'altres sorpreses. D'aquesta
manera, LEXU'S vol agrair amb aquests avantat
ges a tots els seus seguidors i promoure la com
pra de discos en vers la pirateria.

PLOUEN C A T X IM B E S
Durant el mes d’abril i el mes de maig, la banda
bagenca Plouen Catximbes ha estat presentant
el seu primer àlbum homònim per tota la geogra
fia catalana en un total de 14 concerts de pre
sentació que els han dut a localitats tan diverses
com Sant Pere de Ribes, Solsona, Cornellà de
Terri, Sabadell, Torelló, Vilafranca, Berga, Salt...
El disc ha rebut molt bones crítiques a
Enderrock, El Periódico, Avui o El Punt, i ja es
disposa a encarar un molt bon estiu amb actua
cions a diversos pobles i també a festivals com
el Senglar Rock, MMVV...
També han inaugurat el seu my space particular
www.mvspace.com/plouencatximbes
Oriol Pallàs i Moré

Ò p tic a

flg u s tí
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Tel. i Fax 9 7 2 2 0 4 2 2 8
opticaagustilà'centrevisual.com
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Camí del Sitjar, s7n • SALT
Tel. 972 244 145

A L L IS A T T È R M IC JA P O N È S

DISTRIBUCIONS BUSTIÀRIES

• ESTÈTICA: Tractaments facials i corporals
- Depilacions fredes i calentes
- Manicures: ungles de porcellana - decoracions
- Pedicures
- Solàrium vertical amb personal especialitzat
- Servei de postisseria

Distribuïm publicitat, catàlegs,
revistes, fulls... a Girona i Província.
Tel. 972 24 47 27 - Fax 972 24 37 84
Mòbil 699 93 20 65
c/ Rec, s/n - 17190 SALT (Girona)
e-mail: distribust@distribust.com

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 19h
d Major, 138 - Tel. 972 24 18 52
17190 SALT (Girona)
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Croissanteria - Forn de pa - Gelateria
c/ Àngel Guimerà, 58 - Tel. 972 40 20 19 - 17190 SALT (Girona)
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GRUES
J HERNANDO

K IB E IÍÜ ^ ® ®
R E P A R A C I O N S D E L 'A U T O M O B I L
c / À n ge l Guim erà-Picasso, local B
Tel. i Fax 9 7 2 2 3 1 5 1 8
1 7 1 9 0 S A L T (Girona)

629 76 43 49

n. j·
Joieria ï

Rellotgeria
Ç e m m a

«nn

J o n t

S e r v e i s I m m o è i d a r i s , S .L .
zuzV TV .gem m afont.com

T ià d e & itfa
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T tta jo s if
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^ F e s ta M a j o r !
d Àngel Guimerà, 95
Tel. 972 23 34 57
17190 SALT (Girona)

opncq

d Major, 243 - 17190 SALT
Tel. 972 40 67 34 - Fax 972 40 67 35

• GRADUACIÓ DE LA VISTA
• ULLERES GRADUADES
• LENTS DE CONTACTE
• ULLERES DE SOL
@ C |[_ “ T
• AUDIÒFONS
d Angel Guimerà, 75
Tel. 972 23 36 45
17190 SALT (Girona)

me. nieto
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C A R N S I EM BO TITS

UonA ftX fA /VUjor
i bontX VACAncex!
Plaça Catalunya, 5 - Tel. 972 23 93 76
17190 SALT (Girona)

JOIERIA - RELLOTGERIA

Xavier Comas i Font
c / M a jo r d e S a lt , 8 3 - T e l. 9 7 2 2 3 4 7 7 0 - 1 7 1 9 0 S A L T
Av. Sant Francesc, 14 - Tel. 972 21 85 27 - 17001 GIRONA
c/ Pare Lluís Rodés, 19 - Tel. 972 84 07 17
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

$

OBRINT I TANCANT LA SEVA PORTA 0 PERSIANA

M A N Y E R IA E N G E N E R A L - P O R T E S D ’A C E R
E n r o t lla b le s - B a lle s t e s - P le g a b le s - C o r r e d is s e s
B a s c u la n t s (amb comandament electrònic a distància)

c /
Tallers: Camí de Vilablareix-Montfullà - Tel. 972 44 03 07 - 972 44 02 76 - BESCANÓ
C o rre sp on d èn cia : Apt. Correus, 100 - 17190 SALT (Girona)
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Auto Taller Canigó, C.B
Reparació i Manteniment de l’automòbil
Els hi desitgem
Bona Festa Major!

Especialitat

Pg. dels Països Catalans, 64 - Tel. 972 23 41 22 - Fax 972 23 31 04 - 17190 SALT

MATERIALS DE FONTANERIA
I OBRA PÚBLICA

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

e s t a c i ó

s e r v e i

C L A U ,

sa

G a s o lin a S ú p e r - S e n s e p lo m (9 5 i 9 8 ) - G a s o il ” A ” i “ C ”
P e tro li p e r a e s tu fe s
R e n ta c o tx e s a u to m à tic - O lis - R e c a n v is
Països Catalans, 57 - Tel. 972 24 05 64
Marquès de Camps, 79 - Tel. 972 24 27 50 - 17190 SALT

Aquesta es una història d’estiu en el Salt d’uns
quants anys enrere. Els anys en que els “tuts” de
les fàbriques formaven part de la vida quotidiana
de tots els saltencs. Anys que uns dies abans de
la festa, pràcticament tots els pagesos havien
segat i batut el seu blat fent els originals pallers.
Temps de vacances, de dies llargs i migdiades
llargues i caloroses; de diumenges al matí al
banyar-se en el Ter, d’anar a buscar gel a Can
Creus i a la tarda al Cinema Núria. Aquells pri
mers anys d’escoltisne i de campaments a la
Font groga i dels inicis mediàtics del “Tour” i de
la “vuelta. De nits de treure la cadira al carrer i
parar la fresca fent-la petar amb els veïns, sense
l’acaparadora televisió. Anys en que la festa
Major era un esdeveniment competitiu entre el
dos envelats (magnífics) instal·lats a Salt i al
Veïnat.
Aquesta és una història d’aquells temps, amb
protagonistes adolescents i els seus primers
amors. Només tenien quinze anys, com cantava
en Serrat.
Aquesta parella que durant l’hivern vivien de
mirades i d’esperança i quan arribava la Festa
Major podíem expressar i comprovar que aque
lles mirades eren més que unes simples mirades
perdudes al vol.
Aquells quatre dies de “tolerància” els hi donava
l’oportunitat de trobar-se els migdies a les sarda
nes i les tardes a l’envelat ballant un ball darrere

l’altre i així poder tenir els seus cossos junts.
Poder acariciar els llargs cabells suaus i oloro
sos d’ella. I ella poder sentir el seu alè al clatell
prop de l’orella. I parlar, parlar de coses que per
ells dos són importants, o no... i a les nits ballar
fins al tancar l’envelat, acompanyats de Toni
Ronald o de Janio Martí, que eren uns assidus
a la Festa Major de Salt.
I així, cada dia. I cada dia ho passaven millor. I,
també, l’angoixa de la proximitat d’un fi d’una
història d’amor intensa, innocent i transgressora
(per l’època). La història arribava el seu clímax
més intens el dia de la “feixina” a les ribes del
Ter. El berenar, els arbres, les fulles, el riu,... la
foscor del capvespre.
La Festa Major, tenia entre moltes altres coses,
com els àpats extraordinaris, aquest sentit, el del
despertar de la sexualitat, de les emocions del
primer amor, de les primeres intimitats.
Després, la història, les històries, podien conti
nuar, com continuava l’estiu. Aquells bells estius.
Algunes es trencaven quan arribava la fi de l’es
tiu. D’altres continuaven uns temps més. Algu
nes es trobaven a retrobar al pròxim estiu, durant
la Festa Major. I algunes, potser, encara duren.

Guillem Terribas Roca

INSTAL·LACIONS

MÓBILS
655 824 510
6 5 5 8 2 4 511

— V IT O — s.l.
AI'GDÀ· LLUM· GAS~'•“CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT

972 245 972
Fax 972 249 973

Tel.
c/ Sant Antoni, 32 - 17190 SALT (Girona)
instalvito@terra.es

R E L L O T G E R IA
REG ALS

BAR - RESTAURANT

L’ESTR A M
Especialitat: Menú econòmic
Petita carta
Saló per a tot tipus de celebracions

Us desitja molt bona
FESTA MAJOR
Major, 318
Telèfon 972 23 07 89
17190 SALT (Girona)
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c/ Dr. Ferran, 5
Tel. 972 24 67 79
17190 SALT (Girona)
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Pg. dels Països Catalans, s/n - Tel. 972 24 56 94 - 17190 SALT (Girona)

TRESCANT PEL
CAMÍ DE RONDA
Continuant amb la tradició d’anar d’excursió per
la costa que organitza cada any l’Ajuntament de
Salt amb motiu de la Fira ESPORTAVENTURA,
amb dos autocars ens en anem fins al Far de
Sant Sebastià; allà, abans de començar el recor
regut, els guies que ens esperen, ens posen al
corrent de la història que envolta el paratge com
també la funció del conjunt arquitectònic com
post del Far, l’Ermita i l’Hostatgeria. Com que
segons ens diuen, el camí de ronda cap a
Tamariu és força costerut, es formen dos grups;
uns cap a Calella i els altres cap a Tamariu.
Per sort, per aquesta banda, encara, i potser per
l’abrupte de la costa, fins quasi arribar a Tamariu,
el camí de ronda , net d’edificacions, transcorre
per pinedes que van perdent la seva esponerosa
presència per causa del foc, per retornar a l’oiígen al repoblar-se espontàniament amb alzinars
i sureres. Tenim la sort que en totes les sortides
hem tingut bon temps i amb les explicacions del
guia, la caminada resulta complaent encara que
sí, el camí no està per fer-hi bromes. Amb tot, i
amb el gust de la passejada, fem una aturada a
Cala Pedrosa, aquella aigua tant blava ens enllamina per remullar-nos els peus: una cala de
pedregosa de tots colors que atrau la vista. A
renoi! Com els cants de Sirena tenia el seu preu.
L’aigua molt fresca et refeia l’esperit amb la sor
presa de que els incauts adoradors del cant en
vàrem sortir amb els peus bruts de quitrà i alguns
la roba i tot; “chapapote” en deien. Va sortir a
relluir Galícia.
Bé, tampoc fou cap contratemps per gaudir de la
caminada ja que les magnífiques vistes de
rocam i l’aigua blava de tots colors animaven la

passejada. No sé si durarà gaire l’estat actual
d’aquest recorregut ja que prop de Tamariu algu
nes construccions han envaït el camí de ronda i
cal fer algunes giragonses que impossibiliten a
certes persones el poder gaudir d’aquells parat
ges.
I com a final, uns buscant l’ombra i d’altres el sol,
vam cruspir-nos, molt a gust, el fato que portà
vem, ja que l’exercici que havíem fet demanava
la seva recompensa. Pujar a l’autobús que ens
esperava a Tamariu i cap a Salt amb la satisfac
ció d’haver passat un dia agradable. Ah! El “cha
papote” amb disolvent i el corresponent fregadís,
la rentadora i el sol, va desaparèixer.

RAMON TORRAMADÉ

SERRALLERIA

LfcuXó V a U / c t l,

s .l

Ferro i Alumini
Carrer Lluís Moreno, 11 - Tel. 972 23 75 00 - 17190 SALT
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VI FESTA DE LA

GENT GRAN

A LA MIRONA DE SALT

TALLERS

JUNPA, si

TEISA 1920
Transportes Eléctricos
Interurbanos, SA
•
LÍNIES REGULARS DE
TRANSPORTS DE VIATGERS

S E R R A L L E R IA
F U S T E R IA M E T À L ·L IC A
i A L U M IN I
Polígon Industrial Mas Aliu
Tel. 972 23 95 92 - Fax 972 23 11 44
17181 AIGUAVIVA (Girona)

• AUTOCARS DE SERVEIS
DISCRECIONALS
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
www.teisa-bus.com

*

CITROEN

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

Travessia Santa Eugènia, 18-22
Tel. i Fax 972 23 44 32
17190 SALT (GIRONA)

UN SALT NOU
L’ambient encara fa ferum de quitrà, encara has
d’anar amb quatre ulls per no entrebancar-te
però l’espera ha valgut la pena, ja tenim un car
rer nou i aviat una nova biblioteca equipada amb
les últimes tecnologies.
Salt es posa bonic perquè tots nosaltres hi
estiguem còmodes. S’han fet obres per a la gent
gran i els nens petits. Entre tots estem acon
seguint un Salt obert i un Salt més cosmopolita.

actes que fan venir gent dels pobles veïns a vis
itar el nostre poble, els saltencs ens esforcem a
donar una imatge bona de casa nostra, per això
volem que tots ens hi ajudeu, no mirant enrere,
hem de mirar endavant.
Vivim en un poble que és referent a les comar
ques gironines per la nostra diversitat i inte
gració, mirem-ho per el costat bo. No tinguem
por d’allò desconegut, mirem d’afrontar-ho. Des
de aquí faig una crida a tots els saltencs perquè
siguem solidaris i pacients, un nou Salt està
naixent.

L’Espai Gironès, la piscina municipal, el nou hos
pital... en pocs anys Salt s’ha fet més gran i s’ha
adequat a les necessitats dels seus habitants,
amb els problemes que això comporta és clar.

ANNA CLARÀ

Entre tots, si fem un esforç, aquests problemes
poden anar desapareixent, tinguem més pacièn
cia i essent solidaris, tots podem fer un Salt de
qualitat.
Han anat naixent noves entitats i altres s’han
rejovenit, com tot, Salt ha evolucionat, conser
vant sempre el seu esperit tradicional. Aquestes
entitats també s’esforcen per fer disfrutar els
seus membres amb empenta i ajuda de tots
arribaran lluny. Moltes d’aquestes entitats s’han
fet un lloc dins del marc comarcal, donant
al·licient a continuar progressant.
Es fan fires, festes, exposicions, concerts...

©
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TALLER DE REPARACIÓ: MECÀNICA, PLANXA i PINTURA
VENDA DE COTXES NOUS I D ’OCASIÓ DE TOTES LES MARQUES

TALLER i EXPOSICIÓ: c/ Major, 338 - Tels. 972 23 44 15 - 972 24 24 00
Fax 972 23 44 15 - 17190 SALT (Girona)
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ENVELATS
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restaurant
VILANO VA

m

Jordi Vilanova i Xifra
M. Lluïsa Torrent i Frigolé

IVEL ATS PER
FESTE S MABOR

t

PREGUEM RESERVIN TAULA

ADORNAMENTS DE PAV ELLO NS
ESCENARIS DE TOTES MIDES
b/ Major, 302 Tel. 972 23|13 68
171 90 SA|

1

^ ^ s e s s o r ia

s .c .

Fiscal, laboral, jurídic, civil, ji
empreses, coi
ESTEM AL SEU
c/ Major, 2, entl. 2a - Tel. 972 24 24 57
asalt@assessoi

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

Construccions

A U R IC H , s .o .
Construcció de naus industrials, xalets, vivendes i obres en general
Miquel de Palol, 24 - Tel. 972 40 13 28 - Fax 972 40 13 29 - 17190 SALT

ESTANC
NÚM. 2
de Paquita Nonó

MOOT-RAS
JOSEP M. FERRER
Us desitja una bona Festa Major!
Miquel de Palol, 9
Àngel Guimerà, 90-146
Manel de Falla/Torres i Bages
Doctor Ferran
17190 SALT (Girona)

T a b a c s , T im b r e s , R e v is t e s ,
P re m s a
L o t e r ia P r im it iv a i 1 x 2

❖
c/ Manuel de Falla, 28
Telèfon 972 24 17 47
17190 SALT (Girona)

C O R R ED O R IA D 'A S SE G U R A N C E S
A S S E S S O R IA D 'E M P R E S E S
G ESTO RIA A D M IN IST R A T IV A
O BRES I R EFO R M ES

c/Pep Ventura, 98 baixos - Tel. 972 24 07 31 - SALT

RECORDAR ÉS
TORNAR VIURE

f-ieMa T/ÏUujOKde. Sali

Program a
( V e k i n a t )
d e lo s ( e s ie jo t q u e se c e le b r a r a n c o n m o tiv o d e su p a tr ó n

SAN CUCUFATE
d u r a n te

De la festa major d’ara fa 50 anys
L’any començà amb la gran cavalcada dels Reis
organitzada pel sempre actiu Patronat Artístic i
Recreatiu, amb concurs de fanalets per a nens i
nenes; per participar-hi calia inscriure’s a can
Paulí o a can Clúa. Els amants de l’hoquei
assistien al final d’un torneig de Nadal a la pista
de la Coma i Cros. Just la setmana abans
havíem gaudit d’un concert de fi d’any al cine
Núria per l’admirat orfeó del poble “Flors de
Maig”.
Al mes just, el 4 de febrer, amb tota solemnitat,
s’inauguren amb la benedicció de mossèn
Sebastià, les vivendes del grup Sant Cugat; 91
cases que si llavors algú jutjava petites, ara
saltaríem per un peu si s’en trobessin a preus
equivalents. El disseny era de l’arquitecte Ignasi
Bosch, assessor de l’Obra Sindical del Hogar,
l’organisme promotor; com ho havia estat del
grup d’habitatges d’Anglès i del de Cassà, també
inaugurats aquell any. Una altra obra agraïda va
ser la pavimentació dels carrers Sant Josep i
Processó (ara carrer Llarg)
El mes d’abril al col·legi de les Dominiques es va
celebrar amb diferents actes el centenari de la
fundació pel Pare Coll de l’institut de les monges
de l’Anunciata.
Un diumenge del mateix mes, el camp de futbol
de la Coma i Cros s’omplí de festa pel lliurament
de 26 “Mobilettes” a aquells treballadors que ho
havien demanat; adquirides per l’empresa, les
iran pagant cada setmana. El pagament a ter
minis no era encara una practica estesa en totes
les cases comercials, i en aquest cas la Coma i
Cros feia d’entitat financera i avaladora.
El 15 de juliol a la parròquia, amb una gran con
currència, es celebra la primera missa del nou
sacerdot Anton Davesa apadrinat pel seu oncle i
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canonge Doctor Alemany. La prèdica va ser de
mossèn Cases, professor del seminari, exvicari
del poble i bisbe en potència. L’endemà el nou
capellà va celebrar el seu primer ofici solemne,
l’església plena de gom a gom, a les Clarisses
del Veïnat. “Pregueu perquè sigui un bon sacer
dot”, deia ell. Aleshores els sacerdots recordemho, anaven tots amb sotana i tonsura. Anys a
venir serà secretari del cardenal Jubany que,
ves per on, acaba de ser ordenat també aquest
1956 bisbe auxiliar del Dr. Modrego, prelat de
Barcelona.
En el món dels esports, a Salt tenim la revelació
d’un nou atleta internacional, en Josep Casals;
en el llançament de javelina havia quedat primer
de la província l’any anterior, tercer en el cam
pionat d’Espanya i segon en el festival interna
cional Espanya-Sarre. Tampoc tenia rival en la
carrera dels 110 metres tanques: n’havia batut el
rècord d’Espanya. En el programa de la festa
major hi ha una optimista entrevista al nou
campió saltenc i una fotografia dels seus privile
giats 20 anys, dominant - “alto i nervudo” com diu
l’entrevistador- la javelina. A mi em feia especial
goig perquè amb ell havia compartit “pupitre” a
les escoles nacionals.
La portada del programa de la Festa és la
fotografia premiada en el concurs convocat l’any
anterior: el gegant Grau, i el campanar de l’es
glésia parroquial al fons. Les primeres paraules
d’invitació a la festa són d’en Salvador Sunyer
“ Veniu” -diu. “us oferim una plana feixuga de

rostolls, i un cel blau i una
indústria
p uixan f.
Ara
caldria treure allò dels ros
tolls i parlar de centres com
ercials. Molt interessant l’ar
ticle de l’Enric Guasch amb
la vida i martiri del sant
patró del poble, narrats amb
motiu de la recent arribada a
la parròquia d’una relíquia
de Sant Cugat.
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C. Colón, 4
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REPARACION

Emillo Garanger

C. Colón. 31

V E H I N A T

T

D E

M AHUEL B ISB E

S A L T

Los vecinos del barrio de la « B A IX A D A »
calle Colón, invitan a la juventud y al pu
blico en general a tan simpàtica fiesta,
la cual les dejarà un G R A T O RECU ERD O
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A las 10*30 de la manana.— SOLEMNE OFICIO
con acompanamiento de orquesta.

PAPELES

y EM BALAJES

A

(Sucesor de Antonio Pu jol)

G R A N S U R T ID O E N B IS U T E R IA

DE BICICLETAS

I

Salvador Guardiola

PEDRO M U N O Z

A g en te d e la Com ercial de

En una altra pàgina el
mateix Sunyer fa una doble
queixa, o és un reny?, als
responsables de l’orfeó
“Flors de Maig” per no haver
format encara, d’entre la
molta gent amb què compte,
un grup teatral. Potser li dol
que “La ferida lluminosa”
representada el dia de Sant
Jaume a cal Panxut, no la
faci un grup de Salt sinó el
grup escènic de Santa
Eugènia de Ter. Els amants
del teatre el dia 26 a la nit
podien desplaçar-se fins la
Devesa de Girona i gaudir
de l’obra “Medea”, a càrrec
dels mateixos artistes que la
representaven al teatre
Grec de Barcelona.

K

P E R F U M E R IA

A las 12.—S a r d a n a s

Gran servicio de C A F E ,
R E F R E S C O S y L IC O R E S
d e las m ejores marcas

por la copia I R I S .

A las 6 de la tarde.— A u d l c l ó n c o m p l e t a
d e s a r d a n a s por la renombrada copia

IRIS.
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ADionio

A PO TEO SIC O BAILE

M E R C E R IA
PERFUMERIA

Mercedes Tarras
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A las 10*30 de la noche.—A u d l c í ó n c o m p l e t a d e s a r d a n a s y seguidamente

coplaT-orquesta
II

I

R

I

S

D om ènech

y orquestina

PUARRO
|
j

las cuales nos
repertorio.

SASTRE

deleitaràn con lo mejor de su
L a C o m fs ió n .
Generalisim o, 57

G eneralisim o, 55

VEHINAT DE SALT

1

NOTA:

Las sefioritas asistentes serén obsequiadas con
m agníficos presentes.

P E L U Q U E R IA

Tres orquestres, Els Verds,
PEDRO
La Caravana i La Selvatana,
tocaran els balls a la pista,
C. Colón, 8
les sardanes a la plaça de
Sant Pere (ara del Veïnat), i
a la d’Espanya (ara de la
Vila), a la del recent estrenat grup de Sant
Cugat, i a la carretera; i oferiran concerts als
cafès tradicionals, Busquets i Ensesa. Es juguen
dos grans partits de futbol: Girona CF. contra una
“Selecció Regional” al camp de la Coma i Cros, i
Granollers contra “U.D. Coma Cros-Salt” al camp
d’esports.
Al programam no hi poden faltar versos d’en
Sunyer, d’enamorat, (d’una poesia que li havia
estat premiada)
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C O M E S T IB L E S

PRATS
V E H IN A T DE S A L T

IM
P-A.FRA

JO SE A Q U S T I
V IN O S , F R U T A S y L IC O R E S
de T O D A S M A R C A S
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En Pau Masó, en un enyoradís escrit, també
canta a aquella noia que “cada dia ha vist passar
sota els arbres del passeig, oscil·lants encensers
d’acàcies...”
Com anècdota dir que la fàbrica Seat, que feia
tres anys que ja fabricava el 1400, a finals d’any
començarà a treure el famós 600. I que la
recaptació per les quinieles ja arribava a 6 mi
lions i mig de pessetes

jQué chasquido de corolas -tu pasar frente a mi
casa!
jQué burbujear de nido - campanil de mis
ideas!-

Pere Joan SUREDA

MAGATZEMS

Oficina i Magatzem Central:
Trav. de Sta. Eugènia, 12
17190 SALT - GIRONA
Tel. 972 234 011
Fax 972 230 022
E-mail: mcabruja®cabruja.com

CABRUJA
societat anònim a

Magatzem Dipòsit:

cj Caterina Albert, s/n
Zona Ind. de Montfullà
17162 BESCANÓ
GIRONA

ES

ARTICLES DE PAPERERIA I D 'O F IC IN A

M

akro

Pa p e r

Esmorzars
Dinars
Berenars
Sopars

MENÚ
&

BUFET
LLIURE

2 Menjadors
Bar
Pàrquing
HOSTAL TORREMIRONA, S.L.
c/ Montfullà, 24
17190 SALT (Girona)
Tel./Fax 972 23 76 44

VIDRIERES DECORATIVES - DECORACIO DE MIRALLS - MAMPARES DE BANY
TOT VIDRE - TANCAMENT D’ALUMINI - PERSIANES D’ALUMINI i PVC
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS!

CRICTALLERIES
Tel. 972 40 03 82
c/ Manuel de Falla, 40-D

17190 SALT (Girona)
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Club Petanca

S A L T
Ja tenim l'estiu a sobre i sinó que ho preguntin
algun dels 110 jugadors que el passat dia 28 de
maig van disputar el Trofeu EUGESA , a les pis
tes de l'era de Cal Cigarro a la zona esportiva de
Salt. El campionat es va celebrar fent grups de 4
o sistema suís classificant-se per a la general els
dos primers de cada grup, i els altres dos passa
ven a la consolació, això als homes, les dones
vàrem fer dos grups de set i es classificaren les
tres primeres de cada grup per a tot seguit dispu
tar les semi i finals de cada apartat, vàrem tenir
un dia de sol rabiós i, a més a més, no bufava ni
un pel de vent que ajudés a mitigar la calor,
doncs els arbres de la zona encara són petits i
no fan gaire sombra, de tota manera, els juga
dors de petanca ja hi estem acostumats a jugar
amb qualsevol condició metereològica.
Els resultats finals, pel que fa als jugadors sal
tencs, no van ésser bons, doncs als sèniors no
va arribar ningú a les finals, però les dones ho
van arreglar quedant 1a Dolors Espinosa, Fina
Espinosa i Carme Gamell, el 2n lloc Estrella
Pino, Manuela Carreras i Cati Fenmenias, 5è lloc
per a Yolanda Jorquera, Montse Cabrellez i
Isabel Rodríguez i 6è lloc Dolors Gamundi,
Magda Vila i Loli Vàzquez. Al acabar la competi
ció es varen donar els premis en nom del Sr.
Paulí, que no va poder assistir a l'acte. I per aca
bar agrair una vegada més a l’empresa EUGE
SA el seu suport envers el Club Petanca Salt,
moltes gràcies.

quants anys l'ajuntament de Salt, el club petan
ca Salt, junt amb els companys del Club Petanca
Avinyonet, vam disputar la trobada de primavera
als terrenys de la zona esportiva, un total de 53
jugadors distribuïts amb tres grups de 6 equips
amb caps de sèrie. Van disputar durant quasi tot
el dia, aquesta competició amb la seva 5a edició,
doncs van començar a les 9 del matí i a les 8 del
vespre encara i érem, els guanyadors van ésser
1 r Oscar Lara i Montse Cabrellez, que van gua
nyar la final a Magda Vila , Conchi i Joaquín, els
3r foren Domingo, Josep Ros i Fina Espinosa i
els 4t Xevi Mir i Lluís Pérez , també es van repar
tir els premis al “biberón” i al “carreau”.
Aquest dies es van posar dos fanals nous a les
pistes del fons del pati, doncs els que hi havien
dificultaven la crescuda d’un dels arbres que es
va plantar nou fa un parell d'anys. Agrair des de
aquí als socis que van ajudar-nos a fer aquesta
feina.

El dia 10 de juny i dintre de la programació de
Mercaventura 2006 que organitza ja fa uns

Josep Boó i Alech.
PORTES BLOCK

GRUP

m tn m
GRAN OFERTA!!
•Portes Block
rfinteriof
des de 175 €

in c l o u

: porta + m arcs + íapeta + xa m e re s (toten inoxidabte)

m é* f m
VENDA, MUNTATGE DE PARQUETS LAMINATS,
FLOTANTS I MASSISSOS

• Parquet flotant
de fusta de roure
des d* 24,90 €
•Tarimes massisses
preenvernissades
des de 35 €

P 0 R IA L U S A :

PORTA VIDRERA;

tots els colors

totstlt colon

P a s s e ig P a ïs o s C a ta la n s , 9 3 • 1 7 1 9 0 S A L T (G i r o n a ) * T e l . : 9 7 2 2 4 6 7 7 8 - F a x : 9 7 2 2 3 8 7 11

-q jr-

ASSESSORIA CASELLAS
ofidna de gestió i assessorament integral

L'Estanc del Veinat

^ V IT A L IC IO
A SSEG U R A N C ES

• Llibreria • Papereria
• Cava de Cigars
• Articles fumadors

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

Major, 297 baixos - SALT
Tel. 972 23 41 55 - Fax 972 24 59 56
e-mail: ramosburch@economistes.com

OLAR s.a.
•

MANIPULACIÓ i COL·LOCACIÓ
DE VIDRE PLA, “ C LIM A LIT”
“ SECURIT” CORBAT, LAMINATS, etc.

TAE KWON-DO • HAPKIDO
• GIMNÀSTICA
• DEFENSA PERSONAL

d Major, 121, baixos
17190 SALT (Girona)

•
ESPECIALITZATS EN
VIDRIERES ARTÍSTIQUES DE FORMIGÓ
I VIDRES A LA SORRA

Pol. Ind. “La Maret” - d Quilalí, 3
Tel. 972 235 811 - Fax 972 243 082
Apt. Correus 147
17190 SALT (Girona)
www.mvsolar.com - info@mvsolar.com

de l’HANDBOL GIRONI
Enguany la XVII Festa de I' Handbol Gironí s'ha
celebrat a Salt, on s'ha fet diverses activitats
durant el cap de setmana passat per promocionar l'handbol a Salt.
El Divendres dia 9, dins l'espai MercatAventura,
l’Handbol Salt juntament amb el suport de la
Federació de Girona i Catalana i l'Ajuntament de
Salt, va muntar un inflable a on els més menuts
van poder conèixer i practicar el fabulós món de
l'handbol.
El Dissabte, dia 10, va venir el plat fort d'aques
ta festa, doncs al Pavelló Municipal de Salt es
van disputar les finals de copa:
Final Infantil :
Final Cadet:
Final Juvenil:

Bordils 39 - Llagostera 24
Fornells 33 - Garbí A 29
Garbí 29 - Esplais 21

A la tarda es van disputar les finals grans:
Final Sènior 3a Catalana: Garbí B 34 - Fornells 28
Final Sènior Absoluta: Sarrià 41 - Geieg 36
En aquesta final es va enfrontar la UE Sarrià de
1a Nacional i el Geieg de 1a Catalana i es va
resoldre després de jugar una pròrroga, doncs

van arribar empatats en el transcurs dels 60
minuts reglamentaris.
Per rematar la jornada, al vespre es va fer un
sopar a l’Hotel Husa Fornells Park, a on es va
donar guardons a totes aquelles persones i enti
tats més destacades durant aquest any esportiu
2005/2006.
L’Handbol Salt es va emportar més d'una obació
dels presents, doncs apart de ser guardonat amb
el premi a I' Esportivitat Sènior, Campió de 3a
Catalana i reconegut per ser l'únic equip de la
comarca que ha pujat de categoria, la Federació
els hi va donar elogis tant per no haver perdut
cap partit durant tot el campionat de lliga com per
la magnífica organització de l'esdeveniment
celebrat durant el cap de setmana que fou tot un
èxit. Tot amb un sol any de vida de l'Handbol
Salt.
Al sopar assistiren membres de tots els clubs del
Gironès i diferents membres de la federacions
de Girona, comitè d'àrbritres i President de la
Federació Catalana d' Handbol i Representant
del Consell Esportiu del Gironès.

A

Pere Coll i Guitó, 22
Tel. 972 23 19 73
17190 SALT (Girona)
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Ctra. Nacional II (cruïlla Caldes)
Tel. 972 47 03 66
17455 C ALD ES DE M ALAVELLA (Girona)

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

CARNS FRESQUES
EMBOTITS CASOLANS

CnSTHBELLB
P A S T IS S E R IA

Tel. 972 23 16 09
c/ Rafael Masó, 21 • SALT (Girona)

Major, 16 - Telèfon 972 23 35 33
17190 SALT

C A S E S • AMPLIACIONS • REHABILITACIONS
B U R C H constructors, s.l.

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

ISAAC GÓMEZ
guardonat pel seu treball de recerca
L'alumne de l'l ES Vallvera de Salt Isaac Gómez Lor-López ha estat guardonat amb una menció hono
rífica a la Universitat Pompeu Fabra pel seu treball
"Perspectiva Comparada de la Teoria de la Evolución
en la Sociedad y en el Mundo Científico".
El passat dimarts dia 4 la Universitat Pompeu Fabra va
entregar els premis dels treballs de recerca d'alumnes de
batxillerat de tot Catalunya.
El treball ha estat tutoritzat pel professor de l'IES Vallvera
Xavier Sàbat i el professor de la UdG Narcís Soler.
El treball pretén aprofundir en la situació actual de la teo
ria de l'evolució i qüestiona el fet que la societat hagi
adoptat aquesta teoria com indiscutible. T a idea de la teo
ria de la evolución que se transmite a la sociedad no es
realista y està fundamentada en convicciones filosóficas".
El treball inclou les diverses teories sobre el tema de l'evo
lució així com entrevistes a personatges rellevants de la
vida cultural com en Josep-MariaTerricabras.
L'acte va ser presidit pel degà d'humanitats de la
Universitat Pompeu Fabra el Doctor Miquel Berga que va
escenificar la bona relació de la Universitat i l'educació
Secundària amb un brindis a la sala de la Reflexió decora
da per Antoni Tàpies.

TEL. 972 405010

C7 MAJOR ,14. (17190)
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CONCEPTES
1. El castellà, també conegut com a espanyol
(suposadament perquè és la llengua pròpia
d’Espanya, que suposadament seria -perquè
ningú sap dir què cosa és, exactament- el ter
ritori on es parla espanyol...), és ara mateix
una més de les més de 300 llengües que es
parlen a Catalunya, portades al nostre país
per successives onades d’immigrants. I per
tant mereix el mateix respecte que totes les
altres; però, si més no a nivell individual, tam 
poc té perquè despertar més interès o més
simpaties que les altres. Que sigui percebuda
com a “llengua preferent” o no i que algú la
vulgui adoptar com a tal és una qüestió per
sonal de l’interessat. (En canvi, poder-ne pre
scindir ja és més difícil...).

4. “Llengua útil”: si el concepte prioritari a l’ho
ra de donar valor a una llengua (això els qui
són capaços de suposar que pugui haver-n’hi
alguna que no en tingui per ella mateixa, de
valor) és la “utilitat”, com és que no ha fun
cionat - i que ells tampoc la reivindiquen una
llengua cent per cent funcional, utilitària i uni
versal com és l’esperanto?

2. Concepte de “llengua important” : tots els
imperialistes han tingut clar que “la lengua es
la compahera del Imperio”. El mateix Goering,
un fanàtic d’aquesta mania, vaticinava llarga i
extensa vida a l’alemany, que, essent segons
ell la millor llengua que mai havia existit, havia
de ser necessàriament la llengua oficial del
Reich dels 1.000 anys, és a dir, de tot
Europa... És na-tural que anant dalt d’un gros
elefant et pensis que el món és teu, però això
no vol pas dir que sigui veritat.

5. Concepte de reciprocitat: aquella aberració
que va escriure en portada un diari espanyol,
“Como en tiempos de Franco pero al revés”,
referint-se a una presumpta persecució (!) del
castellà avui a Catalunya i que han anat
repetint com un eco enfadós els diferents
peons de la Dreta espanyola, fins a la patètica
versió nostrada dels taxidermistes màrtirs i
malgrat tot ciutadans de Catalunya (a veure si
un dia d’aquests els hi paguen un bocata de
calamars, pels serveis prestats, que ja va sent
hora, caram!), tindria raó de ser -i per tant ja
no seria una aberració- si complís el principi
de reciprocitat: “com en temps de Franco però
al revés” seria el cas que el català fos imposat
a la Resta d’Espanya per la força de les
armes, que els nens i joves espanyols
(d’ALLÀ, d’Espanya) fossin obligats a estudiar
en català, que tots els canals de comunicació,
premsa, ràdios i TV, tot el comerç i la indústria,
tota la burocràcia, tota la funció pública,
incloent-hi l’exèrcit i les forces d’ordre públic,
la justícia, etc, etc.. tinguessin com a única
llengua vehicular el català, i que el castellà es
veiés relegat a la intimitat familiar, a l’àmbit
d ’uns quants aplecs del xotis ballats en semi-

3. Valors naturistes: la biodiversitat no és pas
un concepte tancat al zoo, ni s’acaba als lli
bres sobre la flora i la fauna del planeta, ni és
una faula per explicar als nens, ni és només
allò que divulguen els documentals de sobre
taula de la BBC que tant agraden a l’exfiscal
Fungairino... Aquest i tots els altres ‘terminators’ de les llengües petites que hi ha al món,
que ells troben molestoses i grotesques, fins al
punt que només voldrien veure-hi la seva i tres
o quatre més, ^trobarien normal que a la natu
ra els grans depredadors exterminessin la
resta d’animals i que es quedessin sols? A la
natura, lleons, orques i balenes, i quatre ele
fants de mostra; a la societat humana, l’an
glès, el castellà i el xinès, i potser el francès, i
prou: així tot seria més fàcil, segur...

©

clandestinitat i a uns innocents i innocus
premis de poesia cervantina anuals... D’això
se’n diu efecte mirall, i és ben fàcil de compro
var. Una altra cosa és que algú amb el mirall
sigui capaç de fer-hi la rateta i tota mena
d’il·lusions òptiques per enganyar els badocs.
6. Concepte “organism e públic” : Radio
Nacional de Esparïa (RNE1, 2, 3, 4 i 5), com a
ràdio pública que és, no emet publicitat, men
tre que Catalunya Ràdio, que també és una
ràdio pública, i nacional de Catalunya, però
que radia només per al Principat (i altres terres
catalanoparlants que s’han espavilat pel seu
compte amb els repetidors) sí que n’inclou, de
publicitat d’empreses privades. La diferència
de criteri deu respondre a la vella filosofia
mesetària: “Si los catalanes quieren algo, que
se lo paguen”. Els catalans també sufraguem
una bona part (tot, en realitat) del pressu
post de 60 milions d’euros anuals
de l’Instituto Cervantes, que es
preocupa únicament i exclusi
va de la salut del castellà, i
prou feina que té, pobrot...;
la nostra, de feina, és úni
cament i exclusivam ent
pagar la seva.
7. Concepte “300 millones” (que ara ja deuen
ser un bon escaig): amb un
auditori com aquest, queda
clar que la llengua castellana ha
tingut un èxit brutal (l’adjectiu no és
pas innocent). Però la pregunta és: si són
tanta colla, per què nassos en volen més? Els
hi ve de 9 o 10 milions de fidels més o menys?
Per què no ens deixen en pau, als rústics habi
tants del quadrant nord-est peninsular, amb la
nostra rústica llengua catalana?
8. Concepte “dificultat d’aprenentatge”: alguns
marrecs de les escoles catalanes, obligats per
llei a usar la llengua del país a les aules, es
queixen que el català és molt difícil d’apren
dre, com s’ha vist repetidament amb els per
centatges d’aprovats de les proves de selec
tivitat. Difícil?, en comparació amb quina altra
llengua? Amb el francès no, perquè el seu niv
ell de complicació és molt més elevat, però a
més ja fa temps que ha deixat de ser l’idioma

o

estranger per excel·lència. L’anglès tampoc,
perquè s’hi afegeix la dificultat de no ser una
llengua romànica. Aleshores deu ser difícil
comparat amb el castellà, que resulta, doncs,
que ultra ser una llengua de cultura, és un
idioma que mola, perquè a més de ser guai és
fàcil d’aprendre (potser és per això que l’ha
après tanta gent?)... Les protestes d’aquests
ninyatos em recorden en Carlos Segarra, el
cantant d’un grup barceloní de nom Los
Rebeldes, que va dir que el català no anava
bé per fer rock... A banda que és molt temerari
suposar que coses com “Mi generación” o
“Mediterràneo” siguin rock’n’roll, fa riure que el
comentari vingui d’un grup que anessin de
rebels (sudistes, però). “De ‘Rebeldes’ com
aquests, que me’n donin uns quants grapats!”,
devien pensar certs polítics que manaven en
aquell moment al govern de l’Estat...
Al capdavall de tot, em queda un dubte: si
l’atracció evident d’aquesta vigorosa
llengua no deu ser simplement la
seducció que desprèn el
poderós
(proporcional al
menyspreu i/o com passió
que inspira el dèbil)... I em
queda així una pregunta
per contestar: ^seria on és,
aquesta llengua de cultura
i
de culte dels adolescents,
si no hagués disposat de la
infinitat de recursos de què
s’ha servit, des dels més expe
ditius (i excusin el mal gust a la
referència militar) als més suggestius
i
seductors, com la literatura, el teatre, el
cinema (via doblatge, sense purismes cinèfils
que valguin) i sobretot la TV, aquest incans
able cridaner i simpàtic agent de difusió que
entra impunement a totes -to te s- les llars a les
quals té accés, que són pràcticament totes les
de la vella Pell de Brau?

Fermí Sidera Riera

H
S tr io la
■ ■ ■ SERRALLERIA
SERRALLERIA TRIOLA, S.L.U.
c/ Rocacorba, s/n
17190 SALT (Girona)
Tel. 972 24 10 08 - Fax 972 24 10 08

G R U P

Tancaments d’alumini - Forja artesanal
Carpinteria metàl·lica (reixes, portes...
en ferro i acer inoxidable).
SERRALLERIA EN GENERAL
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/

i/à

/W

FLECA i PASTISSERIA
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c/ Llarg, 10 - Tel. 972 23 83 71 - SALT
R.S.I. 207140/C A T

TALLER S
ELEC T R O -M EC À N IC S

SORIANO sa
P O TA IN O

Carnissers des de 1969

VENDA I LLOGUER DE
MAQUINÀRIA PER A LA
CONSTRUCCIÓ
TECNIGRUES GIRONA, SCP
SERVEI P.V. PER A GIRONA

I PROVÍNCIA
c/ Major, 120
17190 SALT (Girona)
Tel. 972 24 28 79
Fax 972 24 22 30

Mercat de SALT
Parades: 9-10-14-15-16
Girona
Tel. 972 235 716

- ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
- AGÈNCIA DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
Venda i lloguer de pisos (nous i d’ocasió, locals, despatxos,
naus industrials, etc.)
- GESTORA 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).
M
W

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

de revista amb 12 planes i molta mes inform acio del
nostre poble.
Totsalt no es política, no te opinió ni preferències per
cap agrupació o persona. Totsalt vol ser la informacio
del nostre poble a internet i volem que sigui patrimoni
dels saltencs i saltenques, per això tu pots dir la teva, i
si és una crítica millor, perquè les critiques han de
servir per millorar.
Hem estrenat nova imatge, i el dom ini .cat, afegim
nous apartats i més qualitat, també hem suprim it
algunes seccions que no acabaven de rutllar.
Abans hem dit que Totsalt no es política que no te
opinió ni preferències, però no ens podem estar de dir,
que tenim un comerç propi, que ho esta passant força
malament tot i que va aguantant. El nostre comerç sens
dubte és competitiu , professional i modern, per això
us demanem que feu poble, per no perdre un xic de la
nostra identitat.
En aquesta plana hi trobaràs coses noves, i una d’elles
serà demanant la teva col·laboració constantment, que
entre tots podem crear un precedent, que SALT és un
poble guapo en el que hi conviu molta gent guapa.
Moltes gràcies, moltes gràcies a tots els que de mica
en mica heu cregut en Totsalt, els que esteu arribant i
els que arribareu, perque www.totsait.cat ha tingut
160.000 entrades en 10 mesos i aixo ens demostra
que la unio sens dubte fa poble.

Ara fa just un any, la plana web Totsalt.com ara
Totsalt.cat començava a caminar per les barraques de
la Festa M ajor donant la tabarra a tothom que ens volia
escolta. L’aposta era m olt agoserada, pro sabiem de
sobres que la que la gent guapa que s’estima SALT,
ens escoltaríeu. I Així ha sigut. Es per aixo que aprof
item aquest mitja de inform acio tant estimat per
donar.vos les gràcies a tots. I Una altra vegada moltes
gràcies, perquè 25.000 entrades al mes en tant sols 10
mesos ens dóna molta força i il·lusió per treballar
encara mes fort. Perquè us feu una idea del que estem
aconseguint entre tots, hem tingut visites dels 5 conti
nents i de un total de 46 països.
Pro per els que teniu I’ acces difil a internet podeu tro 
bar a 70 punts diferents del nostre poble “ El Paper de
Totsalt” que ens ens ha servit per arribar on no arrib
ava l’internet, una mica més lluny, sabem que es això,
un paper. Però de en mica en mica anirem millorant,
perquè dues edicions mensuals en blanc i negre de
1500 exemplars ja es queda curta per l’acceptació que
ha tingut i es per aixo que l’agost sortirà el nou form at

Visca la FESTA MAJOR.

LA NOSTRA ESPECIALITAT
ÉS L’OCELL CRIAT A MÀ
Tots els nostres ocells
provenen de criadors
professionals i homologats
c/Torras i Bages, 41 - 17190 SALT
Tel. 972 23 70 23- info@lagabia.org
www.lagabia.org

©

L’aigua corre cuita
fent remoreig al capvespre
ella sap la seva lluita
arribar fins a la mar sempre

EL RIU DELS
M E U S S O M N IS

Si la nit m’escoltés
pensaments dels meus records
en franquesa diria:
somniadora!
en els somnis hi ha amors

■

Les meves passes encamino
a la vora del meu riu
la drecera que jo mimo
les tardes caloroses d’estiu
Veig flors a la seva riba
plantes silvestres oloroses
flor de camamilla
per les nits melangioses
Poso plantes al meu cistell
espolso la sorra humida
després faig un ramell
i li dic: bonica i presumida

Sí, sóc somniadora amb rubor
com l’espiga saonada
en un prat de mil colors
amb núvoteo nit asserenada
\

v

jPSK W

**j^Ja ho veus la recordança
. ,‘^de les flors, el riu i l’espiga
; ^ W e l l e s tinc enyorança
«^‘ ^ •y ^ lls i elles en fan d’amiga
Anna Bonal

Bona Festa Major!

NGR A T S
Passeu una festa ben fresca!
A IR E CO NDICIO NAT
DAIKIN, FUJITSU, MITSUBISHI, CARRIER, LG, ETC

A N T E N ES I E Q U IPS TDT
28 PROGRAMES GRATUÏTS AMB LA MILLOR QUALITAT!
Ràdio Angelats: c/ Àngel Guimerà 83 - SALT - Tel 972-235215

comercial@angelats.net

©

Galvanitzats - Prelacats - Zenc - Titani - Inox - Coure
Alumini lacat

ARGILA
C A N A L S , T U B S
A C C E S S O R IS
M E T À L ·L IC S P L U V IA L S

ARGILA CON

Tarragona, 54 - Tel. 972 39 41 69 • Fax 972 39 41 78
17181 AIGUAVIVA (Girona) • e-mail: argila@grn.es

CITROEN C4.
EL PODER DE LA TECNOLOGIA.
Per que siguis el rei de la jungla, Citroen incorpora tot el poder de la
tecnologia en el Citroen C4: una aerodinàmica líder en el seu segment,
amb dos models, coupé i 5 portes i un nivell d’equipament, segons versions,
que el converteixen en el cotxe més avançat de la seva categoria: Sistema
d’Alerta de Canvi Involuntari de Carril • Volant amb Comandaments Centrals
Fixes • Sistema de Navegació NaviDrive amb telèfon integrat • Sistemes de
seguretat Activa ESP, ASR, ABS amb repartidor electrònic de frenada i
ajuda a la frenada d’urgència • Llums bi-xenón autodireccionables • Motors
Diesel HDi fins a 138 C V i gasolina fins a 180 CV

CITR O E N , T E C N O LO G IA DE C O M P E TIC IÓ PER A TOTS ELS DIES.

CITROEN Ç rú tit
CITROEN prefereixToTAL
Descobreix les operacions especials a w w w .citroen.es

Telèfon d’Atenció C itroèn 902 44 55 66

Equipament segons versions. Consum mixt (L/100 km) Emisió CQ2 (grs/km) C 4:4,7 - 8,4/125-200. Model presentat a la foto: C4 Coupé VTR.

garage andreu

info@garageandreu.com / www.garageandreu.com

GARAGE ANDREU, SA Ctra. Barcelona, 204-206 - 17001 GIRONA
Ctra. Palafrugell - Palamós - 17253 MONT-RAS (Girona)

CITROEN U
N O T'IM AGINES EL QUE CITROEN POT FER PER TU

Tel.: 972 20 68 08 Fax: 972 20 70 61
Tel.: 972 30 28 25 Fax: 972 30 19 33

^ c k l b a r r í v e ll d e
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Habitatges a c t u a ls a m b s a b o r d 'a b a n s a l'indret
més tradicional de Salt, on s'hi aplegaba la major
part del comerç.
A prop de l'església parroquial i a tocar del teatre.

INFORMACIÓ I VENDA:

• Pisos de
2, 3 i 4 dormitoris
• Cases amb garatge
a la planta baixa
• Pàrquings

EUGESA

C O N S T R U C T O R A • IM M O B IL I À R IA

C/ Major, 182-SALT

© 972

40 60 93

V is ite u -n o s a:

• Local comercial.

w w w .e u g e sa .e s
p e r v e u re t o t el n o s tre e s to c

Més de 35 anys con s tru in t

