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La nostra FESTA MAJORSumari

SALT

Els que em coneixen diuen que sóc jove i, per això mateix,
em toca escriure-vus aquest cop a mi. Per parlar-vos, a
vosaltres (veïns de Salt), d’allò que, últimament es rela-
ciona, sovint, amb el jovent: la festa i, ara més que mai,
de la Festa Major de Salt.
Però no em toca a mi escriure per aquest fet, sinó per
donar el meu punt de vista i la meva opinió de tot plegat
com a “jove” saltenc.

Així doncs, anem per feina.
Personalment, n’estic orgullós, i content, de tot allò que
organitzem (i ho dic en primera persona perquè m’hi sento
identificat) per aquestes dates. Tots, els joves i els no tan
joves, hauríem de descansar durant uns dies, unes hores
pels més pessimistes, i deixar de banda els problemes
que, diàriament, arrosseguem i deixar-nos portar per la
sintonia i la música a l’era de Cal Cigarro (i quina música!
Els últims estius desitjava que arribéssin aquestes festes
precisament per això, per desconnectar dels meus malde-
caps al ritme de Seguridad Social, M-Clan, Pereza, Hotel
Cochambre i molts altres).

És cert, però, que també m’he mirat la llista d’artistes
convidats amb una mica d’enuig. M’explico. Oi tant que
m’agrada que un bon grapat de grups del panorama mu-
sical espanyol siguin l’atractiu principal de les festes, però
també somio pensant que arribarà el dia en què veurem
els nostres (el veí del cosí; el fill de la Pepita; aquell que
sempre ens colava les pilotes al porxo…) com a teloners,
o fins i tot com a grup destacat, i traient tot el protago-
nisme a les grans estrelles.

No voldria acabar sense fer menció de l’enorme tasca,
any rere any, dels nostres diables: Els diables d’en Pere
Botero. Organitzar un correfoc no deu ser gens fàcil i, en-
cara menys, fer-nos gaudir d’una manera estupenda amb
uns jocs pirotècnics increïbles que convertiran el dia se-
güent en un continu col.loqui sobre la grandesa dels ma-
teixos.

En conclusió, ja sigui gràcies a uns o altres, el jovent (i el
que no ho són) crec que estan ben satisfets de les seves
Festes i de tot allò que s’hi organitza.

Héctor Martínez

EDITORIAL 
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Un any més ens trobem a les portes d’una nova
Festa Major. Una festa que enguany esdevé singu-
lar. És la festa del nostre 25è aniversari com a
municipi independent. 
Durant molts anys, les saltenques i els saltencs
van haver de lluitar per obrir-se camí i no va ser
fàcil. La recuperació de les institucions salten-
ques, bàsicament l’Ajuntament, no va anar acom-
panyada dels recursos econòmics suficients.
Malgrat les dificultats, Salt sempre ha sabut so-
breposar-se a les adversitats. Avui, assolits els
25 anys d’independència, Salt ha fet un gran salt
endavant en molts aspectes, però alhora aquest
avenç es tradueix en la necessitat de continuar
lluitant per sentir-nos escoltats a tots els nivells i
resoldre d’una vegada les mancances que ens en-
volten.
Afortunadament, un aniversari tan assenyalat
com aquest també coincideix amb el ressorgi-
ment del moviment veïnal a Salt. En aquest darrer
any dues associacions de veïns s’han refundat o
creat: L’AAVV del Sector Centre i l’AAVV del Barri
dels Escriptors. Les associacions de veïns ja exis-
tents es troben immerses en un procés de crei-
xement, de treball i d’il·lusió envers el seu entorn
més proper, el barri, i envers Salt en general. Això
demostra que la nostra vila és dinàmica, que la

gent es preocupa pel futur del seu poble, que vol
participar i fer sentir la seva veu. 
Les associacions de veïns, juntament amb les en-
titats esportives i culturals, configuren un teixit
social que acosta els ciutadans a l’Ajuntament.
Cert és que a vegades les reivindicacions i deman-
des són moltes i diverses, i des de l’Ajuntament
les assumim en la mesura de les possibilitats. Al
mateix temps, però, aquestes reivindicacions i de-
mandes ens permeten un diàleg fluid i constant i
la creació de dinàmiques de col·laboració, per la
qual cosa, el balanç és summament positiu.
Encoratjo a tots els saltencs i saltenques a crear
associacions de veïns en aquells barris en què en-
cara no existeixen i a formar-ne part. 
Ara és temps de festa, i vull animar a totes les
Associacions de Veïns a continuar amb la seva
tasca de treball intens i valuós per als seus bar-
ris, i al mateix temps les vull animar a col·laborar,
fruir i participar en tots els actes d’aquesta Festa
Major magnífica que any rere any se supera a si
mateixa i ens sorprèn amb novetats. 
Bona Festa Major!!

IOLANDA PINEDA BALLÓ
Alcaldessa de Salt

de l’ALCALDESSA
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Benvolguts tots, aquesta salutació si teniu l’amabilitat de llegir-la,
serà l’última del meu mandat com a President d’aquesta Entitat.
Ens sembla, a la gent gran de la nostra edat, ja jubilats, que els
dies de l’any s’escurcen i empetiteixen. Tot el que ens envolta,
passa fugaçment, ens falten hores, i fins i tot ens atrevim a insi-
nuar, que estem més afeixugosos, que quan treballaven. Ocupa-
cions n’hi ha, sempre i quan es vulguin assolir, i comento la més
atractiva i arrelada a la nostra edat, la cura i atenció envers els
nostres néts, amb la dedicació mesurada i eficient,que ens fa
sentir necessaris, dinàmics i al mateix temps, mínimament àn-
gels protectors de la custodia durant unes hores, d’aquests es-
timats infants.

Aquest Casal també ens necessita. Tots sense cap dubte podem
aportar el nostre granet de solidaritat, i remoure-nos en els seus
afers quotidians, per sentir-nos involucrats, i no formar bombo-
lles nuvoloses d’excuses innecessàries que s’esfumen i desapa-
reixen, sense arribar a cap obligació. Manifesto que el meu desig
seria que el nostre relleu, tant per part de la Junta Directiva com
la d’un servidor, fos assolit per socis responsables i coneixedores
de l’orientació i desenvolupament d’aquesta Entitat. Amb saba
nova i renovadora, que no deixi d’emanar i s’esgoti. Que l’estimin
i no escatimin hores i dedicació.  Escoltant els bons consells i cri-
teris, deixant aparcades les crítiques  insolidàries de les minories.    

Tenim a les portes la nostra Festa Major de Salt. Uns dies per a
la dedicació i esbarjo, i engolir-nos dintre dels espectacles  pro-
gramats, portats a terme per personal voluntari de la nostra es-
timada vila de Salt, amb el recolzament de l’ajuntament, que
sense escatimar hores prénen  responsabilitats, i als quals els
desitgem  ànim i coratge en aquest afer.  Voldria  conscienciar-
vos que tenim una bona oportunitat per fer entendre als nouvin-
guts els costums i arrels del nostre poble, que no ignorin la
nostra festa, que quedin involucrats i aleshores aprenguin i sàpi-
guen respectar les nostres creences i tradicions catalanes. Un
repte difícil, m’ho suposo, però aquesta sens dubte és la fita a
aconseguir. Posant punt i final  a aquesta salutació, valgui el meu
record als socis absents, i a tots vosaltres estimats familiars i
amics, voldria desitjar-vos personalment i de tot cor, una inobli-
dable Festa Major de Salt 2008. 

Ben vostre FERRAN MÁRQUEZ I MORGADE 
(President del Casal de Jubilats i simpatitzants de Salt)

PRESIDENT
DEL CASAL
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ENRIC - Tel. 972 23 04 66
Fax 972 23 04 66

JAUME - Tel. 972 23 49 17 

PINTURA DECORATIVA, INDUSTRIAL i RÈTOLS

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

NONÓ-RIUS
ASSESSORIA JURÍDICA, FISCAL

i LABORAL



Fa uns mesos, em van convidar a visitar un cen-
tre cultural islàmic de Salt. Va ser una trobada
distesa i franca en la qual tots els assistents –sal-
tencs de tota la vida i nouvinguts, cristians i mu-
sulmans– vam aprendre alguna cosa els uns dels
altres. En la llarga conversa que vam mantenir, hi
van aparèixer els neguits i problemes que ens pre-
ocupen en la vida quotidiana. Ells, els musulmans,
es lamentaven del recel amb què els mira molta
gent autòctona, com si veiessin en cada musulmà
un integrista perillós, i també es planyien pel fet
que molts no volen a prop de casa seva un lloc de
culte islàmic. Per part nostra, constatàvem que hi
ha en la població molts prejudicis sense fona-
ment, però també és cert que els nouvinguts es
mostren sovint poc comunicatius. Al final, tots
vam concloure que ens coneixem poc i que convé
potenciar plataformes de contacte mutu.

Un problema seriós que es va plantejar en aquella
trobada és el resultant d’una ordenança munici-
pal, aprovada fa dos anys, que limita en extrem
(gairebé fa impossible) l’obertura de nous llocs de
culte o pregària a la nostra població, no solament
islàmics sinó de qualsevol religió. Ordenances si-
milars són vigents a molts municipis de Catalunya.

Aquest és certament un punt espinós que afecta
la pràctica religiosa de molta gent nouvinguda, ja
que massifica els llocs de culte existents, atès que
no se’n poden obrir de més amplis, o bé deixa al
carrer grups religiosos de nova implantació, que
no poden accedir a un espai de trobada “legalit-
zat”. Em fa la impressió que costarà molt de re-
soldre aquesta qüestió, que tan sols és una entre
moltes altres qüestions per resoldre.

La llibertat religiosa és un dret humà i també
constitucional. Hem de trobar la manera que to-
thom pugui exercir aquest dret sense vulnerar els
drets dels altres. Les qüestions relatives a la
pràctica religiosa no poden ser tractades pura-
ment des d’un punt de vista burocràtic o legalista.
Exigeixen un tractament més humà, tant per part
de l’administració com del conjunt de la societat
civil.

En aquest sentit, aplaudeixo la decisió de l’Ajunta-
ment de Salt de signar un conveni amb el Centre
UNESCO de Catalunya (Unescocat) amb l’objectiu
de promoure el diàleg interreligiós a la nostra vila.
No és de lloar, però, el tancament d’un lloc de
pregària al carrer Guimerà que es féu amb pre-
sència dels mitjans de comunicació (prèviament
advertits), un desafortunat esdeveniment que va
causar força trencadissa en aquest delicat entra-
mat de relacions entre grups religiosos tan diver-
sos.

El camí correcte, em sembla que és el que s’està
iniciant ara, el traçat del qual s’ha encomanat a
Unescocat: constituir una taula permanent de di-
rigents o representants dels diversos grups reli-
giosos presents a la nostra vila, a fi d’intentar
resoldre els problemes que es plantegin i prevenir
possibles conflictes per la via del diàleg.

Unescocat té per missió defensar i promoure el
valor de les cultures, principalment en els àmbits
de la pau, els drets humans, el desenvolupament,
l’educació, la sostenibilitat, el diàleg interreligiós,
la diversitat lingüística i el patrimoni. Aquest or-
ganisme, filial de la UNESCO a Catalunya, es defi-

URGEIX EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS
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neix com “una institució laica, però respecta i es-
tima el fet religiós, defensa el dret a la llibertat
religiosa i promou el diàleg interreligiós”. Precisa-
ment el seu estatut d’institució laica li atorga la
neutralitat necessària per proposar i dur a terme
projectes de diàleg entre religions.

L’àrea de diàleg interreligiós d’Unescocat asses-
sora les administracions i entitats sobre la gestió
de la diversitat cultural i religiosa en l’espai públic,
ofereix un servei de mediació i prevenció de con-
flictes religiosos, organitza congressos i reunions
d’experts, elabora materials i cursos de formació
sobre diàleg interreligiós. De fet, el seu treball s’a-
justa a la realitat de cada municipi i s’adapta a les
necessitats i a les demandes dels ajuntaments
que ho demanen. Actualment, té signats convenis
de col·laboració amb els ajuntaments de Bada-
lona, Barcelona, Blanes, Lleida, Rubí, Sabadell,
Salt, Sant Adrià de Besòs i Vilafranca del Pene-
dès.

Em consta que, a Salt, s’estan mantenint contac-
tes personals amb representants dels diversos
grups religiosos, i el pas següent serà convocar
pròpiament la taula esmentada. Esperem que
sigui aviat.

El diàleg entre religions no és fàcil. No es tracta
d’anar a convèncer als altres de la pròpia veritat.
Té com a eix central escoltar als altres amb acti-
tud receptiva i oferir-los el nostre testimoni ho-
nest. No es limita a un simple intercanvi o a un
coneixement superficial. Inclou també el debat
amb el pensament no religiós amb la voluntat de
promoure la comprensió i el respecte envers tots
aquells que tenen unes creences diferents de les
pròpies.

La predisposició i l’interès pel diàleg no són iguals
en totes les religions. No sabem fins on arribarà
aquesta proposta de diàleg. Però, d’entrada, el
sol fet que totes, o gairebé totes, les religions que
es practiquen a Salt s’asseguin a l’entorn d’una
mateixa taula per parlar, ja serà un pas molt po-
sitiu. Possiblement, més enllà dels acords con-
crets, aconseguirem conèixer-nos una mica més,
eliminar alguns recels, i potser constatarem que
són moltes més les coses que ens uneixen que
no pas les que ens separen. Tant de bo apren-
guem que el diàleg és útil per formar comunitats
més obertes i l’eina adequada per resoldre els
problemes de convivència. 

ENRIC ROURA
Rector de la parròquia de St. Cugat.

El temps
Com és el temps, mare?
El temps no té color, ni espai, ni embrut l’aire.
El temps és passat, és present és suara.
No es veu, ni es toca, ni té cap flaire.

Què té el temps, mare?
Té sol de matinada, té dia, té nit, 
té força, té màgia, el temps no para.
Té clar de lluna i té llum a l’infinit.

Què és el temps, mare?
És el passar dels segons, dels minuts i de l’hora,
és el passar de cada estiu, a la tardor roja i clara,
és el que tothom té i no valora.

On és el temps, mare?
el temps és en tu, és en mi, és en aquest indret.
És en el petó que et dóno ara,
és en el somriure dels teus llavis d’angelet.

Quan s’acaba el temps, mare?
El temps no s’acaba, no té data de caducitat.
Quan ens fem grans ens deixa rastre a la cara,
i ell passa, lleuger com una ploma, vers l’eternitat.

JÚLIA PUJOLRÀS

DES DE LA PARRÒQUIA
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Tot per horta, camp i jardí, substrat vegetals - Carbó d’alzina
Alimentació i complements per a animals de companyia

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

MÒBILS

655 824 510
655 824 511

Tel. 972 245 972
Fax 972 249 073

c/ Francesc Macià, 63 - 17190 SALT (Girona)
instalvito@terra.es

AIGUA • LLUM • GAS • CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT



festa major de salt I 12DES DE LA PARRÒQUIA

L’HORA DELS ADULTS
Les parròquies han basat la seva activitat, durant
molt temps, en l’atenció als infants, als adoles-
cents i als joves. Dues o tres dècades enrere els
seus locals eren plens tot l’any. A l’hivern, amb
motiu de la catequesi de primera Comunió, Pro-
fessió de Fe i Confirmació. A l’estiu, gràcies als
casals i a la preparació d’altres activitats d’esplai,
com ara les colònies, els campaments o les
rutes.
Què n’ha quedat de tot allò? Certament que les
parròquies continuen fent catequesi. Sense anar
més lluny, a la de Sant Jaume de Salt una setan-
tena d’infants han participat aquest any als dos
cursos de preparació per a la primera Comunió,
una desena a les catequesis de seguiment i de
Professió de Fe i quatre joves a la de Confirmació.
També hi ha persones d’aquestes edats a altres
grups, com ara al Cor parroquial. Continua ha-
vent-hi mainada i jovent a moltes parròquies, en-
cara que generalment en un nombre inferior a
altres èpoques. 
Significa això que la vida de la parròquia perd gas
i es troba en una recessió irreversible? No ho
crec pas. Més aviat hi ha indicis que fan pensar
el contrari. Un d’ells és el fet que hi ha cada ve-
gada més persones adultes que s’adrecen a les
parròquies i estan disposades a iniciar, reiniciar o
intensificar un itinerari espiritual o religiós. Són
pocs, però el fenomen és significatiu i pot marcar
una tendència de futur. Està arribant, potser,
l’hora dels adults.
Fa un parell d’anys, cinc camerunesos van rebre
els tres sagraments de la iniciació cristiana (bap-
tisme, confirmació i eucaristia) després d’haver-
s’hi preparat durant dos cursos a la parròquia de
Sant Jaume, en el marc del que s’anomena el ca-
tecumenat. I aquest any quatre adults més -dos
catalans de soca-rel i dues persones originàries

d’Amèrica Llatina- van rebre el sagrament de la
Confirmació a la catedral de Girona, després d’ha-
ver rebut la catequesi corresponent durant el
temps de Quaresma i Pasqua en aquesta parrò-
quia.
En una època en què hi ha gent que pensa que la
religió és perfectament prescindible o, fins i tot,
nociva perquè infantilitza, és curiós observar que
hi ha adults que s’adrecen a les parròquies per
buscar-hi un acompanyament que els ajudi a avan-
çar en la seva vida.
Avui l’Església catòlica no té gaire bona imatge.
Controvèrsies com la que hi ha entorn de la COPE
o de determinats posicionaments episcopals en
temes que tenen a veure amb la política, no aju-
den a millorar aquesta imatge. Malgrat tot, hi ha
gent que acut a l’Església a la recerca de la nove-
tat de l’Evangeli. És un fet i una crida a la respon-
sabilitat adreçada als qui tenim la missió d’acollir
aquestes persones i de compartir amb elles el
camí de la vida.

JOSEP CASELLAS
Rector de la parròquia de Sant Jaume de Salt

Durant aquestes Festes gaudeix del 10% de Descompte - BONES FESTES!

Plaça Catalunya, 8 (Girona)
Tel.: 972.204.228

Bailén, 2 (Girona)
Tel.: 972.228.379

-Revisions Visuals

-Lents de Contacte

-Pressió Intraocular

-Garantia Total d’adaptació
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Av. Jaume I, 68 - 17001 GIRONA - Tel. 972 215 506
Major, 220 - 17190 SALT - Tel. 972 231 169

www.carnspererigau.com
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Des de fa deu anys, la Coral Rossinyol i Alimara
representa cada primavera una comèdia musical.
Per celebrar aquesta data tan rodona, aquest any
van tornar a posar en escena una de les obres
més entranyables i exitoses del seu repertori: El
rei lleó.
Aquesta és una història que es va fer molt popu-
lar fa uns quinze anys, gràcies a la pel·lícula de
Disney i a les inspirades cançons d’Elton John. A
partir d’aquí, se’n va fer un musical que es va es-
trenar primer a Broadway i després a moltes
grans ciutats europees.
La Coral Rossinyol i Alimara en va fer la seva prò-
pia versió, naturalment resumida i adaptada a les
seves característiques particulars: les d’una agru-
pació coral que està formada per mainada amb
edats que van des dels tres anyets fins a adoles-
cents.
Un projecte així demana molta implicació per part
dels seus responsables. Així, mentre les directo-
res de les diferents seccions de la coral s’ocupa-
ven dels aspectes musicals (les cançons, les
percussions), de les coreografies, o de vetllar pels
membres del seu grup, la Junta organitzava tot el
que es referia al vestuari i l’atrezzo. Però a més,

COMÈDIA MUSICAL: Coral Rossinyol i Alimara

es comptava amb la col·laboració d’altres perso-
nes absolutament necessàries per assegurar l’è-
xit d’aquesta tasca: per exemple, la participació
d’en Robert Fàbregas, que va interpretar de
forma extraordinària el paper del malvat Scar;
d’en Joan Canals i de la Teresa Moré, que un cop
més varen posar la seva experiència teatral a dis-
posició de la coral, aconseguint que els cantaires
es moguéssin amb soltura per l’espai escènic i re-
citéssin les seves frases amb l’entonació i clare-
dat corresponents; D’en David Faüchs, que amb
els seus decorats lluminosos va crear un entorn
escènic ideal; I naturalment, d’en Nuxu Perpinyà,
que va crear les màscares d’animals que durant
tota l’obra lluïen els cantaires damunt dels seus
caps i que resultaven un dels elements més origi-
nals i reeixits del muntatge; I naturalment, de tots
els components de la coral, amb un entusiasme
engrescador, i dels pares i mares, sempre a punt
per a donar un cop de mà.
Les funcions varen tenir lloc com és costum al Te-
atre de Salt, els dies 24, 25, 31 de maig i 1 de
juny, amb l’aforament ple. La recaptació de l’últim
dia es va destinar a la Fundació Oncolliga d’ajuda
al malalt de càncer. 

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

RECTIFICATS DE MOTORS DE GASOLINA I DIÈSEL
MECANITZATS I EQUILIBRATS

Rectificadora del
Gironès
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Aquest any hem estudiat els animals, i tot el
festival ha girat entorn d’aquest tema.
P3 ha ofert la Dansa dels pollets, amb el seu
poema i la cançó del Gall i la gallina... I també,
la Dansa de l’elefant, amb el poema-endevinalla
i la cançó.

P4 ha representat el conte El peix peixet, on hi
surten molts animals marins, i ha recitat el
poema i han cantat la cançó de la girafa.
P5 ha recitat els poemes de la tortuga i el dofí,
i ha cantat les cançons d’aquests animals.
També ha ballat unes danses tradicionals cata-
lanes, treballades en el taller de psicomotrici-
tat: el Patatus, el ball del Rogle, i en Jan petit.

Per acabar, nens, nenes, pare i mares i mes-
tres... hem assaborit un  esmorzar multicultu-
ral, amb menjars que han elaborat les famílies
del Marroc, Gàmbia, Índia, Romania, Brasil...

CEIP VEÏNAT DE SALT 
FESTIVAL DE FINAL DE CURS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL 
AL CEIP VEÏNAT DE SALT 
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FABRICACIÓ DE FINESTRES i VIDRES
VIDRES DE CÀMERA i MIRALLS ANTIVAPOR

MAMPARES DE BANY

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS!

BOTIGA: Plaça Verdaguer, 1 - Tel. 972 23 67 05 - 17190 SALT (Girona)
gopesa.sl@terra.es

GOPESA
VIDRES i ALUMINIS

Camí del Sitjar, s/n • SALT
Tel. 972 244 145

Centre de jardineria

CASES • AMPLIACIONS • REHABILITACIONS

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

BURCH constructors, s.l.



festa major de salt I 19PUBLICITAT

c/ Pacheco, 5
Mòbil 636 982 245

17190 SALT (Girona)

P
A
J
A
R

EL

Us desitgem

Bona Festa!

OBERT: divendres, dissabtes, 
diumenges i dilluns 

només tardes

c/ Muscarola, 27-B (sector Abastaments)
Tel. 972 23 64 50 - 972 24 30 29

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

www.jarnan.com

FABRICACIÓ DE:
VIDRIERES ARTÍSTIQUES

amb plom, alumini  “EXPLOSIONAT”
formigó i pintades al forn.

DECORACIÓ DE:
VIDRES i MIRALLS A LA SORRA

COL·LOCACIÓ DE:
“CLIMALIT” - TEMPLATS

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

17190 SALT (Girona)
ct@comercturro.com

www.comercturro.com

• VENDA I LLOGUER DE
MAQUINÀRIA I UTILLATGE 
PER A LA CONSTRUCCIÓ

Passeig Marquès de Camps, 51
Tel. 972 23 30 26

17190 SALT (Girona)

PREGUEM RESERVIN TAULA

Jordi Vilanova i Xifra
M. Lluïsa Torrent i Frigolé

res taurant
VILANOVA
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SALT 1943. Benedicció de la bandera 

Ara fa doncs 65 anys. És bo aprofitar els aniver-
saris acabats en zero o en cinc per recordar una
efemèride. Sigui aquest apunt una aportació més
al mil·lenari de l’església del poble. 
La gran festa es va celebrar el diumenge 11 de
juliol d’aquell 1943. Va beneir la bandera el se-
nyor bisbe Dr. Cartañà i en van ser padrins Fran-
cesc Moré, com a president de la branca
d’Homes d’Acció Catòlica, i Dolors Alemany,  com
a presidenta de la branca de Dones. 
Una fotografia al Pedró de l’església parroquial en
deixa constància perenne. Tots els joves assis-
tents posen la seva millor imatge a l’entorn de la
bandera. A primera fila el bisbe, el rector, el ca-
nonge Cochs, el consiliari i el president de l’Acció
Catòlica gironina, mossèn Feliu i senyor Ginés.  El
portador de la nova bandera és en Lluís Clua. En
el llibre “l’Abans...” de Salt hi vénen identificats pel
seu nom la majoria dels presents a la fotografia.
Alguns d’ells ja han passat a la nova vida, molts al-
tres encara reviuen aquella esplendorosa jornada
en el record i en la foto.

Antecedents. La branca de Joves d’Acció Catòlica
de Salt, i la de tots els pobles de la diòcesi giro-
nina, té el seu origen en la Federació de Joves
Cristians de Catalunya, un moviment creat el no-
vembre de 1931 a Barcelona i que es va anar es-
tenent mitjançant la formació de grups a moltes
de les poblacions  de casa nostra. El grup de Salt,
denominat “Sant Cugat” es va constituir la prima-

dels Joves d’Acció Catòlica

vera de 1932. I el novembre de l’any 1935, el
bisbe Dr. Cartañà -havia fet la seva entrada a la
diòcesi gironina el maig del mateix any- va acordar
amb els caps de la Federació catalana, que els
grups de joves fejocistes de Girona i comarques
serien la nova Acció Catòlica Juvenil diocesana.
L’acord d’assimilació del fejocisme a Acció Catò-
lica es va segellar en un solemne acte massiu al
palau episcopal. 
Aleshores cada grup fejocista s’emparava,
també, sota una bandera. La solemne benedicció
de la del grup de Salt fou el 15 d’abril de 1934.
El també testimoni perenne serà la fotografia de
tots els assistents al mateix Pedró de la parroquia
de Sant Cugat. L’abanderat era el president del
grup Josep Franquesa.
La revolució de 1936 va ser el trencament,
massa sagnant, de tots els grups de la naixent
Acció Catòlica Jove.

La recuperació. Acabada la contesa, quan els po-
bles es llançaren a recuperar els valors materials,
morals i espirituals capolats, ressorgirà amb
força la necessitat de restablir l’Acció Catòlica a
casa nostra. Qui havia de fer-ho? Evidentment a
cada poble els joves que ja havien format part
dels antics grups del  fejocisme, de l’acció catòlica
del 1936. A Salt s’hi van posar amb totes les
ganes en Ramon Bover, en Josep M. Vilagran, en
Riera, en Roura, en Pons, en Lluís Plana, en
Carbó Ciurana, en Clua. Després d’unes reunions
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prèvies a Can Riera, ja van presentar el seu pro-
pòsit de recuperar l’Acció Catòlica Jove al rector
mossèn Sebastià. Passat poc temps s’hi integra-
ran els Paulí, en F. Soler,  els Devesa, en Sunyer,
en M. Alsina, els Moré, els Serra, els Busquet.
Palou, Raset, Sirvent i molts altres que lamento
no tenir-ne els noms. El catàleg d’activitats desple-
gades per la joventut de l’Acció Catòlica de Salt
comprenien el culte i la formació religiosa, òbvia-
ment, però també tots els espais culturals i es-
portius de la pujant vida del poble. 
La data oficial de constitució del nou Centre Pa-
rroquial de Joves d’A. C. de Salt fou el 21 de
gener de 1940. Va ser un dia, i acudeixo nova-
ment a la lletra escrita, “en que unos jóvenes ple-
tóricos de vida religiosa, con ansias desbordantes
de apostolado, y viendo la necesidad acuciante e
imperiosa de que nuestra población necesitaba jó-
venes dispuestos a la oración, al sacrificio y con
el ejemplo intachable, atrayeran e hicieran cono-
cer a Cristo a los jóvenes que le desconocían, fun-
daron nuestro centro de A.C”.

Tornant a l’onze de juliol de 1943, al migdia, en el
Centre parroquial se celebrà un acte col·lectiu d’e-
xaltació de l’Acció Catòlica i del significat de la
diada. Hi van parlar el president del Centre,
Ramon Bover; el cap de la comissió d’estudis del
Centre, Ferran Soler; el president diocesà, el gi-
roní Josep M. Ginés; el rector Mn. Sebastià i el
canonge Cochs en representació del bisbe que
havia hagut d’absentar-se. Com no podia ser d’al-
tre manera, “l’acte va ser un fervorós record i ho-
menatge als quatre màrtirs del Centre”: Josep
Franquesa, Lluís Carbó, Josep Carbó i Pere Su-
reda. Així ve escrit en la crónica publicada a la
“Circular de la Acción Catòlica parroquial de Salt”
del juliol d’aquell any. I no podia ser d’altra manera
perquè molts dels que eren allà havien compartit
amb els quatre “màrtirs del centre”, moltes hores
d’il·lusió i d’inquietud en els anys anteriors, quan
també formaven en el grup de la Federació de
Joves Cristians.

Estranyament ara hi ha qui vol denigrar, menys-
prear, o amagar el que va representar aquella im-
portant activitat de tants Centres d’Acció Catòlica
a casa nostra. Amb el santbenet del nacional-ca-
tolicisme es pretén tapar uns anys i una formació
espiritual i humana, que van ser claus no només
per aquells que n’eren membres, sinó pel creixe-
ment i transformació del poble. 
Serveixi aquesta breu nota de memòria històrica
com a record i homenatge a tots els saltencs pre-
sents en la benedicció de la bandera del 1934 i
en la del 1943.

Pere Joan SUREDA 

RESPECTEM
EL TER

Quan el riu fa cantarella
ha caigut aigua del cel,
baixant va de parella
per la via del recel.

Quantes núvies t’acompanyen
dels pobles del voltant,
i entre ells s’agermanen
en profit dels bagans.

Hi baixa corre-cuita
abeurà qui té set,

sap molt bé on és la fita
aprimant-se com la serp.

Anys enrere majestuós
sonor i apassible,

a vegades impetuós
i ara sensible.

I si hi ha rebomboris
de pensaments diferencials,
el cas és que tu no moris
per la via dels bassals.

Després de recordar
la teva aigua miraculosa,

dono fe de valorar
la puresa profitosa.

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

CARNS I EMBOTITS

Bona Festa Major
i bones vacances!

Oficina i Exposició:
Av. Folch i Torres, 1

Tel./Fax 972 23 45 91

Magatzem:
Rafael Masó, 56 - Tel. 972 24 17 06

17190 SALT (Girona)

MATERIALS PER A 
LA CONSTRUCCIÓ

TALLER i EXPOSICIÓ: c/ Major, 338 - Tel. 972 23 44 15 - 972 24 24 00
Fax 972 23 44 15 - 17190 SALT (Girona)

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

c/ Major de Salt, 169 - 17190 SALT (Girona)
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ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC
SALA D’ESPECEJAR

REPARTIMENT DIARI

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

frigorífics del ter, s.a.

Carns de porc i boví
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Pol. Ind. “La Maret” - c/ Quilalí, 3
Tel. 972 235 811 - Fax 972 243 082

Apt. Correus 147 
17190 SALT (Girona)

www.mvsolar.com - info@mvsolar.com

• MANIPULACIÓ i COL·LOCACIÓ DE:
VIDRE PLA, CÀMERA,

“SECURIT”, LAMINATS, etc.

• ESPECIALITZATS EN:
VIDRIERES ARTÍSTIQUES 

VIDRES A LA SORRA
MAMPARES DE BANY i MIRALLS

Francesc Macià, 11 - Tel. 972 23 52 16
Plaça Mercat - Llocs del 68 al 72 - Tel. 972 23 07 16 - 17190 SALT (Girona)

LA QUALITAT DEL SEU GUST

El desig de tots nosaltres

és que passeu una

Bona Festa Major!

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

• Llibreria • Papereria
• Cava de Cigars

• Articles fumadors
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El passat 28 de maig l’escriptor John Berger va
visitar la biblioteca de Salt. Assabentats que venia
a Celrà per treballar amb la companyia de dansa
Mal Pelo, ens vàrem posar en contacte amb ell
per mitjà del llibreter Felip Ortega de la Llibretaria.
L’escriptor va acceptar venir a la biblioteca posant
com a condició que no se’n fes massa propa-
ganda i que fos un acte amb poca gent. 
El Grup de lectura de la biblioteca va llegir aquell
mes la novel·la Puerca tierra. Havíem fet poca di-
fusió però tot i així una trentena de persones
varen assistir a aquesta trobada. Penso que va
ser un dels moments més interessants que hem
viscut, com a lectors, a la biblioteca els darrers
temps. El llibre havia arribat a les persones del
grup i els comentaris i reflexions que es feien
varen arribar a emocionar a l’autor i li varen pro-
vocar unes respostes meditades, plenes d’un pro-
fund agraïment. La seva joventut envejable,
acompanyada de la saviesa dels 82 anys viscuts
intensament, fan de John Berger un escriptor i
pensador imprescindible.
John Berger va néixer el 5 de novembre de
1926. Després d’haver publicat diferents textos
de joventut, el 1972  va produir a la BBC la sèrie
Modos de ver, que també donà com a fruit un lli-
bre. El text es va convertir en una obra de refe-
rència i de culte per a la crítica d’art
Dotat d’una capacitat d’observació sorprenent, la
seva obra és fruit d’aquesta mirada i no d’un fet
viscut. És producte de l’experiència. La narració li
permet entrar en altres pells. Escriu una vegada
que el silenci que necessita ser omplert troba un
espai en la seva ment.

Cronista i testimoni al mateix temps és,
per sobre de tot, un narrador d’histò-
ries. És un receptor natural de les his-
tòries dels altres i el seu art consisteix
en explicar-les amb una gran profundi-
tat.
Al 1974 publica, amb el fotògraf Jean
Mohr, un dels llibres més importants
per entendre el món actual, Un sép-
timo hombre, en el que descriu l’expe-
riència dels treballadors que varen
emigrar als anys cinquanta i seixanta
del sud d’Europa (Grècia, Turquia, Itàlia,
Espanya...) cap als països del Nord. El
text toca la fibra íntima dels que han ex-
perimentat el desarrelament i la sepa-
ració de les seves famílies 
"Puede pasar que un libro –escriu l’au-
tor en el pròleg de la reedició del

2002– al contrario de lo que les ocurre a sus au-
tores, se vaya haciendo más joven con el paso de
los años. Y creo que esto es lo que puede haberle
ocurrido a Un séptimo hombre." 
L’experiència d’escriure aquesta obra li obrí nous
horitzons. Gràcies a aquest treball va descobrir
que no en sabia prou sobre la gent de la qual es-
crivia. "Me di cuenta –assegura– de que podía
imaginar su experiencia al llegar a las ciudades,
pero no podía imaginar fácilmente la vida que ha-
bían dejado atrás." 
Amb cinquanta anys es trasllada a Quincy, un petit
poble rural en l’Alta Saboia francesa, on s’hi ins-
tal·la per treballar com a pagès: "Fui a aprender
y a escuchar para escribir, no para hablar por
ellos –explica–. Quería vivir algo que fuera rele-
vante en los Alpes franceses. En lugar de reti-
rarme, estaba haciendo mi hogar en un punto
nodal de un importante desarrollo en la historia
contemporánea del mundo."
D’aquesta experiència de vida rural neix el seu tre-
ball més important de ficció: la trilogia De sus fa-
tigas, integrada per les novel·les Puerca tierra,
Una vez en Europa i Lila y Flag, un dels més grans
homenatges literaris que s’han escrit en l’època
contemporània sobre la cultura pagesa.
(bona part del text està tret de: http://www.jor-
nada.unam.mx/2007/04/01/sem-luis.html es-
crit de Luis Hernández Navarro)

JORDI ARTIGAL
Biblioteca Pública de Salt

JOHN BERGER, visita la Biblioteca de Salt
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La Farga entrevista a: CLAUDIO YOLDI 

Qui és Claudio Yoldi?
Simplement una persona amb inquietuds, que
està fascinat per la música d’arreu del món i que
vol transmetre aquesta passió amb l’objectiu que
tothom pugui gaudir de les coses belles que els
homes som capaços de crear.

Què ens proposes a través de les ones de Ràdio
Salt? I quan?
Doncs us proposo que els dimecres de 21h a
22h, escolteu la ràdio de Salt. Allà us convidaré
setmanalment a fer un viatge sonor per diferents
latituds del planeta.

Quin tipus de programa és Creuant el Bòsfor?
És un programa especialitzat dedicat a creuar els
ponts culturals a la recerca de la coneixença dels
altres a través de la seva música, que considero
que és la manifestació humana més important,
fins i tot, més que la parla. Per tant, és un pro-
grama que s’endinsa en el món de les músiques
del món, per poder intercanviar experiències amb
els éssers humans de les diferents parts del pla-
neta.

Perquè s’ha de creuar el Bòsfor i no l’estret de
Gibraltar, per exemple?
Gibraltar seria una altra porta possible d’entrada
i sortida a altres cultures, però no existeix un pont
físicament parlant. A més el programa germà
Perder el norte de Ràdio Ciutat de Badalona ja

flueix cap a aquell indret. Jo busco la metàfora
històrica de la porta a Orient, allà per on Occident
a accedit a l’Àsia, fins i tot a l’Àfrica. A més, m’a-
gradaria contribuir a  canviar el concepte de lluita
de civilitzacions per l’idea d’intercanvi entre cultu-
res.

Quines músiques sonaran des del teu pro-
grama?
La selecció serà molt àmplia, però m’interessa
plasmar les manifestacions musicals des de la
vessant tradicional fins a la fusió més moderna i
actual. I per tant des de la música tradicional
grega, gitana, àrab, hindú, etc., fins a la música
sacra, sense oblidar les fusions fruit de l’encreua-
ment musical com l’ús de la música electrònica,
el hip hop, el dub, el dance, etc. Tota aquella mú-
sica que demostri creativitat i essència humana.

A més de música, el programa es completarà
amb alguna cosa més?
Sí, les entrevistes als gestors culturals de Salt i de
les comarques de la província, als directors de
festivals, a músics, a escriptors, etc. També do-
naré a conèixer les activitats musicals i culturals
que tinguin com a objecte de discussió l’intercanvi
cultural. I informaré de les novetats discogràfi-
ques. Intentaré ser una veu per difondre les acti-
vitats i iniciatives de la ciutat de Salt, en l’àmbit
de la diversitat cultural. Entre moltes altres
coses.

Director, productor
i locutor del programa
CREUANT
EL BÒSFOR
a Ràdio Salt
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Av. Jaume I, 44, baixos - Tel. 972 20 88 54 - Fax 972 21 46 08
17001 GIRONA

- 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).

GESTORIA - API

PERE VILA VILAHUR

Marquès de Camps, 79 - Tel. 972 24 27 50 - 17190 SALT 

Gasolina Súper  - Sense plom (95 i 98) - Gasoil ”A” i “C”

Rentacotxes automàtic - Olis - Recanvis - Botiga

OBERT DE 6.00 a 22.00 H

estació servei CLAU, SA
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c/ Major, 120
17190 SALT (Girona)

Tel. 972 24 28 79
Fax 972 24 22 30

VENDA I LLOGUER DE 
MAQUINÀRIA PER A LA

CONSTRUCCIÓ

TECNIGRUES GIRONA, SCP
SERVEI P.V. PER A GIRONA

I PROVÍNCIA

TALLERS 
ELECTRO-MECÀNICS

Us desitgem una
BONA FESTA MAJOR!

Especialitat en
canapès
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AUTOMÒBILS 

GAUCHIA-JUNCÀ, S.L.
Servei  Oficial Citroën

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

CITROËN
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El passat 14 de juny es va fer una concentració a
Girona per reclamar l’aigua del Ter, el nostre riu.
Aquest riuet –pel poc cabal que baixa- que ha
marcat la història de Salt. El mateix orígen del
nom sembla que fa referència al salt que hauria
fet el riu en el curs mitjà i que encara avui podem
contemplar en basses que trobem on hi havia l’an-
tic llit del riu. 

Un poble, el nostre, lligat a l’existència d’aquest
riu que ens ha donat grans potencialitats i alguns
ensurts. Potencialitats amb la creació fa molts i
molts anys de la sèquia Monar, que va permetre
el desenvolupament de la zona d’hortes entre el
canal i el propi riu i que va afavorir la implantació
de les indústries tèxtils que definiren el creixe-
ment demogràfic específic de Salt respecte altres
pobles de la rodalia. Ensurts amb les periòdiques
avingudes que anegaven la plana però que, al-
hora, deixaven uns rics sediments que fertilitza-
ven les hortes i les deveses. Com bé sabeu Salt
era conegut arreu pel planter, les deveses i les in-
dústries tèxtils.

PARLEM D’AIGUA

Després de les pluges l’aigua brolla per tot
arreu i circula amb molta força.

c/ Major, 268  - Tel. 972 238 023 
17190 SALT (Girona)

p

a
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Des de 1928
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es va aconseguir –a Salt l’alcaldessa va dictar un
ban en aquest sentit- i a buscar noves fonts de
subministrament: dessaladores, trasllat d’aigua
en vaixell, les famoses canonades del Segre i de
l’Ebre, el transvassament del Roine,...

Els pagesos de l’arròs de Pals i els que cultiven
fruiters i hortalisses amb l’aigua del Ter van patir
molt perquè no sabien si podrien obtenir cap co-
llita. A Salt el canal va baixar molts dies eixut.
Molts hortelans vam patir per regar els planters
d’estiu. Ens imaginàvem un estiu molt dur i una
reconversió dels conreus tradicionals en altres
gairebé de secà.

Al final sortosament ha plogut i s’ha procedit a
anul·lar el Decret que permetia fer la canonada,
es rescindeixen els contractes amb els vaixells
cisterna i sembla que només resta la construcció
de dessaladores per tal d’aconseguir més recur-
sos.

A tots els mitjans de comunicació s’ha parlat de
les pluges, de les avingudes, dels desbordaments
de l’Ebre a Miravet, a la Saragossa de l’Expo
sobre l’aigua, que va veure perillar la inauguració
per la inundació de part del seu espai...

Però a Salt no ens ha tocat poder veure de nou
un Ter potent que netegés el seu llit i aportés un
abundós cabal. Tota l’aigua caiguda a la capçalera
del nostre riu està emmagatzemada entre Sau i
Susqueda per tal d’utilitzar-la, bàsicament, per

Avui vull parlar d’aigua perquè
ha estat el tema estrella d’a-
quest últim any i, especialment,
de la darrera primavera. No
cal dir que després d’una tar-
dor i un hivern extremadament
secs hem passat a una prima-
vera abundosa en aigua que ha
permès recuperar les reserves
hídriques de les conques inter-
nes de Catalunya. 
En els moments de màxima
preocupació per la poca aigua
emmagatzemada als embassa-
ments ja sabeu que es va de-
cretar una situació d’excep-
cionalitat que va restringir molt
els usos de l’aigua. Es van bus-
car solucions per proveir els
habitants de la Catalunya orien-
tal d’aquest recurs tan neces-
sari. Les mesures anaven
encaminades a reduir el con-
sum a partir d’una consciencia-
ció de tothom que sembla que

L’Ebre a Miravet un dia de cabal normal. Per atravessar el riu hi
ha un pas de barca com els que havíem tingut en diferents punts

de la nostra geografia per atravessar el Ter 

abastir la població. S’assegura, això sí que hi
haurà aigua suficient pels regants.

I aquesta és la història dels fets que han passat
sobre l’aigua. Caldrà veure si la gent continua es-
talviant-la i en què es tradueix aquesta nova cul-
tura de l’aigua de cares a no haver de passar
massa sovint per situacions com aquesta.

Potser serà interessant anar a veure aquesta Ex-
poZaragoza 2008. A veure si hi aprenem alguna
cosa. Ara: que hi vagin també els polítics i pren-
guin nota de la importància de creure’s el con-
cepte de desenvolupament sostenible i de
fomentar sempre les mesures d’estalvi, perquè el
nostre clima mediterrani és irregular en les pre-
cipitacions i situacions com aquesta de ben segur
es tornaran a donar.

Cal un debat serè i tranquil per buscar una solució
global a aquestes realitats cícliques. Un debat
sense la pressió de la sequera i on hi intervingui
tothom.

Mentrestant que tinguem una Bona Festa Major
amb aigua i un bon doll de cava!!

PERE SALVATELLA i ARMENGOL

COL·LABORACIÓ
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FESTA DELS ALUMNES DEL CURS DE CATALÀ
PER A ADULTS

En presència del regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment del municipi, Sr. Carles Borrell, i de 150
participants, l’acte s’inicià amb la signatura de
l’acord de col·laboració a què han arribat el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, a través
de l’Oficina de Català de Salt, i la colla castellera
dels Marrecs de Salt. 

En aquest acte, el president de Marrecs, Josep
Masdevall, es referí a la colla castellera com a
un espai privilegiat per a les relacions interper-
sonals i intergeneracionals, en el qual “tothom
hi cap, tothom hi té un paper, des dels més pe-
tits fins als més grans, i esborra diferències.”
Per això, i segons el seu parer, “és important
obrir la nostra activitat a la gent nouvinguda,
perquè és una manera de fer-los participar en
la vida associativa de Salt i immergir-los en la
llengua catalana com a vehicle de comunicació
de les nostres activitats quotidianes”. Un objec-
tiu, cal dir-ho, que comparteixen plenament

ELS ALUMNES DE CA-
TALÀ PER A ADULTS I EL
VOLUNTARIAT PER LA
LLENGUA DE SALT VAN
FER UNA FESTA DE TAN-
CAMENT DEL CURS AMB
LA COLLA CASTELLERA
DELS MARRECS DE SALT

Se celebrà el dimarts 10 de
juny, a les 20.30 h, a l’antiga
fàbrica de la Coma-Cros 

aquesta entitat i el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística, que desenvolupa el projecte
“Voluntariat per la llengua” amb la voluntat de
fomentar l’ús del català fora de l’aula amb la
col·laboració d’entitats i associacions sociocultu-
rals del territori.

L’acte continuà amb la presentació de l’activitat
de la colla castellera a la Biblioteca, amb el tes-
timoni d'un Marrec, que és, a més, aprenent
del programa "Voluntariat per la llengua", i la
projecció d’un reportatge sobre el procés de
construcció d’un castell. Tot seguit, l’Oficina de
Català oferí un sopar amb menges dels països
d’origen dels aprenents de català. A les
22.30h, els participants a l’acte van passar a la
sala d’assaig dels Marrecs, es van enfaixar i van
aprendre a fer castells. 

11 de juny de 2008.
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El veí de Salt GENÍS CARRERAS HA GUANYAT
EL CONCURS PEL DISSENY DE GOTS DE LA
FESTA MAJOR DEL MUNICIPI. El jove ha rebut
com a premi un ordinador portàtil per un disseny
que reprodueix una escultura del municipi. 

L’escultura és la sobreposició de cubs que hi ha a
la rotonda d’entrada a l’autopista a Salt i on hi
apareix el nom del municipi. En el disseny dels
gots, Genís Carreras ha canviat els cubs sobrepo-
sats de l’escultura per gots i els utilitza pel nom
del municipi, però també per establir les mesures
de les begudes que s’hi poden servir. A més, in-
clou el lema ‘Festa Major de Salt 2008’ amb la
frase ‘Beu amb mesura’.

El veredicte del jurat -format per regidors i tècnics
de Joventut de l’Ajuntament, representants de la
Comissió de Festes i la directora de l’Escola de
Belles Arts-  es va fer públic ahir dijous al vespre
en un acte a l’Estació Jove de Salt on es va lliurar
el premi al jove veí de Salt. El guanyador va rebre
l’ordinador portàtil de mans dels regidors de Cul-
tura i Joventut i Festes de l’Ajuntament de Salt,
Carles Borrell i Soumaya Waez, respectivament;
el president de la Comissió de Festes de Salt, Xa-
vier Solà, i el comercial de l’empresa de distribu-
ció Costa, Ricard Ventura. L’empresa Costa va
patrocinar l’entrega del premi. 

Al concurs, s’hi podien presentar joves d’entre 15
i 30 anys que estiguessin empadronats a Salt.
Cada participant podia presentar un únic disseny
que havia de ser representatiu de la Festa Major
de Salt, del municipi o d’una festa genèrica i que
havia d’incloure la inscripció ‘Festa Major de Salt
2008’. En total, l’Estació Jove de Salt va rebre 17
dissenys que optaven al premi del concurs.

Salt, 30 de maig de 2008.

CONCURS DE GOTS VIP JOVE

UNS 40 JOVES DE SALT HAN PARTICIPAT EN
LES ACTIVITATS DEL VIP JOVE PER FOMENTAR
HÀBITS SALUDABLES, programa coordinat des
del Punt Jove de Salut, pretén estimular l’adquisi-
ció d’hàbits saludables entre els joves. La iniciativa
es tancarà el proper 25 de juliol amb una taula de
salut a les barraques de la Festa Major. Els parti-
cipants reben com a premi una excursió gratuïta
a Port Aventura durant el mes de setembre.

El VIP Jove es va iniciar el març i fins aquesta set-
mana s’han fet quatre tallers sobre qüestions di-
verses com aprendre a lligar, tatoos de henna,
cuina i sortim de festa. En cadascun dels tallers
es dóna assessorament als joves que hi partici-
pen sobre qüestions que afecten la seva salut
com l’alimentació, les conductes de risc, les ad-
diccions o la sexualitat.

Per participar-hi, els joves han de disposar de la
targeta VIP que s’aconseguia en una de les dinà-
miques que es van fer durant els mesos de gener
i febrer al Punt d’Informació Juvenil als centres
d’educació secundària de Salt. Cada vegada que
el jove assisteix al taller, ha de segellar la targeta,
assistint a un mínim de quatre tallers, se li regala
una excursió gratuïta a Port Aventura, que es farà
el 27 de setembre. 

En total, hi han participat 38 joves a partir de 15
anys d’edat dels cinc centres d’educació secundà-
ria de Salt. L’èxit de la convocatòria ha obligat a di-
vidir els participants en dos grups per poder fer
els tallers adequadament. 

El VIP Jove es tancarà el proper 25 de juliol. Des
de la mitjanit i fins a les 3 de la matinada
s’instal·larà a l’espai de les barraques de la Festa
Major la taula de salut. 

Salt, 20 de juny de 2008. 
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IES SALVADOR ESPRIU
ALUMNES DE BATXILLERAT DE 
L’IES SALVADOR ESPRIU ASSISTEIXEN AL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE SALT

Uns vint alumnes de 1r de Batxillerat de l’IES Sal-
vador Espriu de Salt van assistir al ple municipal.
Els estudiants van poder conèixer de primera mà
com es desenvolupa l’activitat política del municipi. 

Abans d’assistir al ple, els alumnes havien treba-
llat a classe el funcionament del plenari, els ob-
jectius i les funcions que desenvolupa el ple
municipal, així com l’organigrama municipal i els
grups polítics que hi són representats. 

Prèviament al ple, els estudiants es van reunir
amb l’Alcaldessa Iolanda Pineda i amb el portaveu
del grup de Convergència i Unió Jaume Torra-
madé. Tant amb l’alcaldessa com amb el cap del
principal grup a l’oposició, els alumnes van poder
conèixer les funcions que desenvolupen al consis-
tori i van poder intercanviar-hi impressions sobre
qüestions del ple municipal i també de l’Ajunta-
ment. Posteriorment, els alumnes van seguir la
sessió ordinària del ple municipal d’ahir al vespre.

PER INTERCANVIAR EXPERIÈNCIES ENTRE
MARES D’ORIGEN IMMIGRAT A SALT

TALLER PILOT

El Consorci de Benestar Social del Gironès i l’A-
juntament de Salt han clausurat  la primera edició
del taller Paideia, una experiència pilot dirigida a
mares d’origen immigrat amb fills de 0 a 3 anys.
La iniciativa, inscrita dins el programa materno-
infantil del Consorci de Benestar Social del Giro-
nès, ha comptat amb la participació de 13 mares
d’origen subsaharià. 
El taller, que s’ha portat a terme per primera ve-
gada a les comarques de Girona, es va crear amb
l’objectiu de portar a terme un taller formatiu a
mares amb fills de 0 a 3 anys, però també de fo-
mentar un espai de trobada entre les dones per
intercanviar experiències en l’educació i el creixe-
ment dels seus fills. 
Durant el curs, que es va iniciar al gener i s’ha
allargat fins avui, les mares, que tenen una mit-
jana d’edat de 29 anys, han tractat qüestions
com l’atenció educativa, els vincles que s’establei-
xen entre mares i fills, les funcions paternals i
també altres qüestions com l’economia domèstica
o la resolució de conflictes. En el curs, que s’ha
portat a terme al Centre Obert Infantil de Salt,
s’ha comptat amb una mediadora intercultural i
dues monitores, que s’han fet càrrec dels nens
mentre les mares assistien a les sessions. 
La Regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de
Salt, Margarita de Arquer, ha valorat com a “molt
positiva” l’experiència perquè, segons ha dit, “s’ha
aconseguit una bona participació i implicació de
les mares”. A més, Margarita de Arquer ha des-
tacat que, durant el curs, “les dinàmiques de les
sessions han facilitat l’assoliment dels objectius
plantejats”. La Regidora d’Acció Social ha remar-
cat que, l’èxit d’aquesta experiència pilot, “perme-
trà programar un nou taller Paideia”.
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ALUMNES DE SALT
MÉS DE 200 ALUMNES DE SALT VEUEN 
L’OBRA ‘NO EM RATLLIS’ SOBRE ELS RISCOS
DE LES DROGUES

Un total de 224 alumnes de secundària de dife-
rents centres educatius de Salt van assistir ahir
dijous a la representació de l’obra de teatre ‘No
em ratllis’. La iniciativa s’inscriu en les activitats
del Punt Jove de Salut i pretén conscienciar els
joves, a través del teatre, sobre els riscos asso-
ciats al consum de drogues. 
El muntatge es va poder veure al Teatre de Salt en
dues sessions. Al matí, hi van assistir un total de
114 alumnes de l’IES SES i del Pompeu Fabra. A
la tarda, va ser el torn dels alumnes de segon
d’ESO de l’IES Vallvera i del curs de Graduat en
Educació Secundària de l’Escola d’Adults de Salt. 
‘No em ratllis’ és una obra de teatre que fa refe-
rència al consum i al no consum de diverses dro-
gues així com les conductes de risc associades (la
conducció, les relacions sexuals sense protec-
ció...). Després de la representació de l’obra, es va
obrir un torn de debat amb els alumnes assistents.
La companyia que representa el muntatge és Te-
atreacció, una ONG que es va constituir l’any
2000 i que està formada per professionals vincu-
lats al teatre i a l’educació. L’entitat desenvolupa
projectes relacionats amb la cultura, la joventut,

la salut i l’educació. El Punt Jove de Salut és un
servei específic que assessora els i les joves de
Salt en temes que afecten la seva salut com la
sexualitat, l’alimentació, les conductes de risc o
les addiccions. El servei, que va entrar en funcio-
nament el gener de 2007, està dinamitzat per
una agent de salut i està coordinat per la comis-
sió d’atenció a l’alumnat de 13 a 18 anys del Pla
Educatiu d’Entorn. 
El Punt Jove de Salut està ubicat a l’Estació Jove
de Salt i l’atenció s’ofereix els dimarts i dimecres,
de les 4 a les 7 de la tarda. 

Salt, 30 de maig de 2008.
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CLUB FUTBOL SALT,  CAMPIÓ DE 2a REGIONAL

L’Ajuntament de Salt va oferir ahir dilluns al vespre
una recepció oficial al Club de Futbol Salt. L’equip
es va proclamar diumenge campió del grup 16 de
2a Regional i ha aconseguit l’ascens a 1a Regio-
nal.

La recepció oficial es va celebrar ahir dilluns a les
9 del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament de
Salt. Els directius, tècnics i jugadors de l’equip van
ser rebuts per l’Alcaldessa, Iolanda Pineda, i regi-
dors de tots els grups municipals del consistori. 

En la recepció, l’Ajuntament va obsequiar als di-
rectius, tècnics i jugadors amb un exemplar del
‘Llibre de l’Esport’, editat pel mateix consistori.
L’Alcaldessa va felicitar l’equip de qui va dir que,
en la temporada, “heu estat, amb diferència, els
millors dels 18 equips del grup 16 de 2a Regio-

L’AJUNTAMENT DE SALT ELS HI OFEREIX UNA RECEPCIÓ OFICIAL 

nal” i va destacar que cap equip de 2a Regional de
les comarques de Girona ha aconseguit els matei-
xos resultats que el Salt. 

Iolanda Pineda va felicitar també l’equip per haver
passejat el nom de Salt per les comarques de Gi-
rona i també per haver situat “el club al lloc on es
mereix”. La recepció oficial es va acabar amb una
copa de cava.

El Club de Futbol Salt es va proclamar diumenge
campió del grup 16 de 2a Regional, després de
superar l’Aro CE, per 1 a 0, en el darrer partit
de lliga. Amb la victòria al campionat, el Salt acon-
segueix l’ascens a 1a Regional. 

Salt, 27 de maig de 2008.

Ctra. N-II (cruïlla Caldes) - Tel. 972 47 03 66
17455 CALDES DE MALAVELLA

c/ Pere Coll Guitó, 22 - 17190 SALT 
Tel. 972 23 19 73 - Fax 972 24 64 45

des de 1971
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La formació ‘Nadies’ s’ha proclamat guanyadora
de la cinquena edició del concurs ‘Salt The Mú-
sics’, que pretén promoure els grups de música
novells del municipi. El grup ha rebut 300 euros
de premi i actuarà en un dels concerts de la
Festa Major de Salt.

‘Nadies’ va ser escollit guanyador pel jurat, format
per la Regidora de Joventut i Festes, Soumaya
Waez, la tècnica de joventut de Salt, la informa-
dora juvenil del municipi, tres tècnics de la sala
La Mirona i un exparticipant del concurs. La for-
mació saltenca, coneguda ja als escenaris, toca
rumba i música d’autor i ofereix un directe amb
cançons divertides, teatre desenfadat i diversió
assegurada.

Com a premi del concurs, els ‘Nadies’ actuarà el
proper 27 de juliol en un dels concerts del pro-
grama de la Festa Major de Salt. A més, ha rebut
300 euros en metàl·lic. L’acte d’entrega del premi
es va celebrar ahir dilluns al vespre a l’Estació
Jove de Salt. 

Dins els actes del concurs ‘Salt The Músics’ els
propers dies 18 i 19 de juliol es presentarà, en
dos concerts a la sala La Mirona, el disc com-
pacte que les deu formacions participants en
aquesta cinquena edició han enregistrat. El tre-
ball, que s’ha gravat a l’estudi de Lluís Costa a
Salt, conté un tema de cadascun dels grups i se
n’han editat 1.000 exemplars. 

EL GRUP ‘NADIES’ ES PROCLAMA GUANYADOR DE LA 
CINQUENA EDICIÓ DEL CONCURS ‘SALT THE MÚSICS’

5a EDICIÓ DEL CONCURS “SALT  THE MÚSICS”

En cadascun dels dos concerts, que es faran a
partir de les 10 de la nit amb l’entrada gratuïta,
hi actuaran cinc de les deu formacions partici-
pants. Els assistents al concert rebran gratuïta-
ment també un exemplar del disc compacte.

D’altra banda, 6 de les 10 formacions partici-
pants al ‘Salt The Músics’ actuaran el proper 28
de juny en el concert de celebració del 10è aniver-
sari del Punt d’Informació Juvenil, situat a l’Estació
Jove. El concert, que es farà a l’exterior de l’Esta-
ció, comptarà també amb l’actuació del grup ‘At-
mòsfera’, guanyador de la quarta edició del ‘Salt
The Músics’. 

‘Salt The Músics’ és una proposta que es va ini-
ciar al 2002 i des de llavors ha comptat amb la
participació de més d’una quarantena de grups
musicals de Salt. Per prendre-hi part, l’únic requi-
sit que han de complir les formacions és que al-
menys un dels components estigui empadronat a
Salt. El concurs no estableix cap límit d’edat per
als participants ni tampoc limita els estils musi-
cals que poden optar-hi. 

Deu formacions musicals han participat en aques-
ta cinquena edició del concurs. Són grups d’estils
i gèneres molt diferents que van des de la salsa
al death core, passant per música d’autor, funk
rock, hip hop o fusió metal. 

Salt, 27 de maig de 2008.
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DIVENDRES, 18 DE JULIOL

• Al llarg de la jornada, DIADA LÚDICA TRADICIONAL MAGREBINA a la plaça Sant Jaume. Organitza Magrebins sense
fronteres.

• A partir de les 10 del matí, taller de malabars, taller de pintura i animació de clown marroquí.

• A partir de 2/4 de 7 de la tarda, narració de contes de tradició oral del Marroc i animació amb música en directe.

• A les 10 de la nit, FESTA DEL CARRER FRANCESC MACIÀ amb cantada d’havaneres del grup REMS. En el transcurs
de la cantada es servirà un cremat. Organitza la Federació de Comerciants de Salt.

• A les 10 del vespre PRESENTACIÓ SALT THE MÚSICS V a la sala La Mirona amb els grups ACHE, LA MARIA ROSA
I L’ENSEMBLE QUE SÍ!, ANTAGÒNICS, NADIES i PERRO GUAU. Entrada gratuïta i CD de regal per als assistents.
Organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt - Estació Jove amb la col·laboració de la Sala La Mirona, Soundclub
Studio i la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

DISSABTE, 19 DE JULIOL

• Durant tot el dia FESTA DEL BARRI DE SANT CUGAT (Cases Barates) a la plaça Sant Cugat i al carrer Roca Delpech.
Espectacles i festa. Organitza l’Associació de Veïns del Grup Sant Cugat de Salt.

• De les 5 de la tarda i fins a les 8 del matí de l’endemà, XV HORES INTERNACIONALS FÈMINES DE PETANCA
(jugadores federades) a les pistes del Club de Petanca (Pg. Verdaguer, 1). Organitza el Casal de Jubilats de Salt.

• A les 8 del vespre, 12 HORES BTT SALT. Diversió i patiment assegurats en una cursa de resistència individual o per
equips, una experiència única. Descobreix la sensació de pedalar de nit per pistes forestals i gaudir de la sortida del sol.
Per a més informació i inscripcions al telèfon 609770007 (Rafael).

• Sopar de veïns als carrers Pau Casals i Unió. 

• A les 10 del vespre PRESENTACIÓ SALT THE MÚSICS V a la sala La Mirona amb l’actuació dels grups PROYECTO
SIN REPARO, TAN DE BO, FREE TAXIS, OBJETIVO TU CAMA I HUMAN ASHTRAY. Entrada gratuïta i CD de regal per
als assistents. Organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt - Estació Jove amb la col·laboració de la Sala La
Mirona, Soundclub Studio i la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

DIUMENGE, 20 DE JULIOL

• A les 5 de la tarda, CONCERT de celebració del 10è aniversari del bar El Veïnat de Salt. Actuaran LOS FABULOSOS
TEXAS TONES, OBJETIVO TU CAMA i DÈRIA. Al carrer Jaume Vicenç Vives (darrere l’escola del Veïnat).

DILLUNS, 21 DE JULIOL

• A 2/4 de 9 del vespre, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “EN BONA COMPANYIA”, de l’artista saltenc LLUÍS MATEU,
a la Biblioteca Pública de Salt. L’exposició es podrà visitar en l’horari d’obertura de la biblioteca fins el dia 22 d’agost.
Organitza Ajuntament de Salt i Biblioteca Pública de Salt.

• A les 10 del vespre, CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA amb MÚSIQUES DEL MÓN a càrrec de LES SIXTERS al Teatre
de Salt. Aforament limitat. Preu: 5€. Venda anticipada de localitats a l’Estació Jove i al Teatre de Salt (mitja hora abans del
concert).

DIMARTS, 22 DE JULIOL

• A les 7 del vespre, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “DONES DEL MARROC, VIDES EN BLANC I NEGRE” per part
de Karim Sabni, membre d’AMIC-GIRONA, a la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt. Es podrà visitar en horari d’obertura
del centre fins el dia 1 d’agost. Organitza Magrebins sense Fronteres.

FeSta MajOr Salt
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• A 2/4 de 9 del vespre, SESSIÓ DE CINEFÒRUM amb la pel·lícula de Francis Ford Coppola La llei del carrer, a la Biblioteca
Pública de Salt. Organitza Ajuntament de Salt i Biblioteca Pública de Salt.

• A les 9 del vespre, ASSAIG DE CASTELLS a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Organitza Colla Castellera Marrecs
de Salt.

• A les 10 del vespre, CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA amb EM DIC ERIK SATIE, COM TOTHOM a càrrec de
PERQUATTROCELLI amb l’actor Quim Lecina al Teatre de Salt. Aforament limitat. Preu: 5€. Venda anticipada de localitats
a l’Estació Jove i al Teatre de Salt (mitja hora abans del concert). 

DIMECRES, 23 DE JULIOL

• A les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, I CONCURS DE GRAFFITIS DE SALT, a la paret del carrer Prudenci Bertrana
cantonada amb el carrer Àngel Guimerà. Per a joves entre 14 i 30 anys que estiguin empadronats al municipi. Inscripció
gratuïta, individual o en grup (màxim 4 persones). Per a més informació i inscripcions dirigiu-vos a l’Estació Jove de Salt.
Organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt - Estació Jove.

• A 2/4 de 7 de la tarda, EL RACÓ DELS CONTES: Una paradeta particular, amb la COMPANYIA LA BLEDA, a la
Biblioteca Pública de Salt. Activitat familiar per a nens i nenes a partir de 5 anys. Organitza Ajuntament de Salt i Biblioteca
Pública de Salt.

• A les 7 de la tarda, AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la cobla LA BISBAL JOVE a la plaça Lluís Companys

• A les 8 del vespre, CERCAVILA DE PREGÓ amb ELS GEGANTS DE SALT i la participació de la BANDA DE DIABLES
D’EN PERE BOTERO i els CAVALLETS DE KINBÉDEBALL i amb el següent recorregut: sortida de la Coma Cros, carrer
Sant Antoni, Vicenç Vives, Major, Miguel de Cervantes, Àngel Guimerà fins a la pl. Lluís Companys (davant de l’Ajuntament).

• A 3/4 de 9 del vespre, acte de CESSIÓ DEL LLIBRE DELS GEGANTS GRAU I EULÀLIA a l’Ajuntament de Salt per part
del Sr. Ignasi  Sala.

• A les 9 del vespre, PREGÓ DE FESTA MAJOR des del balcó de l’Ajuntament. Seguidament hi haurà una mica de foc amb
els DIABLES D’EN PERE BOTERO.

• A continuació, exhibició de gimnàstica a càrrec de SALT GIMNÀSTIC CLUB, al carrer Àngel Guimerà

• A 2/4 d’11 de la nit, CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA amb DIVERTIMENTS CLÀSSICS DE WOLFGANG AMADEUS
MOZART a càrrec de l’ORQUESTRA DE GIRONA, pianista Cristina Alís Raurich i director Marnix Willem Steffen al Teatre
de Salt. Aforament limitat. Preu: 5€. Venda anticipada de localitats a l’Estació Jove i al Teatre de Salt (mitja hora abans).

DIJOUS, 24 DE JULIOL

• A les 7 de la tarda, ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de HOPALI a la plaça de la Factoria Cultural Coma Cros.

• A 2/4 de 8 del vespre, CONCERT DE MÚSICA CATALANA I POPULAR amb l’ORQUESTRA MARAVELLA a l’Era de
Cal Cigarro.

• A les 8 del vespre, exhibició de gimnàstica a càrrec de SALT GIMNÀSTIC CLUB, a la plaça de la Factoria Cultural de la
Coma Cros. Organitza Salt Gimnàstic Club.

• A 2/4 de 9 del vespre, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SOL CEC. POEMES D’AMOR I DE LLUITA, de Salem Zenia, a la
Biblioteca Pública de Salt. Recull de 26 poemes inèdits escrits des de l’arribada de l’autor a Barcelona, el maig de 2006,
on viu acollit pel programa Escriptor Refugiat del PEN Català. A l’acte es faran unes lectures d’alguns poemes del llibre per
part de l’autor i del traductor. Organitza Ajuntament de Salt i Biblioteca Pública de Salt.

• A 2/4 de 10 del vespre, representació de l’obra VOLPONE, de  Ben Jonson, a càrrec d’Estil Teatre. Al Teatre de Salt.

• Sopar de veïns al carrer Josep Pla i a la plaça Abat Oliba – plaça del Veïnat.

• A les 10 del vespre, CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula RATATOUILLE al parc de la Massana,
davant de la plaça 3 de Març.

• A 2/4 de 12 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA MARAVELLA a l’Era de Cal Cigarro.

• A les 2 de la matinada, CONCERT PER A JOVES amb els grups VÍCTOR ELECTRIK BAND i STROMBERS a l’Era de
Cal Cigarro. 
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DIVENDRES, 25 DE JULIOL

• A les 10 del matí, CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA amb LA NATURA, EL MAR I LA NIT A VENÈCIA a càrrec del
CONJUNT BARROC DEL CAFÈ i, a continuació, ACTUACIÓ DE LA CORAL TRIBANA a la parròquia de Sant Cugat.   

• A les 12 del migdia, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR a la parròquia de Sant Cugat amb acompanyament musical
per part de la CORAL TRIBANA.

• A les 12 del migdia, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR amb l’acompanyament del COR PARROQUIAL a la parròquia
de Sant Jaume.

• A les 6 de la tarda, FESTA DE L’ESCUMA INFANTIL a càrrec de LA BOMBOLLA a la plaça Catalunya.

• A 2/4 de 8 del vespre, CONCERT DE MÚSICA CATALANA I POPULAR amb l’ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL a l’Era de Cal Cigarro. 

• A les 8 del vespre, presentació de músiques i danses amb l’ ESPECTACLE MUSICAL POP GOSPEL al passeig Ciutat
de Girona. Organitza Centre Cristià Evangèlic.

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

• A les 9 del vespre, ASSAIG DE CASTELLS a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Organitza Colla Castellera Marrecs
de Salt.

• A 2/4 de 10 del vespre, representació de l’obra VOLPONE, de  Ben Jonson, a càrrec d’Estil Teatre. Al Teatre de Salt.

• Sopar de veïns al Carrer Isaac Albéniz.

A les 10 del vespre, CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula BEE MOVIE al Padró, davant de la plaça de
la Vila.

• A 2/4 de 12 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL a Cal Cigarro.

• De 12 de la nit a 3 de la matinada, TAULA DE SALUT a l’Era de Cal Cigarro, on es donarà informació i es faran diferents
activitats. Organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt - Estació Jove.

• A les 2 de la matinada, CONCERT PER A JOVES amb els grups GAZPACHO i LA CARRAU a l’Era de Cal Cigarro. 

DISSABTE, 26 DE JULIOL

• A les 10 del matí i fins a 2/4 de 2 de la tarda, XXX SIMULTÀNIES FESTA MAJOR DE SALT amb el Gran Mestre Viktor
Moskalenko i PARTIDES D’ESCACS GEGANTS a la plaça del Veïnat. Organitza Club d’Escacs Salt i Girona.

• A les 4 de la tarda, VI CAMPIONAT DE BOTIFARRA, organitzat per la Cafeteria Iglú de Salt. Per inscripcions i més
informació dirigiu-vos directament a la cafeteria.

• A les 6 de la tarda, PLANTADA DE GEGANTS, al parc de la Monar. Organitza Amics dels Gegants de Salt. 

• A 2/4 de 7 de la tarda, ESPECTACLE HÍPIC al parc de la Monar. Organitza Centre Hípic Centaure.

• A les 7 de la tarda, CERCAVILA DE GEGANTS amb sortida del parc de la Monar, pels carrers Ausiàs March, Major,
President Francesc Macià i Moreneta. Amb la participació de la Banda de Diables d’en Pere Botero, els cavallets de
Kinbédeball i les colles convidades de Riudarenes, Sarrià de Ter, Bescanó, la Bisbal, Castelló d’Empúries, Banyoles i Salt.
Organitza Amics dels Gegants de Salt.

• A les 8 del vespre, CONCERT PER ALS MÉS JOVES amb el grup MACEDÒNIA a l’Era de Cal Cigarro.

• A 2/4 de 10 del vespre, representació de l’obra VOLPONE, de  Ben Jonson, a càrrec d’Estil Teatre. Al Teatre de Salt.

• Sopars de veïns als carrers Maria Mercè Marçal, Doctor Castany, Mercè Rodoreda, Sant Dionís (Era de Can Maret), del
Far, Joaquim Ravetllat, Fidel Aguilar, Santa Afra, plaça de la Vila, plaça Juli Garreta, Caterina Albert i Lluís Moreno.

• A les 10 del vespre, 45è CONCURS DE COLLES SARDANISTES MEMORIAL EMILI CROUS a càrrec de la cobla
MIL·LENÀRIA, davant la Factoria Cultural Coma Cros.

• A 2/4 de 12 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA EMPÒRIUM a l’Era de Cal Cigarro.

• A les 2 de la matinada, CONCERT PER A JOVES amb el grup CELTAS CORTOS a l’Era de Cal Cigarro.

• A 2/4 de 5 de la matinada, CORREFOC amb ELS DIABLES D’EN PERE BOTERO i la col·laboració de les colles de
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diables GÀRGOLES DE BANYOLES, DIABLES DEL RIBERAL (Baó – Catalunya Nord) i DIABLES DE PUIGDAFROU
(La Cellera de Ter).  Recorregut: inici a l’Era de Cal Cigarro, camí entre el camp de futbol i l’escola El Pla, passant per av.
Països Catalans en direcció Pere Coll, Carrer Major, plaça Verdaguer, carrer Processó, carrer Sant Jaume, plaça Sant
Jaume, carrer Llarg i plaça de la Vila. 

• A les 6 del matí, BALL DEL PIJAMA, FESTA DE L’ESCUMA i DISCOMÒBIL a càrrec de LA BOMBOLLA a la plaça de
la Vila.

DIUMENGE, 27 DE JULIOL

• A ¼ de 5 de la tarda, CERCAVILA amb els grallers i timbalers de Marrecs de Salt. Sortida  de la Factoria Cultural Coma
Cros fins a la plaça Lluís Companys (davant de l’Ajuntament). Organitza Colla Castellera Marrecs de Salt.

• A 2/4 de 6 de la tarda, ACTUACIÓ CASTELLERA amb els Margeners de Guissona i els Marrecs de Salt, a la plaça Lluís
Companys (davant de l’Ajuntament).

• A les 7 de la tarda, representació de l’obra VOLPONE, de Ben Jonson, a càrrec d’Estil Teatre. Al Teatre de Salt.

• A les 7 de la tarda, ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de PAÍS DE COTÓ al parc Monar.

• A les 8 del vespre, CONCERT DE MÚSICA POPULAR amb l’orquestra VOLCÁN a l’Era de Cal Cigarro.

• En acabar el concert, a 2/4 de 10 del vespre, BALL DE FI DE FESTA amb l’orquestra VOLCÁN a l’Era de Cal Cigarro.

• A les 12 de la nit, entrega dels PREMIS DEL I CONCURS DE GRAFITS DE SALT i CONCERT PER A JOVES amb el
grup NADIES, guanyador de la 5a edició del concurs SALT THE MUSICS a l’Era de Cal Cigarro.

DILLUNS, 28 DE JULIOL

• A les 5 de la tarda, FEIXINA amb l’ESPECTACLE INFANTIL SALT I JOCS i BERENAR i XOCOLATADA PER A LA
MAINADA al Pla dels Socs. Organitza PENYA BLAUGRANA EL TER DE SALT.

• A 2/4 de 9 del vespre, CONCERT  OPCIONS … VERSIONS DE ROCK CATALÀ a càrrec de Nito Figueras i
acompanyament d’Aniol Miró a la bateria i Pere Martínez al baix, a la Biblioteca Pública de Salt. Organitza Ajuntament de
Salt i Biblioteca Pública de Salt.

• A 2/4 de 10 del vespre, CANTADA D’HAVANERES amb el grup VORAMAR a la plaça de Catalunya. En el transcurs de
la cantada se servirà un cremat.

• A 2/4 de 12 de la nit, GRAN CASTELL DE FOCS DE FI DE FESTA a l’Era de Cal Cigarro.

Fins al 30 de juliol, EXPOSICIÓ DELS CARTELLS DE FESTA MAJOR presentats al concurs, a la
Biblioteca Pública de Salt. Organitza Ajuntament de Salt i Biblioteca Pública de Salt. Es podrà visitar en
l’horari d’obertura de la biblioteca.

Del 21 de juliol al 22 d’agost, EXPOSICIÓ “EN BONA COMPANYIA”, de l’artista saltenc LLUÍS MATEU,
a la Biblioteca Pública de Salt. Organitza Ajuntament de Salt i Biblioteca Pública de Salt. Es podrà visitar
en l’horari d’obertura de la biblioteca.

Del 22 de juliol al 3 d’agost, EXPOSICIÓ “LA PLAÇA DEL DIAMANT, UN MALSON DE COLOMS”, a
la Biblioteca Pública de Salt. Exposició produïda pel Teatre Nacional de Catalunya i la Institució de les
Lletres Catalanes. Organitza Ajuntament de Salt i Biblioteca Pública de Salt. Es podrà visitar en l’horari
d’obertura de la biblioteca.

Del 21 al 28 de juliol PORTES OBERTES a l’ HÍPICA CENTAURE al Passeig del Mas Ribot.

Del 21 al 25 de juliol COMPETICIONS DE TENNIS de jugadors federats a la zona esportiva Les
Guixeres, aleví femení i masculí del Circuït Juvenil d’ Estiu.

EXPOSICIONS - PORTES OBERTES - COMPETICIONS DE TENNIS



festa major de salt I 45PUBLICITAT



festa major de salt I 46PUBLICITAT



festa major de salt I 47PUBLICITAT

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

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

ADMINISTRACIONS
Girona - Tel. 972 20 02 75

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

www.teisa-bus.com

Transportes Eléctricos
Interurbanos, SA

• LÍNIES REGULARS DE
TRANSPORT DE VIATGERS

• AUTOCARS DE SERVEIS
DISCRECIONALS

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

TEISA 1920

Tel. 972 24 56 29
c/ Manuel de Falla, 27

17190 SALT

alimentació
complements

pinso a domicili
perruqueria

servei residència

alimentació complements

pinso a domicili (sense càrrec)

perruqueria canina i felina

servei de residència
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metre aquestes delicadeses. Algun diumenge
compràvem nata a la lletera del carrer Major
(abans calle del Generalisimo) i l’untàvem al cim
d’una llesca de pa o pa torrat i sucre.

En sortir al carrer ja em trobo amb els altres
socis de criaturades, l’Àngel, en Manel, en Jua-
nito, en Josep, en Pere, preparats per fer l’excur-
sió cap al col·legi dels “Hermanos”. Ells venien de
Sant Antoni i ens trobàvem a la cantonada del ca-
rrer del Sol (abans carrer Colón i ara Garbí).

El dia es fa llarg esperant les 4 de la tarda, l’hora
de sortida del col·legi. Això del canvi d’hora en-
cara li faltava per arribar i aquesta era l’hora de
sortir durant el mes de juny.

SERRALLERIA TRIOLA, S.L.U.

c/ Rocacorba, s/n
17190 SALT (Girona)
Tel. 972 24 10 08 - Fax 972 24 10 08

Tancaments d’alumini  - Forja artesanal
Carpinteria metàl·lica (reixes, portes... 

en ferro i acer inoxidable).
SERRALLERIA EN GENERAL

UN SALT ALS SEIXANTA

Vinga Manel que ja són les vuit!! La veu de la meva
mare, despertant-me al matí d’un 12 de juny de
se sentia molt llunyana a través dels llençols del
llit que em tapaven tot el cap. Aixeca la persiana
de la finestra, feta de fusta i amb una corda que
l’embolica cap amunt, deixant passar el petit sol
del maíÍ. Un sol de primavera lluent acompanyat
del cant del gall d’un veí i del concert de les galli-
nes de casa demanant el blat de moro per esmor-
zar.

Tot i que he d’anar a col·legi estic content perquè
és el dia esperat de l’any, el dia d’anar a segar el
blat i l’ordi. Baixo l’escala content i m’assec a la
taula per menjar l’esmorzar que la mare m’ha
preparat, pa sucat amb llet. No hi havia aleshores
“bollicaos”ni pastissos i tampoc ens podíem per-
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Rellotge no en teníem ni ens feia falta. No hi havia
cap programa televisiu preferit perquè no teníem
televisió. Des del “pupitre” observo sobre les rajo-
les de la classe el moviment del sol que entra per
la finestra i em serveix de rellotge.

A la sortida del col·legi em falten cames per cór-
rer cap al camp de Vallvera on ja hi ha la família,
el cavall, eines i la màquina de segar. Agafo dre-
cera pel costat dels socs de Can Molas (Grup
Sant Jaume) fins a l’estació del Veïnat (del tren
d’Olot), travesso la via en direcció a Can Pere de
les Flors i a tota vora del “manicomi” arribo al
camp, suat i content.

Per segar el blat es feia amb el cavall estirant una
màquina amb dues rodes. Al costat dret de la
mateixa hi havia dues fulles d’uns 150 cm. de
llarg que rodaven una sobre l’altra a mesura que
la màquina es movia (semblant a una màquina
moderna de tallar cabells). Les fulles es pujaven
i baixaven fins arran de terra amb una corda en
acabar i començar a segar.

Per poder començar la sega amb la màquina pri-
mer s’ha de fer a mà els costats del camp per
poder tenir espai per passar-hi amb el cavall i,
fent aquesta feina, veig el meu oncle Manel de
Can Patrac, el meu pare, en Jaume de Can Su-
reda, l’Albert de Can Volta, en Josep i en Joan de
Can Canals. Era normal l’ajuda entre pagesos per
segar i batre el gra.

Sempre em deien que hi anés per guardar el
“cabàs” però, a l’hora de la veritat, aquest es
guardava sol. Agafo un sac i el poso sobre el
seient de ferro de la màquina per no deixar el cul
gaire masegat, m’hi sassec, agafo les rendes del
cavall, ens situem a un dels cantoners del camp,
abaixo les fulles de segar i “arriiii”, a segar s’ha
dit.
A aquesta edat ara en dirien “explotació de me-
nors” però jo “disfrutava” com un beneit.

La gent gran el que feia era recollir el que se se-
gava en feixos d’uns 40 cm. de diàmetre, els lli-
gava amb el mateix fruit i així quedava feta “la
garba”. Jo no tenia la força per poder fer la lli-
gada i per això portava el cavall i la màquina de
segar.

Acabat de segar fem un descans, obrim el cabàs,
fem un bon berenar amb pa i embotit, una ama-
nida de ceba i tomata, el canti d’aigua i el porró
de vi que hem posat en fresc al regueró.

El sol ja no crema tant. L’hem fet petar una es-
tona després de menjar i anem per recollir les
garbes escampades pel camp, posant-les dretes
una al costat de l’altra en rodó fent els “gabions”,
esperant assecar el gra i batre’l un dia de juliol.

Feina feta. És hora de tornar cap a casa. Al cavall
li canviem la màquina pel carro. El sol ja petoneja
el cim de la Pilastra i tothom està cansat.
Aquesta nit dormiré pla, com solem dir, però sa-
tisfet d’haver passat un dia que, al dia d’avui, no
ho podem repetir si no és en el record.

MANEL OLIVERAS

COL·LABORACIÓ
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NO EM RATLLIS
Llegeixo que a Salt, Punt Jove de Salut, en les
activitats programades, ha ofert el muntatge
de l’obra de teatre No em ratllis, per a intentar
conscienciar als joves del perill de les drogues.
224 alumnes dels instituts i de l’escola d’adults
han assistit a les dues representacions de la
mencionada obra a càrrec de l’ONG Teatreac-
ció que va actuar al Teatre de Salt. Excel·lent!
Tot el que es faci en aquest sentit serà poc.

Molt sovint sents a dir totes les pestes delsjo-
ves: que si són uns ganduls que no volen treba-
llar quan surten tants anuncis oferint treball,
que si tots es droguen a les festes, que si no
respecten a ningú,... És clar que els que criti-
quen són gent gran que ells sí que feien bondat.

Situem-nos en el temps: fèiem molta bondat
per força, perquè les circumstàncies eren les
que eren com ara són les que són. El que s’ha
preocupat un xic per conèixer la història,
novel·lada si vols, de les relacions generacio-
nals, es trobarà amb alguns passatges on els
pares sempre han recriminat la llibertat que es
prenien els fills, comparant-ho amb quan ells
eren joves.

El tema de les drogues sí que fuig de la norma-
litat. És un vici de països rics com les màfies
que extorsionen a certs empresaris. Direu què
en tenen de rics aquest jovent que es droga! És
igual, els traficants de droga saben que hi ha
negoci i el que no pugui pagar que robi; primer
cal viciar per crear addictes i les discoteques
en són les escoles. O sigui que s’ha creat la cul-
tura i l’ambient necessari com a parany per a

caure-hi inconscientment. Després culpem els
joves com si en fossin la causa i l’efecte.

El capital sense escrúpols vol rendiments i les
drogues són una inversió segura; que perjudi-
quen la salut? Això no és cosa nostra, nosal-
tres només comerciem, no obliguem a ningú
que es drogui però, mentrestant els passen la
mercaderia pels nassos. Jo sempre he pensat
que la droga té un comportament en la societat
que encara que sigui d’amagat fa un servei; la
ideologia que programa el rol dels humans en-
camina en aquesta direcció.

Si en comptes d’afavorir els seus interessos
d’aquesta ideologia, els perjudiques, no hi hau-
ria drogues a l’abast del primer que passa. Sí,
detenen a 4 camells fent veure que es preocu-
pen molt per la salut dels drogoaddictes quan
llegeixes que a Barcelona se’n consumeixen
300 kgs. diaris segons l’anàlisi de les aigües
brutes. La culpa és dels camells.

Continuem conscienciant als joves, i més en
aquest esdeveniment com és la Festa Major;
però també pensem que les lleis seques no són
més que un viver agraït per les màfies que ex-
ploten el negoci.

RAMON TORRAMADÉ

Isaac Rabin, 18 A - Pol. Ind. Torre Mirona - 17190 SALT
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LA IGNORÀNCIA 
ÉS MOLT ATREVIDA: herr Joachim Hunold

En el moment d’escriure aquestes ratlles, l’última
hora sobre l’afer Air Berlin (és a dir, la polseguera
que han aixecat a les Illes Balears i per extensió
a tot Catalunya les manifestacions ofensives
sobre l’ús de l’idioma català fetes pel director de
la companyia, Joachim Hunold, al butlletí de bord
dels avions) era que, després de reunir-se amb el
president balear, Francesc Antich, i amb els res-
ponsables de l’Obra Cultural Balear, el director de
la companyia aèria alemanya a Espanya i Portu-
gal, Álvaro Middlemann, s’havia compromès a “in-
formar de manera objectiva sobre la realitat
lingüística i cultural de les Illes a la revista de la
companyia, i així pal·liar la mala imatge provo-
cada per la publicació de l’editorial”. A més a
més, els representants de l’OCB havien demanat
a Middlemann que l’empresa “no només respecti
el català, sinó que el faci servir de manera ha-
bitual”. [Si voleu saber de quin parell de pardals
estem parlant, i del grau de credibilitat de les
seves paraules, podeu clicar en aquest enllaç d’In-
ternet: http://www.vilaweb.cat/www/mailo-
bert?id=2890217].

En l’editorial, de l’Air Berlin Magazin, el director
general de la companyia (aquest simpàtic carallot
que surt a la foto adjunta, flanquejat per dues be-
lles senyoretes) deia, recordem-ho, coses com
aquestes: “Hay pueblos de Mallorca en los que
los niños ya no hablan castellano. En las escue-
las, el castellano es una lengua extranjera más.
(...) Les tengo que dar cursos de catalán por de-
creto a mis empleados? Y los que vuelan a Galicia
o al País Vasco querrán que nos dirijamos en ga-
llego o en vasco?”. I això que sembla un acudit
anava acompanyat d’un altre pressumpte acudit
encara més graciós, aquest gràfic, on un tipus
caracteritzat de bavarès emprenyat tractava els
catalans de porcs...
Serà oportú recordar aquí que l’any 1960, per
unes paraules semblants (“Todos los catalanes
son una mierda”) pronunciades per un individu
que l’havien fet director de La Vanguardia Espa-
ñola, Luis de Galinsoga, el diari barceloní, rebate-
jat llavors amb aquest entranyable nom, va ser
objecte d’un boicot tan massiu (promogut per un
grup anomenat Cristians Catalans, encapçalat
per Jordi Pujol i Soley) que va obligar les autoritats
del moment -i estem parlant de la postguerra!- a
fer-lo saltar de la seva poltrona, perquè amb ell hi
estaven perdent calés (el diari va veure reduïda la
seva tirada en 30.000 exemplars, i se’n van
donar de baixa 20.000 subscriptors), i substituir-
lo per Manuel Aznar Zubigaray (nacionalista basc
penedit i avi d’un tal Josemari Aznar López)...
Una cosa semblant està passant en aquest cas,
una campanya de boicot per reclamar una rectifi-
cació sense embuts que ha anat fent-se grossa
com una bola de neu, sobretot en l’àmbit de la
xarxa blocaire, i que ha fet trontollar l’actitud ini-
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cial del senyor Middlemann, que de bones a pri-
meres parlava d’empresa privada i del dret liberal
a fer allí dins allò que els donés la gana... Els libe-
rals són molt valents i molt pinxos, però només
fins que els toquen la butxaca: llavors s’avenen a
raons a més córrer. Tot just abans-d’ahir el diri-
gent alemany gairebé ens exigia que li demanés-
sim perdó per haver-nos enfadat amb ells, i avui
ja parlava de “col·laborar” amb la política lingüís-
tica del Govern balear... No sé si és aquesta l’“ac-
titud positiva cap a la llengua catalana” que li
exigia l’OCB, però sí que és un gir evident.
Però estem parlant del paraigua, i jo volia parlar
del personatge que aixopluga, i que és el que va
destapar la capsa dels trons: herr Joachim Hu-
nold, a qui es podria aplicar amb tota exactitud
aquell refrany castellà -i que per tant ell deu conèi-
xer- que diu “dime con quién andas y te diré
quién eres”. No s’ha pas de ser sociòleg per de-
duir de quines companyies espanyoles es deu ro-
dejar, aquest individu. Tan evident és, que l’edició
alemanya del rotatiu econòmic The Financial
Times va publicar un article titulat amb un expres-
siu i irònic “Benvingut, senyor Hunold” -així, en
català-, amb un subtítol no menys expressiu: “Els
catalans, sulfurats perquè a la revista de l’aero-
línia el cap d’Air Berlin fa broma amb la seva
llengua. Primeres crides al boicot”.
Un dels que es van “sulfurar” més i més aviat va
ser l’exdiputat d’ERC Joan Puig, que va titllar Hu-
nold de nazi. Desafortunat, i tant que sí, lamenta-
ble. Però la seva desafortunada crítica, feta en el
seu bloc [http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/95976]
ha donat peu a una reacció de tota l’espanyolia
mallorquina, sobretot, feta amb una tal virulència,
amb una mala bava tan infinita, que no fan sinó
demostrar, per enèsima vegada, que amb
aquesta gent és impossible entendre-s’hi. I que,
com deia fa poc en Joan Triadú a les planes de
Presència, si fos per ells desapareixeríem del
mapa avui mateix.
Una altra reflexió (im)pertinent sobre la inconve-
niència de l’expressió d’en Puig i Cordon seria
aquesta: no s’ha d’esmentar la corda a la casa
del penjat, d’acord, però aquest impresentable
Hunold tampoc deu poder anar, trepitjant fort i
atropellant, a casa d’una víctima del terrorisme -
el terrorisme franquista, que va durar 40 anys i
que el va patir de manera especial aquest país
nostre, al qual se li va prohibir utilitzar la seva llen-
gua, i a casa seva mateix!-, i tenir les penques de
riure’s dels seus esforços per superar el trauma,
recuperar allò que li van robar i viure amb digni-
tat. Oi, irritable herr Hunold?

FERMÍ SIDERA RIERA

LA PÀTRIA 
ÉS UN DOLOR SOMORT
Lloar-la avui, dissol les incerteses!

La pàtria avui és un dolor somort
que portem dins, les ales ben esteses,
des que naixem fins arribar a la mort.

La pàtria no és arenga de caserna
ni marcar el pas al so de cornetí
per satisfer els senyors de la galerna
amb banderes i arts d’espadatxí.

La pàtria és per mi la terra antiga,
la mar de dalt a baix del brau coster,
la casa nostra i la llar amiga,
la placeta i la font del meu carrer.

Un cel ben blau més ample que la vista
dosser de muntanyes i turons,
del blat eixut per la collita trista
a la pastura amb vaques i moltons.

La llengua en què la mare ens alletava
gloriosa pel dring i l’avior
lluitant contra els qui volen fer-la esclava,
amb el cor o amb les dents sense por.

Les danses, els costums, la nostra jeia,
l’humor, veure venir el tarannà,
i aquell estil d’aixecar molt la teia
per relligar història i demà.

Els secrets de la cuina, els de l’alcova,
com comencen per encarar un camí
i escodrinyar qualsevol cosa nova
sent-hi presents perquè ens puguin sentir.

La nostra fesomia com a poble,
els més íntims replecs d’allò que som, 
l’escalf que ens agermana, ens acobla,
ens legitima i ens forneix el nom.

Tot aquest món no es compra amb mesquineses,
que ens fa sofrir com un dolor somort
i ens empeny a volar, ales esteses,
des que naixem fins arribar a la mort.

SALVADOR SUNYER
Premi Viola d’Or i Argent als IV Jocs Florals 
d’Esplugues de Llobregat 2007
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Estem vivim uns temps en què l’alta tecnologia,
més que mai, ens té constantment informats. A
part dels tradicionals mitjans d’informació: La
ràdio, els  diaris, la “tele” i hem d’afegir ara, Inter-
net, els mòbils i altres aparells  d’última genera-
ció.
Els primers, els de sempre, premsa, ràdio, tele-
visió, s’han proposat tenir-nos informats del que
passa en el nostre entorn i el no entorn, minut a
minut. No fos cas que féssim el ridícul i anéssim
perduts per la vida. Es clar, que sempre podem
estar-nos de llegir, d’escoltar la ràdio o de veure
la televisió. Ningú ens hi obliga. Però de segur que
en un moment o altre ens trobarem a algú, que
amb tota la bona intenció, ens preguntarà allò de
t’has assabentat del que ha passat...? I ja hi som.
Si dius que no, de segur que explicarà en tota la
seva magnitud el que ha llegit o sentit. I a més,
encara, en acabar et dirà: com pots anar per la
vida d’aquesta manera.
Les noves tecnologies, ens han posat a l’abast la
possibilitat  d’estar al corrent contínuament a tra-
vés d’Internet. Amb el famós google, pots saber
el que vulguis del que està passant en el mon. A
més, tocant una tecla, li pots demanar que et vagi
informant del que està passant al món. El mòbil,
que en un principi era per poder trucar i rebre
trucades amb un telèfon que no fos el fitxa (d’aquí
la paraula mòbil, elemental) a qualsevol indret que
et trobessis, l’han anat perfeccionant tant que ara
ja t’ho fa tot i més. També li pots demanar que et
vagi informant, a l’instant, del que passa aquí, allà
i més enllà a través de missatges. I sembla ser
que hi ha molta gent que ho utilitza. Quina creu!
Senyor, tota l’estona rebent missatges.... i llavors
borrar-los!
En aquesta era de l’afany de donar i rebre infor-
mació, la pregunta més normal és: qui la dóna
tota aquesta informació i d’on surt i quins interes-
sos hi ha? Si us fitxeu, els mitjans més utilitzats
popularment, pràcticament tots destaquen les
mateixes notícies, utilitzen les mateixes imatges i
varien poc la manera de dir-ho o de presentar-ho.
I sempre van per blocs: Ara toca crisis, ara elec-
cions, ara que plou i ara que no plou, ara toca
trens i ara aquell polític ha dit i l’altre li ha contes-
tat o es fan primàries allà i eleccions aquí. I així
anar encadenant notícies que caduquen cada
quinze dies. I com més dolentes i dramàtiques si-
guin, millor. Les bones notícies no valen. Fa anys,
un matí, estava en una emissora de reconegut
prestigi, que ara celebra els seus primers 25

anys d’emissió i, una periodista amiga, em de-
mana si sé d’alguna notícia, ja que com que era a
l’agost, tot estava tranquil i no sabia què informar.
Doncs digues que el dia és bonic, que fa sol i farà
calor, que la gent podrà anar a la platja i menjar
gelats...No, això no ho puc dir, és massa bonic i
real i no és noticiable, em va dir. I qui ho decideix
el que es pot dir o no es pot dir i com s’ha de dir.
De fet, ningú i tothom..., o un mateix.
Ara es cala foc en un paller de qualsevol masia
de pagès en ple mes d’agost (cosa que no és
gens anormal en aquesta època...) i és notícia a
portada. Amb entrevista al propietari que culpa a
l’alcalde i aquest ho traspassa al president del
consell comarcal i aquest al delegat del govern...
i així omplen una notícia i fan sortir a personalitats
a dir “tonteries” i tots tant contents.
Ara mateix hem estat patint una sobredosis d’in-
formació per la manca d’aigua, les continues in-
formacions que ens han anat donant de l’estat
dels pantans, dels anys que feia que no plovia
com aquest, amb estadístiques..., que el canvi cli-
màtic es fa notar, que la cosa és greu... Els polí-
tics ens han atabalat en que si s’havia de portar
l’aigua d’aquí o d’allà. Que si vaixells d’aigua cap a
Barcelona, o no. Que no es pot regar, ni netejar
cotxes... Una agonia que ha durat mesos. I, re-
sulta que el mes de maig (pel maig, cada dia un
raig, diu la dita) ha estat plovent cada dia i,
també, dies del mes juny. Els pantans s’han posat
a to i al dia. Ara, ja comencem a tenir aigua. Ara
ja no cal fer el transvasament. Ara ja podem tor-
nar a consumir tota l’aigua que necessitem i vul-
guem. Després d’estar patint tants dies sense
pluja, va arribar un moment en què estàvem tips
de tanta aigua. Aquest fet encadena, automàtica-
ment, una altra notícia terrible: els hotels i res-
taurants de la platja estan buits. No hi va gent. A
part de la crisis, només faltava la pluja per espan-
tar el personal d’anar a consumir a llocs de la
costa.
I així anem passant les hores, els dies... i una
altra vegada som a l’estiu, a les festes majors, a
la nostra apreciada i estimada Festa Major de
Sant Cugat i Sant Jaume. I un altre any, surt
aquest especial de la Farga a tot color. I un altre
any us desitgem una molt bona, divertida i viscuda
Festa Major i unes bones vacances d’estiu, els
que en feu. I un altre any..., trobarem a faltar els
que ens han deixat. 

GUILLEM TERRIBAS 

NOTÍCIES ENCADENADES
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Salt n’Rock, entrevista a :
LA BANDA DEL YU YU

Més enllà d'un lleu ressorgiment ac-
tual de l'estètica rockabilly-punk,
tocar rock del clàssic per aquestes
contrades i en aquesta època pot
resultar una mica estrany. En ca-
talà... encara més. A sobre, s’atre-
veixen a gravar l'últim disc tocant
en directe a l'estudi, una altra ra-
resa en els temps que corren de
música enllaunada i politons. El re-
sultat: no apte per aquells a qui la
contundència del rock els neguiteja
o els fereix la sensibilitat.  I és que,
sobretot, la Banda del Yuyu desprèn
autenticitat. Es nota que, el que
fan, és exactament el que volen fer,
una comesa també complicada avui
dia i que el públic, sens dubte,
agraeix. Després de vuit anys to-
cant i amb el segon treball al carrer
(precisament sota l'adient títol de
'Real'), ells mateixos reconeixen que
han arribat a un punt d'inflexió. Pre-
pareu-vos, doncs, per un bon 'yuyu'
elèctric, quedeu avisats!

Nom: La Banda del Yuyu - Formada el 1999
http://www.myspace.com/labandadelyuyu http://www.labandadelyuyu.com

Són: Lluís Güell (cantant), Jep Vilaplana (guitarra), Jordi Turon (guitarra), Marc Xifra
(baix) i Jordi Vila (bateria) i també l'Oriol Serras, com a mànager.

La Banda del Yuyu va treure la primera maqueta amb temes propis el 2003. El 2005
va arribar el primer treball amb el mateix nom de la banda i el 2007 han presentat el
segon, amb el títol 'Real'.

Pròximament els veureu al Senglar Rock (Lleida), el 5 de juliol; al Festival Acampada
Jove (Sant Celoni) i al CastellRock (Castellnou del Bages), el dia 12 de juliol; a la Fira
Musical de Pesillà de la Ribera (El Roselló), el dia 13 de juliol; i a la Festa Major de
Salitja, el 15 d'agost.
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La Banda del YuYu va presentar el seu segon tre-
ball el passat 31 de maig davant unes 350 per-
sones que van emplenar la Mirona. Un disc amb
12 temes de lletres ‘obertes’ que parlen ‘sobre-
tot de sentiments’, segons explica el cantant i lle-
trista, Lluís Güell. 12 cançons que van gravar a la
manera clàssica, tota la banda en directe dins
l’estudi. Un mètode no massa usual avui dia. ‘Nor-
malment es fa per pistes: primer el baix, després
La Banda del YuYu va presentar el seu segon tre-
ball el passat 31 de maig davant unes 350 per-
sones que van emplenar la Mirona. Un disc amb
12 temes de lletres ‘obertes’ que parlen ‘sobretot
de sentiments’, segons explica el cantant i lle-
trista, Lluís Güell. 12 cançons que van gravar a la
manera clàssica, tota la banda en directe dins
l’estudi. Un mètode no massa usual avui dia. ‘Nor-
malment es fa per pistes: primer el baix, des-
prés la bateria, la veu, etc. Així ho vam fer en el
primer disc, però en aquest segon vam preferir
gravar tots junts... És més barat!’, fa broma el
mateix Lluís. Així, el resultat és ‘més fresc’, con-
sidera en Jordi Turon (guitarra). Per altra banda,
en Jep Vilaplana (guitarra) explica que amb aquest
mètode ‘fa que hagis d'estar més temps assa-
jant perquè tot surti bé a l'estudi’ i adverteix
també que això no vol dir ‘renunciar a cap altre

tipus de proposta, potser el tercer disc el gra-
vem d'una altra manera, però en aquest cas,
volíem sonar d'una manera més compacta'. En
Jep creu que ‘el primer disc ja sonava fresc’,
però que la seva música ‘en directe és més con-
tundent del que havia quedat gravat', i d'aquesta
manera ha 'quedat tot més homogeni’. 

Amb tot això, es pot endevinar d’on ve el nom del
disc, ‘Real’. Com explica en Marc Xifra (baix), ‘es
pot englobar a mil conceptes, però sobretot es
deu al fet que, avui dia, es cuida tant cada ins-
trument i se li posen tants efectes, que nosal-
tres ho hem volgut fer molt més directe. Més
real, es podria dir’. D’aquesta manera el disc
sona gairebé tal i com sona la banda en directe.
I és que els ‘yuyus’ són precisament això, una
banda, un esclat de guitarra i percussió d'esce-
nari, que han anat donant forma a la seva pròpia
visió del rock clàssic que van començar versio-
nant. ‘Va ser una evolució natural’, explica en
Jep entre els riures de la resta que diuen que
sempre fa servir aquesta expressió. En Jordi Vila,
bateria i artífex de la banda, explica que van co-
mençar ‘fent versions dels temes que ens agra-
daven, pensant que faríem més duros que no
pas amb temes propis, però els assaigs porten

Ctra. Sant Feliu, 22 -Tel. 972 21 38 16 
Fax 972 22 02 21 - 17004 GIRONA

www.cristalleriesgirona.com 
e-mail: info@cristalleriesgirona.com
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a que surtin cançons i que et vagis animant’. A
més, el mateix Jordi explica que els anys sobre
l’escenari també són un valor afegit: ‘El temps
aporta maduresa i quan estàs dalt l'escenari la
gent ho nota. Potser no sabrem tocar molt bé
altres estils, però el que hem fet sempre, ho do-
minem’. I a més, ‘la música ens interessa i ens
ho passem bé, encara, que això és molt impor-
tant’, afegeix. Sens dubte, els anys de 'taules' i la
passió pel què toquen fan que el so de la banda
yuyera no passi desapercebut, especialment a
aquells que valorin bons rifs i ritmes blouseros de
whisky i carretera.

És curiós com, des de Salt, Santa Eugènia, Aigua-
viva, Girona i Salitja, d’on són els components del
YuYu, hagi sortit aquest esperit ‘rockero’ que no
abunda per les contrades. I menys en català. ‘A
nivell estatal sí que hi ha gent com M-Clan o Sol
Lagarto, però un tipus de rock més ‘setantero’,
com el nostre, no hi ha referents’, explica en
Jep. I en Lluís afegeix que ‘la prova és que una de
les crítiques del primer disc, ens la va fer una
revista de rock que té la seu al País Basc, la
'This is Rock'. Quan van tocar amb els Spin Doc-
tors, ‘va sortir una crítica de la banda en una
pàgina web d'Astúries. A vegades xoca que gent
que, d'entrada no entén l'idioma, reaccioni tant
positivament. Però està bé, això demostra que
l'idioma no ha de ser un problema’, celebra en
Lluís. En referència a la llengua catalana, deixen
clar que, la seva música, no s’assembla en res al
que s’ha anomenat ‘rock català’. El fet de cantar
en català, segons afirma en Jep ‘no respon a cap
motiu polític, simplement, vivim aquí i cantem
en català.’ De tota manera, en Jordi Vila lamenta
que ‘això en aquest país sigui un tema’, i que a
vegades passi per davant de la música, que hau-
ria de ser l’important, considera en Marc. Mentre
que a ‘Anglaterra ningú es pregunta perquè la
gent canta en anglès!’, ironitza en Jordi Turon.
‘Una de les coses bones que amb el temps hem
anat guanyant, és que ara ja no es fa estrany,
sentir-ho en català, ni per nosaltres ni per la
gent que ens ve a veure, que van a veure un es-
pectacle de rock i resulta que és cantat en ca-
talà’, considera en Jep i afegeix que quan van a
les zones de costa a tocar, ‘flipem, perquè sem-
pre t’acaben comprant més cd’s els turistes
que ningú’.

Tot i la bona voluntat de les guiris 'yeayeahs', de
moment, la banda no els dóna per viure. Bé,
‘depèn de com vulguis viure!’, exclama en Jep
entre els riures de tota la banda. Almenys, però,
els gairebé nou anys de rodatge els han permès
pagar-se els dos discs que han tret al mercat. De
tota manera, aquest segon treball, ‘Real’, significa

un punt d’inflexió, ja que ha estat editat per RGB
i s’ha incorporat a la banda l’Oriol Serras, com a
manager. El suport d’RGB, demostra que ‘dar-
rera hi ha una mica d’empenta’, explica en Jordi
Vila. Del primer al segon disc han passat tres
anys, entre preparació, bolos, i alguns canvis en
la formació. De fet, ‘no teníem la idea clara d’a-
nar a fer aquest segon disc, sinó que anàvem
fent fins que vam tenir prou temes. Ara ens ho
plantejarem diferent, no podem esperar tres
anys més en treure un altre cd’, explica en
Marc. En Jep afirma també que l'Oriol els ha ‘oxi-
genat una mica de feina i també d'idees, i ens
ha portat a tocar amb els Spin Doctors, ara al
Senglar Rock... ell pot gestionar moltes coses
que abans se'ns escapaven’. 

El tema pendent és la qüestió dels ‘singles’. ‘La
gent que hi entén ens diu que no hi ha cap sin-
gle!’, s’exclama en Jordi Turon. I en Marc ho con-
firma dient que els diuen ‘sona molt bé, però no
hi ha un single clar...’. De fet, encara és molt
aviat, per això en Jep diu que esperaran ‘a rodar
una mica el disc, a veure la rebuda que té, i els
temes que més enganxen’. El fet d’haver-se
pagat els cd’s però, té l’avantatge d’haver pogut
prendre decisions pròpies en tot moment. ‘De
moment sí que podem dir ben alt que si el disc
no sona bé és culpa nostra i que sí sona bé,
també’, diu en Lluís. ‘Si es dóna el cas, de viu-
re'n de la música, doncs no hi renunciarem,
però de moment ens conformem en anar fent i
a veure fins on podem arribar sense haver de
renunciar a res. De moment no ho hem fet’, de-
clara en Jep.

Tot i que el seu estil pot semblar desfassat en una
societat plena de sons de computadores i politons
de sintonies de televisió, els membres de la banda
recorden que els músics que sovint triomfen no
inventen res. ‘Si mires Fito i los Fitipaldis, que
han tingut molt èxit, no és que facin res nou. O
si escoltes la ràdio sempre sonen les mateixes
cançons dels 70/80/90...’, explica en Jep, i en
Lluís afegeix que també ha passat amb el Soul i
amb fenòmens com l’anglesa Amy Winehouse.
‘Home, està clar que al Sonar difícilment hi to-
carem...’, diu entre riures en Lluís, i clarifica que
tampoc no són ‘uns puristes d'una època en con-
cret’. ‘Ens encanta, estem enamorats d'aquesta
època setantera però tampoc no és exactament
el mateix, el que fem’, explica ell mateix. 

O sigui que Rock n’ Roll is not dead? ‘Bé, aquí a
vegades ho sembla...’, lamenta en Jordi Vila. De
tota manera, tots coincideixen en el fet que Salt
és un poble privilegiat per tenir la sala la Mirona,
que sempre els ha donat el seu suport, i que ‘és
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reivindicar una mica de
cultura, almenys la nos-
tra, que és també la de
molta gent’. En general,
tots coincideixen en què
l’oci està molt minvat a Gi-
rona, amb un tipus de ciu-
tat pensada bàsicament
per famílies benestants i
oblidant una mica la mú-
sica i els joves. ‘Sobretot
pel que fa els concerts,
sembla que tothom pugui
fer soroll menys nosal-
tres... és que a Girona no
hi ha ni una sola sala de
concerts’, recorda en
Lluís. En canvi, a les terres
de Ponent, sembla que es
respira un ambient més
rockero. En Marc recorda
que ‘el concert que vam
fer a la Seu d’Urgell, va
ser una passada. I això
que ningú no ens conei-

xia, però la gent es va animar molt i això es
transmet’. Per això, esperen amb candeletes
tocar aquest estiu al Senglar Rock. Segur que els
lleidatans gaudiran de l’espectacle dels ambaixa-
dors gironins del més pur rock’n roll.

I d’on ve el ‘YuYu’?
Doncs asseguren que hi ha fins a 22 ver-
sions! Una d’elles diu que el nom el va posar
un ex-teclista de la banda que tenia certa
‘simpatia’ pel món del vudú. Sona una mica
sinistre, però ells segueixen el joc dient que,
al principi, quan preparàvem el repertori
pels concerts, sempre els sortien 13
temes. Una explicació menys paranormal,
és la que diu que van buscar un nom que co-
mencés amb ‘Y’ perquè la gent els trobés
abans que els Led Zeppelin a les botigues de
discs. De tota manera, en Marc, que va en-
trar a la banda fa tres anys, assegura que
encara no sap la veritat però en Jordi Vila
assegura que no els importa, que se’ls va
fer gran i ja no van ser a temps de parar-ho.
El que està clar, és que és un nom amb
força ‘ganxo’, i així ho reconeix en Jep que
diu que si preguntes a la gent, potser no sa-
bran ben bé què toquen o quins temes però
que el nom els sona. 'Clar que també fa vuit
anys que toquem!!’, exclama.

del millor que hi ha aquí i a Espanya en general’,
considera el mateix Jordi. En Lluís matisa, però,
que sovint emplenen amb els grups estrangers
però que les bandes locals no tenen tanta tirada.
‘No hi ha tradició, ara mateix, d’anar a con-
certs’, conclou.

El grup, a més, es mostra una mica crític amb al-
gunes polítiques sobre música i joventut, tant a
Salt com a Girona, i especialment en aquest
segon cas. En Jep explica que ‘la majoria de gent
que s'esforçava per portar grups a tocar en
molts pobles, els han anat tancant l'aixeta a tot
arreu, com ha passat a Sant Feliu de Guíxols o
Vidreres’. ‘Sovint per canvis de govern, que els
han obligat a traslladar els concerts a una altra
banda, com és el col·lectiu 'Soroll', per exemple,
que feien concerts contínuament i els han deixat
sense l'espai on programaven els espectacles,
aleshores el que han fet momentàniament és
traslladar-se a la Mirona i programar aquí’, ex-
plica l’Oriol. El grup també es lamenta que a Salt
hi hagi una bona iniciativa per als músics com és
el Salt The Musics, però que després a la Festa
Major només hi toqui un grup local -el guanyador
del concurs- i que s’hagi apostat per portar grups
més coneguts de fora. De tota manera, en Jep
deixa clar que ‘nosaltres, la nostra proposta mu-
sical, no l'hem vinculat mai ni amb política ni
amb res. Anem a fer música, i prou. Potser sí
que en alguna ocasió ens hem mostrat crítics
amb algunes polítiques, però es tracta de rei-
vindicar els nostres espais, perquè això significa

AGNÈS CABEZAS HORNO
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Reparació i Manteniment de l’automòbil

Especialitat
Els hi desitgem

Bona Festa Major!

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

Auto Taller Canigó, C.B.

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

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

Us desitgem unes Bones Festes!

MATERIALS DE FONTANERIA
I OBRA PÚBLICA
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“PESCAITO FRITO” i CARN A LA BRASA
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REFORMES DE LA LLAR
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PROMOCIONS

Països Catalans, 60 bxs
17190 SALT (Girona)

Tel. 972 230 148 
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CÀRITES DE SALT

CÀRITAS: Crònica del Recital

El 5 de juny d’enguany Càritas Salt-Agrupació de
parròquies ens convocà,  al Centre Cultural Les
Bernardes de Salt a un recital de poemes del
“LLIBRE DE CONEIXENCES” d’en Salvador Su-
nyer i Aimeric” amb interludis musicals a càrrec
del grup internacional “ACORDS Ensemble de
guitarres”, format per 16 intèrprets de guitarra
i cant, dirigits pel seu fundador i director Euken
Imanol Ledesma, els quals ens feren extremar
durant tota la sessió.
A les 20.30 començà la projecció de les pintures
de Lluís Mateu magníficament il·lustrades al lli-
bre, amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogrà-
fica de Salt.

Tot seguit, la Montse Manen, presidenta de Cà-
ritas Salt, fa la presentació i dóna les gràcies a
tots els participants de manera directe en aquell
acte, així com a tots els voluntaris, tècnics, rec-
tors de les parròquies, socis, donants ocasionals,
entitats públiques i privades, Ajuntament i Admi-
nistracions... que donen suport humà i econòmic
a Càritas... TREBALLAR PER LA JUSTÍCIA. és el
lema general de Càritas, amb la concreció: “Els
drets humans són universals, les oportunitats
ho haurien de ser” i ens recorda que el motiu d’a-
quest acte és recaptar fons, que podrem aportar
de manera voluntària i anònima a la sortida, per
mitjà d’un sobre en el qual dipositarem la nostra
generositat. Aquesta generositat total va ser de
1.292 euros. Molt, poc o mitges, no ho sé...
però, Càritas sap que  la situació d’alguns grups
socials es va complicant en el nostre poble i avui
la pobresa té noms. Noms de persones i famílies
concretes, veïns nostres que viuen en situacions
molt difícils i amb molta precarietat econòmica...
persones i famílies a les quals és necessari donar
alguna resposta immediata... 

A continuació l’A-
grupació Estil amb
tot el seu esplet
d’intèrprets encap-
çalats per en Salva-
dor Sunyer fan una
antologia de cançons i balades del “Llibre de Co-
neixences”, combinada amb les actuacions de
l’Ensemble de guitarres, que ens fa aixecar i de-
manar més d’un bis durant la seva actuació. Els
poemes són un reguitzell de “petiteses d’estil” del
nostre poble des de la vivència o del record dels
carrers més emblemàtics o no, places, cases pai-
rals i no tant, plantes senzilles com la farigola, bal-
cons i racons enyorats i viscuts, passant pel
pessigolleig del plugim, la tramuntana i els ocells
i ocellets, sempre presents a la nostra vila... 

A tots ens va quedar el regust de les coses que
semblen  senzilles, que  fan pensar i magnificades
amb l’autèntica  poesia; i també la recança de tor-
nar a llegir i rellegir aquests entranyables poemes
d’en Salvador que tots ells traspuen humanitat,
com el seu autor;  i, com no, gaudir de les sen-
sacions que ens provoquen les pintures d’en Lluís
Mateu.

De tota aquesta esplendorosa  vetllada queda un
pòsit: hi ha persones d’aquesta nostra vila que no
poden gaudir d’aquest favor perquè no tenen les
mateixes oportunitats, com diu el lema. I aquests
comptes ens podrien recordar que “la mà esquer-
ra no veu el que fa la dreta”: Caixa de Girona
2030 0024 29 3300021096 i “ La Caixa”
2100 0935 38 0100368744. Gràcies.

DOLORS CABRATOSA
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En Pitu Pla és un bon relacions públiques i millor
amfitrió. Quan es tracta de la gent gran no afluixa
i com que disposa d’un local ampli i una bona es-
planada al cim de Montfullà, l’ofereix per a que la
gent gran del Consell Municipal que durant l’any
anem a fer caminades cada 15 dies, puguem
usar aquells espais per a fer una sardinada (és el
tercer any), que es converteix en un berenar-
sopar que fa les delícies de tots els participants.
Preparat amb temps, el 12 de juny, un grup puja
unes hores abans per a preparar les taules i el
corresponent caliu per a coure les sardines. A les
sis de la tarda, la resta de participants (aquesta
vegada érem 82), emprenem el camí amb el
dubte de quins serien els ingredients perquè se-
gons deien, els camioners feien vaga i les peixate-
ries estaven buides: Doncs no, en Pitu ja es va
preocupar que les sardines no faltessin, dues cai-
xes amb 20 kgs. de sardina tan fresca que feia
goig.

SARDINADA

Encara que el camí, entre pla i costerut, segons
per a qui era força llarg, ningú va afluixar. A
aquesta hora baixa i amb algun núvol a la vista
que ens respecta la trobada, la sort ens acom-
panya; el dia abans i l’endemà, la pluja ens hauria
espatllat la trobada. La bona situació del prat amb
una vista panoràmica del pla de Salt i de Girona,
el perfum que deixaven anar les sardines i amb la
gana que havíem agafat pujant, vàrem fer cau i
net. Amanida, pa sucat amb tomata, sardines a
dojo, vi, un tall de coca i garnatxa va amenitzar la
trobada. Total 6 €. Va ser un bon comiat tot es-
perant a l’octubre per tornar a les caminades.

Ramon Torramadé

F.E.SALT, s.c.

Travessera Rigau, 7
Tel. 972 23 53 52 

17190 SALT (Girona)

Fusteria  i Ebenisteria
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El passat 24 de maig es va dur a terme la men-
jada de pinxos i botifarres amb un èxit motivador,
així ho creiem des de la comissió, el temps ens va
acompanyar.

Alguns comentaris que ens varen fer alguns as-
sistents deien que els pinxos eren molt bons (i ara
no ens volem tirar floretes), però que a alguns els
faltava coure una mica més; ho entenem i ho ac-
ceptem, ja que sabem que en el moment que
arriba bona part de la gent i que tots volen sopar
aviat és difícil poder acontentar a tothom amb un
servei ràpid i de qualitat òptima, però això no im-
plica que no tinguem present els comentaris per
intentar buscar una millor opció per a una pro-
pera pinxada i millorar l’èxit del present any.

El que jo no puc entendre, com a president de
l’entitat, és que l’Ajuntament tardi mes de dos
mesos en respondre la petició de permís per dur
a terme la festa i de tot el que es demana en re-
lació a aquesta, i que estant a 10 dies de la data
en qüestió no en sabia res, i en comentar-ho amb
responsables de l’ajuntament la resposta que
s’obté és que són coses de la burocràcia i que va
lenta; tot i això crec que amb el temps que feia
podien comunicar-ho abans.

Tampoc trobo correcte que portant els permisos
a casa, es deixi una nota que s’ha de passar a re-
collir, però la sorpresa la tens en arribar a l’ajun-
tament el dia següent i et diuen que el permís no
hi és, el té el funcionari que l’havia de dur a casa
i no l’ha deixat per poder ser recollit. No sé si l’a-
juntament sap que ja dedico prou hores a l’entitat
com per a sobre haver de perdre’n més per la

FESTA dels PINXOS
al c/ Sant Romà

seva manca d’organització; espero sigui una situa-
ció aïllada, cas contrari resem perquè sàpiguen i
vulguin trobar-hi solució.

Però tranquils, que les sorpreses que ens depara
l’ajuntament no acaben aquí, encara seria supor-
table. Ens trobem amb una nova sorpresa quan
arribem al carrer el dia abans al vespre, després
d’una jornada laboral, i no veiem cap cadira ni l’en-
tarimat que l’ajuntament ens ha cedit segons el
permís, i ens assabentem per gent de fora de l’a-
juntament que aquest material ens el portaran el
mateix dissabte a la tarda. Jo i els meus com-
panys ens preguntem si tant costa fer una tru-
cada per informar, o si amb més de dos mesos
no han pogut afegir una línia al permís informant
d’això. O també aprofitar la trucada feta tres dies
abans per informar que tindríem menys taules de
les que ens havien cedit inicialment.

Però deixant de banda aquests incidents, cada
cop més habituals, podem estar contents i
agraïts de la bona rebuda de la nostra festa per
part de la gent de la vila i viles veïnes.
Gràcies a tothom pel vostre recolzament.

JOSEP PERICOT
(President de la Comissió)

Plaça de la Vila, 24 
17190 SALT (Girona)

Tel. 9618 812 761 
Fax 972 23 39 19

TANCAMENTS D’ALUMINI, MOSQUITERES
VIDRES AÏLLANTS I DECORATIUS

PERSIANES I MOTORS, 
MAMPARES DE BANY
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SABATERIA MAJOR: c/ Major, 208 SALT
TEL. 972 24 28 06

PETJADES: c/ DE LA LLIBERTAT, 24 BANYOLES
Tel. 972 57 42 60

PETJADES: Ps. Mn. CONSTANS, 395 BANYOLES
Tel. 972 58 24 82

ÀLEX BOIX SALLÓ

ESTUDIS REALITZATS
E.G.B., B.U.P i C.O.U.
Setembre 2002-Juny 2006 Graduat en 
Realització Audiovisual i Multimèdia a 
ERAM (UdG).
Setembre 2005-Febrer 2006 Postgrau en Efectes Vi-
suals a la Universitat Pompeu Fabra (BCN).

EXPERIÈNCIA SECTOR AUDIOVISUAL
Actualment soci amb 2 persones més de El Colmado
Digital C.B. (Estudi de Realització Audiovisual i Multi-
mèdia).
Realització de curtmetratges.
Producció i realització del DVD sobre el festival de
música alternativa SANTFELIUFEST a Sant Feliu de
Guíxols anys 2005 i 2006.
Creació de planes web.
Coneixement entorn Mac i Windows.
Infografia i postproducció de video.
Podeu veure els treballs a www.elcolmadodigital.com
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Són les tres del matí, arrossego a les amigues
cap al cotxe a punt per marxar, arribem a les 4 a
casa, després de fer el “pasacalle” de rigor, dei-
xant a tothom a casa seva. Em fico al llit pensant
en les hores que em queden per dormir abans no
soni el despertador. 
Les 7, qui s’aixeca? El meu pare em crida! Un
quart de 8, va! Amunt! Ens aixequem, preparem
aigües, dinar, gorres, crema solar, botes, roba
còmode... estan a punt, anem justos! Arribar a
¼ de 9 al lloc acordat, amb els nostres cosins
Jordi i Noemí, agafem només un cotxe i ens diri-
gim a la font de Pasavets allà tots cinc; Jordi,
Noemí, Josep, Ester i Anna comencem a pujar la
fageda, vorejant un rierol ple de fulles. Anem fent
camí tot xerrant i sorpresa! Trobem una salaman-
dra negre i groga li tirem fotos i observem detin-
gudament. Reprenem la marxa i arribem a una
clariana des d’on tenim una vista immillorable del
cim de les Agudes, situat a 1.703 metres, fem
fotos, riem, bevem un xic i continuem amunt.
Mentre pugem veiem que hi ha marques dels pas-
sos d’un cavall, que ja deu ser al cim.
Més tard parem a fer un bon esmorzar, queda poc
per arribar al Turó de l’Home, pas previ al cim.
Amb la panxa ja una mica plena continuem la nos-
tra pujada arribem al peu del Turó de l’Home i
passem un trosset a la vora de la carretera.
Comencem doncs a pujar, ara ja sense bosc al
nostre voltant i amb més de desnivell, roc, rere
roc, pas rere pas, arribem al cim, tots esbufe-
guem, ja hem arribat al destí, als 1.703 metres.
Com explicar la sensació d’arribar al cim? I en el
meu cas havent dormit poques hores... com ex-
plicar la llibertat que es respira al cim veient els
ocells volar. Arribar al cim és una experiència que
s’ha de viure per un mateix, no crec que es pugui
arribar a explicar amb paraules. 

Vàrem fer les fotos de rigor del dret i del través
amb la nostra senyera, vàrem beure un xic d’ai-
gua i al cap d’una estona, vàrem començar a
veure uns escaladors que s’apropaven, ens varen
saludar i vés per on coneixen el meu cosí! el co-
neixen a tot arreu! Després de comentar la ju-
gada, de quines vies s’han d’agafar i de la
dificultat que té pujar escalant les Agudes comen-
cem a baixar.
Ara una passa, ara una altra, trobem excursio-
nistes i excursionistes novells que pugen i ens pre-
gunten el camí i –Quant de temps queda per
arribar a dalt?- tots ja treuen el fetge per la boca.
Vàrem baixar a poc a poc, i tot contemplant la fa-
geda arribem al racó on vàrem esmorzar; ara
però ens hi aturem a dinar, ja comencem a tenir
gana!
Després de dinar, ja quedava poc pel final de la
nostra caminada, reprenem el camí cap al nostre
punt d’inici: la font de Pasavets. Al cap d’una mitja
hora aproximadament, arribem a la font i quina
aigua més freda! Quanta fulla! I com era d’esperar
més fotos i més invents! Finalment i ja una mica
molls arribem al cotxe que ens porta cap a casa!
Una excursioneta més per la col·lecció de records
de muntanya.
Gràcies als nostres guies oficial de rutes familiars!
Feu salut!

ANNA CLARÀ

LES AGULLES
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TOTES LES MARQUES 4X4

c/ M. Teresa de Calcuta, 1 
Pol. Torre Mirona
17190 SALT (Girona)
Tel. 972 23 53 26 
Fax 972 24 32 56
casals@auto-sport4x4.com
www.auto-sport4x4.com

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

Tel. 972 23 59 72
Mòbil 636 15 25 05

e-mail: Fusteria_Aliu@eresmas.com

HITACHIS.A.T. TELE i SO
c/ Major, 383 - Tel. 972 23 56 61 - 17190 SALT (Girona) SERVEI TÈCNIC OFICIAL
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Aquests últims anys, la societat s’ha desenvolupat
de tal manera que es fa saber els límits dels es-
pais doctrinaris perquè, amb una falsa aparença
d’internacionalització, el capitalisme ha establert
els seus dominis a una col·lectivitat sotmesa i
submisa, doncs, les masses han acceptat de bon
grat la dictadura econòmica. I són una immensa
majoria els ciutadans que es troben identificats
en aquest model que es basa en la mobilitat, per
això l’estrella del sistema és un vehicle i el creixe-
ment econòmic es fa per mitjà de les migracions
interiors i exteriors; és a dir, el desplaçament de
grans masses de població dins el mateix país i de
les immigracions exteriors, que en pocs anys ha
portat milions de persones. I, el capitalisme re-
gula els fluxos humans. I tallen i obren l’aixeta
quan els convé. És d’una indecència total i antihu-
mana. Això suposa la creació de grans infraes-
tructures, vivendes i serveis, etc., en definitiva un
creixement econòmic, però dins una economia de
total dependència. És això el que volíem per al
nostre país...? De ben segur que no. Però ens hi
hem trobat pel mig i ara què? Doncs com és pos-
sible que, si els que no volíem aquest forma eco-
nòmica érem majoria, ara ens trobem sotmesos
al sistema...?
Molt fàcil. De sempre, menys en les èpoques re-
volucionàries, les ideologies quan s’estableixen a
un lloc van a buscar les oligarquies locals o bé,
els cacics de torn cerquen la forma que està de
moda a la metròpoli per a portar-la a la seva po-
blació. Però per què aquesta facilitat de rela-
cions? 1r. Pels grups és una manera fàcil de
poder-se establir a la zona. 2n. La burgesia és ca-
maleònica i canvia de pell amb molta facilitat.
Però això implica grans destroces per al conjunt
de la comunitat, perquè es posa una forma clas-
sista en una minoria preparada pel sistema serà
la que encapçalarà el ramat. I no vol pas dir que
siguin els millors, sinó els més fidels. I, aquí és
allà on som: que després del capitalisme dels
plans de desenvolupament dels anys 60, les es-
tructures polítiques del país quedaran obsoletes
amb la fi del propi sistema polític, com es va en-
terrar a si mateix per tenir més adob, a fi que les
seves pròpies plantes sorgissin amb més força. I,
així ha estat, del capitalisme s’ha passat al nou
capitalisme i dels plans de desenvolupament al
macrodesenvolupament.
S’han superposat capes dins la societat, però no
són més que un conjunt d’afegitons a fi d’ostentar
el poder els de sempre. I, així, les oligarquies lo-

cals són una mena de filtre davant de qualsevol
doctrina política o religiosa.
Els membres que formen part d’aquesta casta
són una gent d’unes característiques especials,
doncs tenen molta vanitat i afany de protago-
nisme, al temps que ho volen controlar tot. Són
ben adulats pels poders fàctics i sempre volen
seure a primera fila. L’exemple és clar a la mo-
nàrquica ciutat de Girona que després d’una gene-
ració -l’hagués pogut ser i no és-, s’ha convertit en
una ciutat mal formada per la barreja -no diversi-
tat-, de formes i avui dia és una ciutat inadequada
per a la filosofia moral. Això crea una societat
apàtica i molt feble amb poca capacitat de res-
posta contra els poders. I, amb el temps, totes
les formes que  s’instal·len a la ciutat acaben allà
mateix. L’actual sistema polític afavoreix aquest
tipus de comportaments i l’actual llei electoral, llis-
tes tancades .., perquè crea el bipartidisme, amb
l’exclusió de grups polítics o minories que sempre
són els més autèntics. Els altres són màquines
electorals a fi de repartir-se el poder. I, han creat
un exèrcit molt nombrós d’esclaus del sistema.
En fi, no hem puc estendre més, però sapigueu
que les coses són com són i no com vol el cacic
de torn. I, en una societat d’aquestes caracterís-
tiques, es fa molt difícil per a la víctima demostrar
que és innocent.
Bona Festa Major, saltencs i republicans, i a la
gent de bona voluntat. 

AGAPIT ALONSO i PONT

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

CORREDORIA D’ASSEGURANCES
ASSESSORIA D’EMPRESES
GESTORIA ADMINISTRATIVA
OBRES I REFORMES

FAYET

Ràdio Angelats: c/ Àngel Guimerà  83 - SALT - Tel. 972 23 52 15
comercial@angelats.net

Passeu una festa ben fresca!

AIRE CONDICIONAT
DAIKIN, FUJITSU, MITSUBISHI, CARRIER, LG, ETC

ANTENES I EQUIPS TDT
28 PROGRAMES GRATUÏTS AMB LA MILLOR QUALITAT!

Bona Festa Major!



COL·LABORACIÓ

He recordat les
paraules d’una an-
tiga professora.
Somrient m’acon-
sellava, com a te-
ràpia, que escri-
vís. Jo li deia que
patia massa, que
ho considerava un
exercici inútil, pe-
rò em responia
que quan s’escri-
via, especialment

vers un mateix, es feia com si algú hagués de llegir i
compartir les nostres sensacions. És una manera de
pensar, de parlar, de debatre, fins i tot de sentir. Té un
efecte orgàstic. Hom es queda relaxat, desfogat, lliure
de cabòries. I tenia raó. Així que m’hi poso d’allò més
alterat amb l’afany d’enllestir, com si el món s’hagués
d’acabar demà.

De sobte volia escriure tot el que no havia escrit du-
rant anys, prometent-me que mai més ho deixaria de
fer. Volia emborratxar-me dels seus efectes balsà-
mics. Llavors és quan escriure esdevé una mania dia-
bòlica. Tanmateix, escriure no ha d’equivaldre a un
exercici sofert, gratuït o inofensiu, per personal que
sia. Depèn de les circumstàncies que ens condueixen
a l’acte. En Pla deia que era doblement responsable
del que escrivia ja que no acabava una frase sense
pensar-la. En ocasió d’una interviu televisiva, a finals
dels anys setanta, va confessar que era l’únic que
havia fet a la vida. Com si algú hagués fet quelcom de
més transcendent, a mode de redempció, encara que
sigui per purgar un passat inconfessable. 

JOAN COROMINAS

LA DIABÒLICA
MANIA D’ESCRIURE

c/ miquel de palol, 15 • 17190 salt (girona)
telf. 972 234 771 • fax 972 234 302 • e-mail: colon@fusteriacoon.com

Ingredients:
1 pollastre d’1’5 kg aprox.
2 cebes grosses
2 pastanagues
2 porros grans 
o 5 de petits
1 ampolla de cava
pebre
oli
sal

Elaboració:
Tallar el pollastre en porcions (de 12 a 15
talls aproximadament). Salpebrar-lo al vos-
tre gust, i posar-lo a coure en una cassola
amb oli. Deixar-lo enrossir durant uns 45
minuts aproximadament. Passat aquest
temps, retirar el pollastre de la cassola i re-
servar-lo.
Tallar la ceba a la juliana, i les pastanagues
i els porros a rodanxes fines. Posar la ceba
a la cassola, i donar-li unes quantes voltes.
Seguidament, afegir la pastanaga i el porro,
i deixar-ho coure, tot junt, de 10 a 15 mi-
nuts. A continuació, afegir l’ampolla de cava
sencera, el pollastre, i deixar-ho coure fins
que el cava s’hagi reduït. 
Passat aquest temps, retirar el pollastre de
la cassola i passar la resta d’ingredients pel
colador xinès o el passapurè. Posar la salsa
resultant a la cassola, rectificar de sal, i
tornar-hi a posar el pollastre. Deixar-lo
coure un moment més i ja el tindrem a punt
per servir. 

Recepta de la 
Sra. CONSOL BOSCH REIXACH 
del grup de Les Cuineres de Salt.

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

INSTAL·LACIONS
MANTENIMENTS

I MUNTATGES

• ELECTRICITAT
• FONTANERIA  

• GAS
• CALEFACCIÓ

• REFRIGERACIÓ
• INFORMÀTICA

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

Carnissers des de 1969

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

17190 SALT (GIRONA)

CONSTRUCCIONS
ELECTROMECÀNIQUES

DEL TER, S.A.

MAQUINÀRIA
PER A PLÀSTICS

ALLISAT TÈRMIC JAPONÈS
• ESTÈTICA: Tractaments facials i corporals

- Depilacions fredes i calentes
- Manicures: ungles de porcellana - decoracions

- Pedicures 
- Solàrium vertical amb personal especialitzat

- Servei de postisseria

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 19h

c/ Major, 138 - Tel. 972 24 18 52
17190 SALT (Girona)
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PETANCA

El dies 18 i 25 de maig a Castellfollit de
la Roca es van celebrar els campionats
provincials de petanca modalitat duple-
tes amb totes les categories, nosaltres
hi vàrem presentar 2 equips de 1ª ca-
tegoría, 2 de 2ª i 4 de Fèmines, encara
que en principi estava previst fer-ho
amb dos dies, els jugadors de 1ª a
mitja tarda se’ls hi va comunicar que
s`acabaria el mateix dia i la resta tal
con estava previst,el resultat a primera
no va ésser dolent dintre de les nostres
previsions doncs un dels equips es va
classificar per a quarts de final.

El seguent diumenge l`equip de 2a de
Manel Ros i Pepe Jonquera juntament amb les
fèmines representades per Magda Vila, Loli Váz-
quez, Angelina Busquets, Emilia Vila i Isabel Ro-
dríguez i Tere Carretero van começar a jugar les
partides de quarts però al voltant de dos quarts
de deu del matí es va suspendre el campionat
degut a la forta pluja que va deixar les pistes to-
talment inundades. Encara no sabem quan es
continuarà el campionat.

L’1 de juny teníem previst fer la trobada de pri-
mavera amb l’Avinyonet però el temporal d`aigua
ens va aixafar la guitarra doncs no vàrem poder
tirar ni una bola, de totes maneres el dinar de
germanor que teniem previst es va celebrar
igualment a dintre de les instal·lacionsdel casal.
Els premis que teniem previstos pels guanyadors
es van sortejar entre tots els assistens.Vull
donar les gràcies a tots els jugadors per la seva
paciència al llarg del matí per esperar el dinar.
No vull acabar aquest escrit sense fer un petit

record a una persona molt gran dintre del club
Petanca Salt, alguns no la coneixeu perquè fa
poc que veniu pel club, altres no us en recordeu
perquè ja no veniu, pero quasi tots recordem a
la CATERINETA SERRA, una dona que va enge-
gar el bar a l’antiga barraca, que ens feia els
entre pans i ens despatxava begudes per aguan-
tar aquelles llarges tardes de petanca. Una
dona que els inicis del Club ens va representar
als Campionats d’Espanya, una dona que fins fa
ben poc abans de caure malalta no faltava a cap
meele. Sempre alegre i cridanera, amb el seu
tarannà únic, amb els seus defectes i les seves
virtuts. Bé la Caterineta ens a deixat, una llarga
malaltia li ha fet penjar les boles per sempre. Va
morir el 10 de juny, us demano un record per
ella s’ho mereixia.

JOSEP BOO I ALECH
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SALT GIMNÀSTIC CLUB TRIOMFA AL CAMPIONAT D’ESPANYA 
DE BASE DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA MASCULINA I FEMENINA

*Jeroni Casassas campió absolut en gimnàstica artística masculina
* L’equip femení d’Iniciació 2 s’endú la primera posició

SALT GIMNÀSTIC CLUB

El Salt GimÀstic Club obté grans resultats al
Campionat d’Espanya de Base de gimnàstica ar-
tística masculina i femenina celebrats a Gijón
(Astúries), amb la participació de 10 noies i 5
nois del Salt, amb una mitja de 105 noies i 50
nois per categoria i 15 equips de diferents clubs
d’arreu d’Espanya aconsegueixen 2 títols nacio-
nals per equips, 2 medalles absolutes i 11 me-
dalles per aparells.

Jeroni Casassas va ser el 1r classificat absolut
en iniciació 2 de gimnàstica masculina aconse-
guint l’or en aparells d’Arcs, Salt i Paral·leles i 3r
en Barra Fixa, i Saúl Rezalea 21è classificat en
I-2. En Iniciació 3 també bona actuació d’en
Tomeu Casellas, 5è classificat absolut amb me-
dalla d’argent en Arcs i bronze en Terra, Aniol Vi-
ciana 17è classificat i Xavier Torramadé 21è
classificat.

En gimnàstica Femenina en la categoria d’inicia-
ció 2 l’equip format per Marta Vidal , Viviana
Rossi, Mariona Antó, Laura Prades i Paula
Comas aconsegueixen el primer lloc, l’or.
La competició individual va ser molt competitiva
on van tenir una actuació molt destacada, Marta
Vidal 6a classificada, Viviana Rossi, 7a classifi-
cada amb medalla d’argent en l’aparell de Terra,
Mariona Antó 9a classificada, Laura Prades 19a
classificada i Paula Comas 23a classificada. 

Tampoc va decebre l’equip d’Iniciació 3 aconse-
guint el tercer lloc per equips, format per les
gimnastes Laura Garriga, Xenia Casassas i
Laura Gallegos, on ella, s’emporta el bronze en
la classificació absoluta i medalla d’or en l’aparell
de Salt. Xènia Casassas 28a classificada amb
bronze en Salt i Laura Garriga 32a classificada i
medalla d’argent en terra.

Pel que fa en la categoria d’Iniciació 1, no hi
havia equip ja que ha d’estar format per un
mínim de 3 gimnastes, on va obtenir un meres-
cut cinquè lloc a la classificació absoluta Nora
Fernández amb medalla de bronze en Salt i un
14è lloc de Teresa Jordà. 
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c/ Esteve Vila, 1 - 17190 SALT (Girona)
Tel. i Fax 972 23 13 45

CANVIS D’ESTIL - METXES TOTES LES TÈCNIQUES - PERMANENTS
SEMIPERMANENTS - MOLDEJATS - DISSENY DE COLORS

EXTENSIONS EN FRED (nou mètode alemany)
REALITZACIÓ DE TREBALL AMB: Kérastase i Wella

MAQUILLATGES - UNGLES ESCULPIDES
CENTRE ESPECIALITZAT EN TRACTAMENTS

El tractament
PEELING

resplendor

El tractament
amb efecte
LIFTING

ENDERMOLOGIE. El seu aliat contra la CEL·LULITIS
Apte per a totes les edats, és especialment eficaç contra els
efectes del pas del temps. Amb els anys, els problemes cir-
culatoris tendeixen a agreujar-se, l’aspecte cel·lulític s’as-
senta i la pell perd elasticitat i fermesa. Reactivant la
circulació local, el Cellu M6 Keymodule permet millorar els
intercanvis cel·lulars, així com l’aspecte de la pell i la tona-
citat dels teixits. Els resultats obtinguts sobre la cel·lulitis
perduraran en el temps (almenys 6 mesos).

CENTRES:

Passeig d’Olot, 28 - Tel. 972 24 38 87 STA. EUGÈNIA
Països Catalans, 124 - Tel. 972 24 30 75 SALT 
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Del 13 al 15 de juny a Mèrida, se
celebra el campionat nacional de
clubs i la copa d’Espanya de gimnàs-
tica artística femenina a Mèrida.

L’equip format per Marina Cusí,
Nerea Adrados, Clàudia Vilà, Euge-
nia Pujol i Laura Casassa  actual-
ment terceres de Catalunya repre-
sentaran al club en la categoria
Open.

D’esquerra a dreta:
Virginia González (entrenadora) 
Eugenia Pujol, 
Clàudia Vilà, 
Nerea Adrados, 
Marina Cusí, 
Laura Casassa
i Montse Hugas (entrenadora)

SALT GIMNÀSTIC CLUB 
L’EQUIP OPEN ALS CAMPIONATS D’ESPANYA A MÈRIDA
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NOVA

GERÈNCIA

c/ Miquel de Palol, 19 baixos
Tel. 972 23 68 24 - 17190 SALT 

PERRUQUERIA
HOME-DONA

SERVEI POSTISSERIA

mirades
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MARIONA ANTÓ

El passat cap de setmana va
tenir lloc al Pavelló Municipal
“Can Jofresa” de Terrassa la final
del campionat absolut de Cata-
lunya de Gimnàstica Artística Fe-
menina on varen participar les
15 millors gimnastes catalanes
de cada categoria.  Mariona
Antó del Salt Gimnàstic Club, en
una bona competició, va quedar
subcampiona absoluta de Cata-
lunya en la categoria Iniciació2.

Per equips: OR en categoria Ini-
ciació 2 format per les  gimnas-
tes  Marta Vidal, Viviana Rossi,
Laura Pradas i Mariona Antó.
Bronze per l’equip Iniciació3 for-
mat per Anna Gallegos, Laura
Garriga i Xènia Casassas, també
bronze per l’equip d’Iniciació 1
amb les gimnastes Nora Fernán-
dez, Sandra Jiménez, Judith Co-
rominas i Teresa Jordà.

El proper cap de setmana el Salt
Gimnàstic Club participarà en el
campionat d’Espanya base de
gimnàstica artística masculina i
femenina que se celebrarà a
Gijón, on participaran els millors
gimnastes nacionals i on el Salt
Gimnàstic Club espera obtenir
bons resultats.

SUBCAMPIONA DE 
CATALUNYA DE 
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 
FEMENINA

CAMPIONAT 
D’ESPANYA a Tafalla
GRANS RESULTATS DEL SALT GIMNÀSTIC CLUB
EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA A TAFALLA (PAMPLONA)

Divendres i dissabte 4 i 5 de juliol, s’ha celebrat a Tafalla
(Pamplona) el Campeonato Nacional Individual de gimnàstica
artística femenina amb la participació de 12 noies del Salt
Gimnàstic club.
En categoria Sènior II, Marina Cusí va aconseguir el subcam-
pionat després d’una  competició sense cap errada i a un gran
nivell assolint 4 pòdiums amb els 4 aparells, Or a terra, plata
en paral·leles i barra i bronze a salt. En la mateixa categoria
Nerea Adrados plata en salt i 5a a la general. Gran actuació
de Carla Costa (11) Cristina Vidal (16) i Judit Serra (21) 
En la categoria Junior I,(Juniors olímpiques) Clàudia Vilà, des-
prés de fer una seria competició amb les internacionals de
l’equip Nacional quedà 4a  a la general i 3a classificada en
barra d’equilibris. Es confirma com una gimnasta promesa de
l’equip Nacional.
En  Junior II Eugènia Pujol, assolí la 4a posició fent una
excel·lent competició.  Mar Domingo (14), Anna Riera (19) i
Carla Pajón (27).
En Infantil I, Laura Casassa 16a classificada, competint a un
gran nivell davant de gimnastes de diferents centres de tec-
nificació.
En Aleví, Carla Fernández, 15a classificada a la general entre
48 participants i 3a en barra d’equilibris.
7 medalles i un segon lloc a la general, reafirmem el gran ni-
Salt Gimnàstic Cub. 

Equip del Salt Gimnàstic Club 

D’esquerra a dreta, darrere:
Marina Cusí, Judit Serra, Nerea Adrados, Clàudia Vilà, Anna
Riera, Carla Pajón, Eugenia Pujol i Cristina Vidal.
D’esquerra a dreta, davant: Mar Domingo, Carla Costa,
Laura Casassa i Carla Fernández.
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PASTISSERIA

Major, 16 - Telèfon 972 23 35 33
17190 SALT

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

c/ Àngel Guimerà, 95
Tel. 972 23 34 57

17190 SALT (Girona)

Us desitja una
Bona Festa Major!

Joieria Rellotgeria

FERRETERIA - BRICOLATGE
Àngel Guimerà, 95

Objectes de regal i parament de la llar

c/ Àngel Guimerà, 95 - 17190 SALT (Girona) - Tel. 972 40 18 29
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BONA FESTA MAJOR!

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

Miquel de Palol, 24 - Tel. 972 40 13 28 - Fax 972 40 13 29 - 17190 SALT

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






