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Sumari
Ara farà justament un any que entrava al consell
d’aquesta revista amb la intenció d’obligar-me (per dir-
ho d’alguna manera) a escriure amb certa freqüència i,
sobretot, per mantenir-me, mínimament, al corrent de
tot allò que succeeix en la nostra vila.

Degut a que era el novell i també el més jove, pura
casualitat, em va tocar realitzar l’editorial de les festes
de l’any passat i no volia deixar passar l’ocasió per
poder fer la d’aquest any ja que coneguts, i no tan
coneguts, em van felicitar per l’escrit però no sense
abans advertir-me que, molt probablement, havia
pecat d’ingenu, optimista i benèvol.

Igual que ara fa just un any, encara desitjo que arribin
les nits de juliol per gaudir, amb refrigeri en mà, d’un bon
concert de música. Ara bé, m’agradaria aclarir que, a
dia d’avui, encara hem de fer molt de recorregut per
donar una oportunitat més profitosa als d’aquí, als de
Salt. Amics i companys em recorden, sovint, que no els
permeten actuar tot i comprometre’s a qualsevol cosa
i sense cap altre compromís que el de deixar-los gaudir
de la seva música i dels seus coneguts com a públic. A
més, també he de reconèixer que n’he sentit molt a
parlar del que, suposadament, es gasta en pressupost
per portar a certs artistes i, tan de bo, només quedi en
això, rumors.

Per altra banda, ara fa just un any, el meu pit s’omplia
d’orgull en recordar a amics i familiars el nostre correfoc
i l’enrenou que provocava arreu del poble per ser una
de les actuacions més esperades. Tots recordem, de
ben segur, els dissortats esdeveniments que es van
succeir l’any anterior. Només desitjar que tothom
(organització, ajuntament, vianants, participants, veïns
o qui sigui) faci acte de consciència i actuï en
conseqüència. Seny, si us plau.

Ara fa just un any, no felicitava als membres de la
comissió de festes per la tasca que realitzen i, ara, tot i
semblar que la meva intenció és una altra, també vull
felicitar-los ja que crec que realitzen una feina increïble,
difícil i, generalment, poc reconeguda. Gràcies.

En conclusió, i igual que ara fa un any, des de la meva
cadira espero ansiós les festes majors del poble de Salt
per poder gaudir i formar-ne part de tots els seus actes
però, a diferència d’ara fa un any, el pragmatisme i la
realitat m’envaeixen i me n’adono que per gaudir-ne cal
l’ajut, l’esforç, el respecte i el civisme de tots plegats. 

Així doncs, bones festes a tothom.

EDITORIAL 
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Benvolguts saltencs i saltenques, amigues i amics,

Puntual com un rellotge, la Festa Major torna a instal·lar-se, un any més, a la vila de Salt,
carregada amb un munt d’actes i activitats per a totes les edats.

Des de sempre, associem Festa Major amb dies d’alegria, divertiment, retrobament d’amics
i familiars i un llarg etcètera. Intentem, en la mesura del que és possible, desconnectar de la
realitat per uns dies i compartir dinars, sobretaules i tot allò que ens ve més de gust amb qui
tenim i sentim més proper. I és que, en definitiva, les festes majors generen optimisme i
positivisme.

Enguany, tothom en general i els saltencs i les saltenques, en particular, necessitem més que
mai d’aquest optimisme que desprenen les festes majors i, en especial, la nostra Festa Major. 

Vivim moments difícils que s’han traduït en petites i grans patacades al llarg del darrer any,
relacionades amb l’esdevenir econòmic del nostre país.

Des de les diferents administracions i també des de l’Ajuntament de Salt estem treballant per
afrontar aquestes dificultats; malauradament, però, la vareta màgica que ho capgiri tot plegat
encara no s’ha inventat. 

Tanmateix, com a alcaldessa, us puc assegurar que els saltencs i les saltenques, com hem
demostrat al llarg de la nostra història, no defallim ni decaiem fàcilment i, si a més, comptem
amb l’alenada positiva d’una bona Festa Major, tenim plenes garanties d’assegurar un ara i un
futur en el qual el que volem, necessitem i desitgem es tradueixi en fets consumats.

A tots els saltencs i les saltenques, molt bona Festa Major!

IOLANDA PINEDA BALLÓ
Alcaldessa de Salt

SALUTACIÓ de l’ALCALDESSA
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Benvolguts/des  socis/òcies

En primer lloc deixeu-me que em presenti com a nou president
del Casal, càrrec al qual he arribat després d’esperar a veure si
es presentava algun altre candidat, fet que no va succeir.
Després que alguns amics em demanessin que m’hi presentés,
vaig acceptar el repte amb la voluntat que el Casal no restés
mancat d’una Junta i donar continuïtat a les activitats de
l’entitat.

Dit això, les següents ratlles seran d’agraïment als membres de la Junta anterior  ue han
estat substituïts, a la seva tasca desinteressada i a la voluntat de fer-ho a gust de tothom
(cosa prou difícil!). A tots ells moltes gràcies en nom propi i de la nova Junta. Aprofito
també per a demanar la col·laboració de tot aquell que, si vol i pot, pugui aportar les seves
idees, el seu treball, etc. no dubteu en contactar amb nosaltres i veurem com podem
articular les aportacions que ens pugueu fer.

Pel que fa a la Festa Major, esperem que sigui tan lluïda com els darrers anys, i que
puguem gaudir dels actes que s’hi organitzin. Gràcies a tots els que col·laboren i fan
possible el lluïment de la nostra gran Festa, que de ben segur hi ha posat tot el cor perquè
surti el millor possible, i siguin uns dies d’alegria i de germanor tan per als visitants com per
als vilatans. Ah! I que el temps ens hi acompanyi!

Cordialment,

EZEQUIEL MIR MAIRA

PRESIDENT del CASAL
casal de jubilats de salt 
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El passat 21 de maig vàrem fer l’excursió mensual, aquest cop a la Vall de Núria. Es va sortir
de Salt a les 7.30 hores recollint la gent en el punt habitual. Tot seguit, i seguint l’eix transversal,
ens desplaçàrem fins a Ribes de Freser on vàrem gaudir de l’esmorzar que cadascú s’havia

portat. A continuació seguírem cap a l’esta-
ció per tal d’agafar el tren cremallera que
ens va portar fins a la Vall; un cop arribats,
tothom qui va voler va pujar al telecadira on
vàrem poder admirar l’espectacular conjunt
del paisatge de la Vall i el seu santuari. Els
més agosarats pujaren un tros a peu fins a
tocar la neu que encara es podia veure.

Després de la visita i la foto de rigor, tornada
cap al cremallera i reton a Ribes on l’auto-
bús ens esperava per a dur-nos al poblet
de Ventolà a dinar, concretament al restau-
rant Anna on ens serviren un excel·lent àpat
(tant en quantitat com en qualitat). Un cop
ben dinats vàrem fer una relaxada passe-
jada pel poble gaudint del seu entorn. Ja
arribada l’hora de tornada cap a Salt, enfilà-
rem el camí de retorn tot passant per la Ga-
rrotxa i sense cap contratemps remarcable.

Aquesta ha estat la darrera excursió men-
sual de la temporada. Amics i amigues ex-
cursionistes: us agraeixo la vostra fidelitat i
espero que tots i totes ens puguem retro-
bar la propera temporada, que ja s’anun-
ciarà oportunament

RIM

EXCURSIÓ a LA VALL DE NÚRIA
casal de jubilats de salt 



UNA MICA D’HISTÒRIA

Ens hem de remuntar a la segona meitat
del segle XIX. Entre el que era la fàbrica de
les Vetes (la Coma Cros, ara en fase de
reconversió en espais per equipaments i
serveis) i la fàbrica Mulleres (emplaçada on
ara hi ha els blocs de pisos del carrer
Teixidores), s’anà formant un nucli de
cases, bàsicament de treballadors d’a-
questes fàbriques. Al carrer que unia a-
questes dues fàbriques (aleshores era la
carretera de Girona a Anglès) se li donà
molt aviat el nom de Sant Antoni i es posà
la seva imatge en una fornícula de la casa
que enfrontava amb el naixent carrer de la
Unió, per tal que els veïns del nou barri li
resessin una jaculatòria en passar-hi pel
davant. Aquest primer barri es va conèixer
com Barri o Veïnat de Sant Antoni de Salt. 

Val a dir que sant Antoni era un sant amb
anomenada de miracler i amb molts de-
vots arreu. Només cal recórrer esglésies

Vull dir la imatge de sant Antoni, el de
Pàdua. la del sant titular del Barri del
Veïnat des de fa més de cent anys. La
imatge de la qual parlem procedeix de
la derruïda església del convent de les
Clarisses, que fins al 1974 omplí el
final del carrer ara anomenat Abat
Oliba. En aquell any, convent i església
van ser enderrocats.

Des d’aleshores la imatge del sant ha
anat d’Herodes a Pilat: durant uns
anys el va guardar a casa seva del
carrer de Sant Pere (ara Josep M. de
Sagarra) en Pere Ferrer “paleta”. Sant
Antoni de Pàdua és patró dels paletes
i en Pere n’era molt devot. En morir en
Pere, la imatge va ser guardada a can
Curet, i ara fa un mes el rector Mn.
Josep li ha obert les portes de l’esglé-
sia parroquial del Veïnat.

de les nostres comarques i en ben poques
s’hi troba a faltar una imatge d’aquest sant.
En aquells primers anys, el dia de sant
Antoni,13 de juny, els fidels organitzaven
una processó, portant la imatge del sant
en un guarnit tabernacle, fins l’església de
Sant Cugat (l’església de les Clarisses del
Veïnat no s’estrenarà fins al 1886), i al
vespre també es resava un rosari  al peu
de la fornícula del carrer. A partir de 1886, ja
amb església i capellà en el mateix barri, la
processó recorria els carrers del Veïnat i es
completava la diada amb sardanes i cer-
cavila de pabordes i pabordesses.

La república del 1931, amb els seus pos-
tulats anticlericals, apagà la flama d’una
festa que, sobretot, era religiosa.

LA IMATGE ACTUAL

La imatge actual, com qui no diu res, ja té
70 anys de vida. Ens trobem al 1939
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SANT ANTONI
ha retornat a l’església



acabada la maltempsada, quan calia re-
cuperar totes les tradicions i festes reli-
gioses que l’exaltació de la revolució havia
suprimit. Tots els altars i imatges de
l’església del Veïnat havien estat destruïts.
Calia començar de zero. I un petit grup de
fidels va anar a Olot, a un taller de “sants”,
per comprar almenys un sant Crist per
presidir les misses que s’havien de reiniciar.
I els hi portà en Boades, “gassiosero” del
Veïnat, amb la seva vella camioneta (el tren
d’Olot tardaria uns mesos a tornar a
funcionar). Van comprar un sant Crist petit
i, en passar per l’exposició d’imatges del
mateix taller, van quedar encantats de la
imatge de sant Antoni. I va ser en Boades
qui la va pagar i ja se’l van emportar cap al
Veïnat. Aquestes coses si no s’expliquen
no se saben. Segur que el sant de Pàdua
premià a en Boades aquesta generosa,
devota i cívica acció.

I es va recuperar la festa del barri de Sant
Antoni –l’Antònia Sureda i en Joan Pi, com
a capdavanters–,  amb processó, catifes i
altar al carrer, cercavila de pabordes o
pabordesses –esplendor de jovent cada
any renovat–, sardanes i rosari al vespre
davant la fornícula del sant. En aquesta
capella, també cal dir-ho, encara hi ha la
mateixa petita imatge de l’ofrena feta per
la família Garrote, al 1940. 

I amb almoines dels fidels, al 1950, en un
lateral de l’església de les Clarisses, es
pogué inaugurar un molt bell altar de fusta
obrat en el taller de Serafí Sureda, amb un
tron central per a la imatge de l’escola
d’Olot. El culte a l’església de les Clarisses
va ser suprimit al 1971, i les portes es van
tancar per sempre. La imatge encara hi va

romandre voltada de solitud, de foscor i de
pols. Al 1974, com hem dit al principi, en
Pere “paleta” la va treure de pressa quan
l’empresa dels enderrocs inicià la con-
versió de convent i temple en un solar. No
tenien ni cent anys de vida.

La festa del barri, vull dir la festa al carrer, si
bé s’apagà al 1967, va renéixer amb tota
brillantor i gràcies a la dedicació i ganes
d’uns veïns propers a la capella del sant, al
1984. Per tal que presidís la processó i la
missa, s’anava a buscar el sant a can Pere
o a can Curet i se’l passejava en un digne
tabernacle sortit de les traçudes mans
d’en Xicu Auguet. Acabada la diada, la
imatge del sant patró del barri i dels paletes
tornava a les golfes, fins l’any següent.

Sortosament, passats 70 anys (quasi dia
per dia) la mateixa imatge del sant patró ha
estat ben rebuda a l’església de la
parròquia de Sant Jaume. No és una
imatge de talla ni l’obra d’un reconegut
artista, però tampoc han de ser rebutjades
les de l’escola d’Olot i que, sobretot, han
concentrat la devoció de tanta gent. Si bé
ara li ha estat destinat un lloc provisional,
esperem que un dia sigui canviat per un
setial digne on acudeixin novament la gent
del Veïnat a pregar al sant dels miracles, de
cara amable, de l’hàbit bast, de llibre, lliri i
l’infant Jesús al braços. 

Pere Joan SUREDA
De la parròquia de Sant Jaume de Salt 

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

Pl. Josep Pla, s/n - Tel. 972 22 36 16 - Fax 972 22 19 93 - 17001 GIRONA

NONÓ-RIUS
ASSESSORIA JURÍDICA, FISCAL

i LABORAL
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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

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

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

c/ miquel de palol, 15 • 17190 salt (girona)
telf. 972 234 771 • fax 972 234 302 • e-mail: colon@fusteriacoon.com
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CREIX LA POBRESA
Estem patint una crisi econòmica molt pro-
funda. Si algú encara en dubta, que s’acosti als
Serveis Socials o bé a Càritas o qualsevol altra
entitat benèfica. Tots els serveis estan saturats,
a prop del col·lapse. Si sou de Salt i necessiteu
ara mateix els serveis d’un treballador social, no
us donaran hora fins d’aquí a un mes i mig. I, a
més, sense cap garantia que, passat aquest
temps, us solucionin el problema, perquè els
recursos sí que estan col·lapsats.

La pobresa no para de créixer. Si ens atenem a
les dades de Càritas Salt, durant l’any 2008 es
va doblar el nombre de persones que van
demanar algun tipus d’ajuda en relació a
l’any anterior. I pel que fa al 2009, des
del mes de gener fins a mitjan juny,
la demanda d’ajut quasi dobla les
xifres del 2008. Una altra
qüestió és si es pot ajudar a
tots els que caldria, perquè els
recursos (donatius, col·lectes,
subvencions i convenis amb
l’administració, etc.) certa-
ment que s’han incrementat,
però no s’han pas doblat. I
aleshores Càritas ha de fer el
mateix que totes les altres en-
titats: retallar ajudes. L’opció de Cà-
ritas és ajudar preferentment els més
pobres dels pobres, que actualment són
aquells que no poden acudir a cap institució
pública (perquè no tenen la seva residència
regularitzada), si bé tots estan empadronats a
Salt.

El servei d’acollida de Càritas Salt ha atès, entre
gener i juny, 430 unitats familiars, de les quals
339 no viuen pas en un pis propi sinó rellogats
en una habitació. Les necessitats que plan-
tegen són les més elementals: aliments, roba,

ajut per pagar el lloguer o renovar docu-
mentació, orientació jurídica, laboral i, sobretot,
suport emocional. S’han tramitat 228 ajudes
econòmiques directes: pagament de rebuts
d’aigua, llum, gas, aliments d’urgència, bol-
quers i llet per a nadons. El servei d’aliments de
la mateixa Càritas ha atès durant el mateix
període 326 unitats familiars (80% sense pa-
pers). I el SOL (Servei d’Orientació Laboral) està
tan congestionat, arran del desbordament de
l’atur, que simplement atén els casos que pot.

Les institucions dedicades al treball social, en
conjunt, no disposen dels recursos necessaris

per pal·liar totes les necessitats gene-
rades per la crisi. Tan sols es van

posant pedaços. Però el més
preocupant és que la intensitat

de la crisi no remet sinó que
s’allarga. Ningú sap el que
pot durar ni com en podrem
sortir. Els més optimistes
diuen que s’allargarà encara
durant tot el 2010. Però, si
comencen a exhaurir-se les

prestacions d’atur i els altres
subsidis, com podrem preser-

var la pau social? La gent pot
assumir molts sacrificis, però dub-

to que siguin gaires els qui s’avinguin
a passar gana.

La impressió general és que no existeix, a cap
nivell, un pla polític de prevenció dels efectes
de la crisi. De moment, el teixit social va
aguantant. El dèficit en política social és suplert
per la solidaritat interfamiliar i el suport dels
amics; també gràcies a la generositat de milers
de voluntaris i professionals que no regategen
esforços en la seva feina. No obstant això,
penso que seria molt perillós deixar la lluita

BONES FESTES • BONES FESTES • BONES FESTES • BONES FESTES 

ENRIC - Tel. 972 23 04 66
Fax 972 23 04 66

JAUME - Tel. 972 23 49 17 

PINTURA DECORATIVA, INDUSTRIAL i RÈTOLS
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contra la crisi purament a mercè de la bona
voluntat de la gent.

No vull criticar a ultrança els qui ostenten un
càrrec públic, perquè comprenc que la situació
és tan complexa que, de fet, ens supera a tots.
Però fa angúnia constatar que en els debats
parlamentaris ni el govern ni els diversos partits
afronten el problema de la crisi amb pro-
funditat. Incapaços de posar-se d’acord, con-
tinuen fent un ús partidista d’aquestes qües-
tions. I potser és perquè, en el fons, encara
consideren la crisi com una realitat conjuntural,
que tal com ha vingut se n’anirà i, mentrestant,
s’entretenen a prendre mesures de dubtosos
resultats per tal de reactivar el consum (cotxes,
electrodomèstics, etc.).

Jo sóc dels qui pensen que aquesta crisi no és
tan sols econòmica o financera. Anant més a
fons, hi ha una crisi d’ètica i de valors morals
que és causa de la primera. La societat del
benestar i el model de desenvolupament que
hem seguit fins avui sembla que han fracassat,
probablement perquè no tenien un fonament
prou just. Així ens ho insinua el VI Informe
FOESSA (2008), quan fa notar que, en els
darrers quinze anys, a Espanya no s’han
aconseguit reduir les desigualtats ni disminuir la
pobresa, malgrat que han estat uns anys de
gran desenvolupament econòmic.

Hi ha també una crisi de la democràcia. Un
sistema polític que es basa, precisament, en la
participació de tots, al final resulta que acon-
segueix l’efecte contrari: la desmobilització de
la ciutadania, el desinterès general per les
coses públiques mentre no toquin l’interès
particular. Com hem d’interpretar, si no, la ver-
gonyosa abstenció en les darreres eleccions
europees? I, lamentablement, no són pocs els
polítics que juguen i s’aprofiten d’aquesta des-
mobilització.

En conclusió, crec que ens trobem davant una
crisi de grans dimensions. Dubto que cap líder
polític ens pugui donar una solució màgica. Em
sembla que el camí per superar la veritable crisi
passa per desvetllar de nou l’interès de la ciu-
tadania per les coses públiques, els problemes
ecològics, crear plataformes de debat on es
parli sense vergonya de responsabilitat social i
de qüestions ètiques com una distribució més
justa dels béns, el respecte de la dignitat i els
drets de les persones més pobres i excloses
socialment... Tan sols frenarem la pobresa i la
misèria amb la participació de tots. Si no ens hi
posem ara, més endavant pot ser massa tard.

ENRIC ROURA 
Rector de St. Cugat de Salt

EL JARDÍ

L’eixida enrajolada, el pou, la pica,
sota un dosser de roses dia i nit.
Taula ampla i rodona d’aquell marbre
amb què tallaven els bons escultors.

El sortidor que encalma l’hora tensa
amb quatre tórtores prenent-hi el bany,
els quatre bancs de pedra de Girona
per endolcir les tardes estivals ...
i un caminal, parterres banda i banda,
amb colors i perfums d’un paradís,
goig i glòria d’amics i d’estadants.

La llança del xiprer dret com un ciri
el grèvol al costat qui es fa més alt,
pruners i presseguers, el nesprer
enorme
i cítrics abrigats tot l’hivern per por
de les glaçades

Al conjunt s’hi respira un aire digne,
un aire casolà, de gust, de poble,
de pàtria, potser, diria jo!

I encara per cloure el panegíric,
l’hortet, complement del rebost, 
saludable exercici, fanga i tràmec,
acomplint un projecte d’esperança:
la caseta i l’hortet del vell Macià.

Salvador Sunyer
Salt,  17-1-09
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Camí del Sitjar, s/n • SALT
Tel. 972 244 145

Centre de jardineria

ESTEM AL SEU SERVEI AL:
c/ Major, 2, entl. 2a - Tel. 972 24 24 57 - Fax 972 24 26 07 - 17190 SALT

asalt@assessoriasalt.com

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

ASSESSORAMENT FET
PER PROFESSIONALS 
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col·laboració
La “MARY POPPINS” arriba a Salt

Teatre de Salt. Mes de maig de 2009. La
Coral Rossinyol i Alimara ha presentat la seva
versió de l’obra musical “Mary Poppins”. 

Se n’han fet quatre representacions, totes
elles amb èxit de públic i, l’última, amb els
beneficis destinats a la Fundació Oncolliga
Girona.

Fins aquí, tot són unes informacions que,
amb major o menor exactitud, es poden sa-
ber. Però la veritat, és que perquè tot això
sigui una realitat, la feina s’inicia molt abans.

Tot comença quan acabem la representació
de l’any anterior. Quan es baixa el teló, algun
cantaire impacient i emocionat, perquè té
ben recent l’escalfor de l’últim aplaudiment,
amb cara riallera et diu: “Que bé,... estic molt
content. I l’any que vé... quina farem?”. És la
grandesa d’estar amb els nens i nenes... la
seva il·lusió, les seves cares, i les ganes de
tornar-hi són els que sense deixar-te temps
per pair tot l’aldarull dels últims dies, et fan
començar a pensar en l’any següent.

I és així, a consciència o no, que el cap ja ens
comença a donar voltes i a pensar quina és
la millor opció que tenim per portar a dalt de
l’escenari. Un cop triada l’obra ens repartim
les tasques: les monitores s’encarreguen
d’escriure el guió i treballar la part musical i la
coreogràfica; les mares que formen la junta
de la coral, ja comencen a pensar el millor
vestuari i a gestionar com i qui ens podrà aju-
dar a fer els decorats; els nens i les nenes
tenen la responsabilitat d’aprendre’s les can-

çons i el seu paper i de venir a assajar cada
dia.

Tenim la sort que cada any podem comptar
amb una sèrie de col·laboradors que sense
ells, les representacions de la coral no lluirien
d’igual manera: la Teresa Moré i en Joan Ca-
nals que sempre, i desinteressadament,
posen la seva experiència i el seu saber fer a
dalt de l’escenari a la nostra disposició; en
David Faüchs que amb els seus decorats
ens fa millorar la posada en escena; en
Nuixo Perpinyà, que amb el seu enginy sem-
pre troba les solucions més encertades als
problemes d’atrezzo; i també la col·laboració
d’en Martí Santiago que aquest any ha de-
butat amb nosaltres interpretant el paper de
“George Banks”, el pare de família.

A vegades ens preguntem, què passaria si
alguna d’aquestes persones o algun d’a-
quests col·lectius no fes la seva feina o no hi
posessin les hores i l’interès per fer que tot
rutlli. La resposta ja la sabem; la coral no seria
el que és: un espai per als nens i les nenes,
pares i mares que els hi agrada la música i el
teatre, on fem les coses pel gust de fer-les i
on s’intenta educar la sensibilitat i el treball en
equip.

El premi? Ja el tenim cada any quan veiem el
Teatre de Salt ple de gent que valora aques-
ta tasca. Moltes gràcies a tots i fins l’any que
ve!

CORAL ROSSINYOL i ALIMARA
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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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LA SETMANA 
TRÀGICA a Salt

LA SETMANA TRÀGICA A CATALUNYA

El 9 de juliol de 1909 s’encetà una operació per
protegir el ferrocarril del Rif (Marroc) i que ama-
gava en realitat una reactivació de l’aventura
colonial marroquina per part del govern es-
panyol de Maura, ja que l’any anterior s’havien
descobert unes mines a la zona propietat d’u-
na societat amb capital espanyol. 

El ministre de la Guerra, el general Linares, va
decidir enviar a l’Àfrica una expedició de més
de 40 mil homes, la majoria reservistes amb
responsabilitats familiars i que no es podien
permetre el luxe de pagar els 6 mil rals que
costava lliurar-se del servei. A més, gran part
d’aquests homes eren catalans, la qual cosa
s’interpretà com una mesura de càstig cap al
Principat. Això, juntament amb el desconten-
tament creixent de la societat i l’enduriment de
les condicions de vida, va provocar que durant
l’embarcament de les tropes al port de Barce-
lona es produïssin manifestacions antibel·-
licistes i incidents que es van estendre com la
pólvora per tota la ciutat. Els aldarulls amb la
policia eren diaris i l’ambient es radicalitzà de
forma perillosa.

El 26 de juliol es convocà una vaga general
contra la guerra en totes les principals ciutats
de Catalunya i la violència es desfermà: es
cremaren esglésies i convents i es declarà
l’estat de guerra.

La protesta va desbordar els organitzadors i va
agafar un caire insurreccional no previst. Els

Aquest mes de juliol es
commemora el centenari 
de la revolta antimilitarista i
anticlerical que va trasbalsar 
el país durant vuit dies i 
que va ser coneguda com 
la Setmana Tràgica. 

partits republicans no van voler prendre la
direcció i la revolta, sense una orientació política
i un lideratge clar, es convertí en un moviment
caòtic i incoherent que va aïllar la ciutat de
Barcelona de la resta del país.

El 30 de juliol l’exèrcit dominava la situació i el 2
d’agost la normalitat regnava pels carrers de la
ciutat deixant darrere seu un resultat de 100
civils i 3 militars morts, gairebé dos mil pro-
cessats per les jurisdiccions civil i militar, a més
d’una forta repressió que inclogué l’execució
de cinc persones, entre elles, Francesc Ferrer i
Guàrdia.

LA SETMANA TRÀGICA A SALT

Aquests esdeveniments van tenir també la
seva repercussió a la nostra vila: el 5 d’agost el
jutge d’Instrucció del partit decretava pro-
cessament i presó preventiva en contra de tres
regidors de l’Ajuntament i els suspenia del càr-
rec de regidors. El Ple de l’Ajuntament va donar
compte de la lectura de la comunicació del
governador civil de la província en què ma-
nifestava el desig “a dichos señores concejales
suspensos un pronto y feliz resultado en el
sumario sobre sedición que les sigue y por el
cual ha sido decretado el repetido proce-
samiento de los mismos”. La condemna va ser
ratificada pel jutge militar de Girona.

Aquests tres regidors saltencs havien participat
els dies 27 i 28 de juliol en uns disturbis que
s’havien produït a la ciutat de Girona en contra
de la guerra. El jutge els imputava el delicte
d’“inducción a la deserción”,“delito de sedición
y desórdenes públicos”.

El 29 d’agost, el Ple de l’Ajuntament tornava a
manifestar el seu suport als “mencionados
compañeros de municipio, este cabildo les
desea una rápida y feliz resolución del pro-
cesamiento de los mismos.”

Dos d’aquests regidors van ser reposats en el
càrrec temps més tard: un, el 5 de juny de 1910;
l’altre, tot i no tenir la data exacta, l’any 1913 ja
el trobem com a regidor, i el tercer, pel que
sembla, no es tornà a dedicar a la política i el
trobem dedicat als seus negocis.

FREDERIC MAYOL - Arxiver Municipal
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• PENAL 
• CIVIL

• ESTRANGERIA 
• LABORAL

Horari: de 10 a 2/4 de 2 del migdia
i de 5 a 8 de la tarda 

c/ Major, 30, 1r - 17190 SALT
Tel. 972 23 98 23 - Fax 972 24 21 15

info@vincia.net
www.vincia.net
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L’actuació ha començat sense els pilars d’entrada, i la pri-
mera colla a actuar ha estat Marrecs descarregant un
3d7. Xics ha seguit amb un 4d7 amb agulla i Xiquets un
4d7 descarregat.

En segona ronda Marrecs ha descarregat el 4d7 amb
agulla. Descarregat sense massa problemes. Xics ha fet el
3d7 amb agulla i Xiquets de Tarragona el 3d7. 
El ritme de l’actuació ha estat molt ràpid i no ha calgut
desmuntar cap peu. Les dues primeres rondes s’han re-
solt en una hora justa. 

Marrecs ha inaugurat la tercera ronda amb un 4d7 descar-
regat. Marrecs volia portar el 5d7 a la Porxada, però per
mancances a nivell de pinya ha hagut de rebaixar les pers-
pectives. Xics ha fet un intent desmuntat de 5d7. No l’han
pogut acabar de coronar però han arribat a col·locar
dosos. En ronda de repetició han fet un intent desmuntat
de 4d7, també quan ja hi havia els dosos col·locats. Final-
ment han fet un nou intent i han aconseguit descarregar
el 4d7. Xiquets per la seva banda ha descarregat el 4d7
amb agulla. 

a la diada de l’Ascensió 
de Granollers

ELS MARRECS

Cada any, pel mes de maig, en Pitu Pla organitza una sardinada al prat de la seva propietat de Montfullà,
per a la gent gran que tenen ganes de fer una passejada, gaudir del paisatge i com no, menjar sardines.

Com podeu veure en la foto són més de 4 els que s'hi apunten.
Unquehiera

En ronda de pilars, que s’han fet conjuntament, Marrecs ha descarregat el pilar de 5 per sota, Xics i Xiquets
han descarregat els seus pilars de 5. Per acabar l’actuació s’han descarregat dos pilars de quatre per part de
Marrecs, dos per part de Xics i tres per part de Xiquets. Els pilars han servit per poder provar canalla nova.

La propera actuació de Marrecs serà el dia 7 de juny a Mataró.

Marrecs: 3d7, 4d7a, 4d7, p5ps i 2p4  -  Xics: 4d7a, 3d7a, 4d7, p5 i 2p4  -  Xiquets: 4d7, 3d7, 4d7a, p5 i 3p4

LA SARDINADA

informació
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Les pistes del Club Petanca Cassà van acollir
els dies 17 i 31 de maig el campionat provincial
de dupletes en totes les categories, es va dis-
putar aen dues jornades degut a la gran quan-
titat d’equips inscrits per aquesta competició.
Les jugadores del Salt, Montse Espinosa i Fina
Espinosa van quedar classificades en 3r lloc a la
categoria de fèmines, també van quedar  en 3r
lloc Manuel Romero i Jose Toledo, que havia
substituit a Marc Fauchs en la segona jornada
del campionat. Tots dos equips participaran en
les eliminatòries a Santa Perpètua de la Mo-
goda per anar als campionats d’Espanya.

L’equip femeniídel Salt, campió als provincials
de tripletes, es va desplaçar els passats dies
22, 23, 24 i 25 de maig a l’Illa de Lanzarote per
disputar el Campionat d’Espanya femení, l’e-
quip del Salt va quedar classificat en 18è lloc
d’un total de 32 equips. Les nostres jugadores
els hi va faltar una mica més de sort per passar
el tall dels 16 primers tot i que van estar a punt
d’aconseguir-ho davant d’un experimentat
equip local, però tot val a dir-ho el nivell en ge-
neral era molt alt i nosaltres ens donem per sa-

PETANCA 

tisfets. Els guanyadors de la lliga dels dissabtes
del mes de maig van ser 1a Angelina Font, 2a
Pepita  Cobos,  i el 3r Josep Ros Fornells. Tots
van rebre un obsequi de mans del delegat. Els
propers mesos de juliol i agost la lliga no es farà
ja que la calor és molt intensa per jugar al pati
del casal, de totes maneres, els dimecres, di-
jous i divendres del juliol i agost es celebraran
les nits de club a la fresca. Us hi esperem a tots.

El dia 7 de juny a Vilartagues va tenir lloc el cam-
pionat Sant i Patró organitzat per la Federació
Catalana de Petanca, el Salt hi va presentar un
total de 7 equips i el resultat no va ser massa
bo, ja que només l’equip de 2a categoria de
Lluís Roca, Joan Martín i Xavier Suárez  va
aconseguir un segon lloc molt meritori. 

També us voldria comentar que els propers
dies 18 i 19 de juliol celebrarem les XIV HORES
INTERNACIONALS FÈMINES, a les pistes del
club, us hi esperem a tots.
Que tingueu un bon estiu! 

JOSEP BOÓ i ALECH

Equip guanyador del Campionat d’Espanya de fèmines. 2n classificats Sant i Patro

informació
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HITACHIS.A.T. TELE i SO
c/ Major, 383 - Tel. 972 23 56 61 - 17190 SALT (Girona)   SERVEI TÈCNIC OFICIAL

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
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En la mostra de final de curs dels alumnes infantils de l'escola de dansa Nou Espiral de Salt, que es
va dur a terme el diumenge 14 de juny al Teatre de Salt, es van poder veure diverses coreografies
de dansa clàssica, espanyola i contemporània a càrrec dels alumnes d'entre 6 i 13 anys. Les peces
que es van mostrar són creacions de Kuka Feliu, Paloma Solanas, Montse Roig i Helga Carafí.

NOU ESPIRAL DE SALT
MOSTRA FINAL DE CURS al TEATRE DE SALT

MOSTRA FINAL DE CURS a LA MIRONA
El  diumenge 21 a les 20:00 h. a La Mirona de Salt, els alumnes adults del Nou Espiral van repre-
sentar les coreografies de dansa contemporània, flamenc, dansa oriental, hip-hop, break-dance i
percussió africana i es va veure la peça guanyadora del Dansalt 2009 "Music Box" del saltenc Lluís
Burch.
Va ser un èxit de públic, amb la sala la Mirona plena de gom a gom.

Fotografies: MARTÍ ARTALEJO

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

CARNS I EMBOTITS

Bona Festa Major
i bones vacances!

GIRONA
Pg. d’Olot, 58

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

SALT
Francesc Macià, 11

Tel. 972 24 01 96

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

17190 SALT (Girona)

Us desitja una
Bona Festa Major!

Joieria Rellotgeria
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Des del Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt volíem homenatjar el “Dia de Sant Jordi” amb
alguna creació del taller d’estimulació manual del centre.

Aprofitant els recursos que se’ns donen des de la revista La Farga en l’apartat de “Pessics d’Art” vàrem
agafar la idea de les roses, fetes amb l’antic joc de “cel i infern”, i vàrem crear la composició que veieu
sobre aquestes línies..

També vàrem fer un altre ram i uns punts de llibre que ens varen ajudar a celebrar aquesta diada tan
assenyalada d’una manera divertida i creativa.

MONTSERRAT CASADEMONT

Miquel de Palol, 9
Àngel Guimerà, 90-146

Manel de Falla/Torres i Bages
Doctor Ferran

17190 SALT (Girona)

JOSEP M. FERRER
Us desitja una bona Festa Major!

FORN
de
PA

BRIOIXERIA

MONT-RAS

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

SANT JORDI
al Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt

informació
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c/ Esteve Vila, 1 - 17190 SALT (Girona)
Tel. i Fax 972 23 13 45
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Gimo és un ésser imaginari molt gros que viu a la
ciutat de Girona. Una mena d’esperit o silf.
S’anomena Gimo per les primeres lletres de la
població i el mo de monàrquica perquè és ciutat
del príncep.

Ben a prop seu hi ha Sare a la vila
petita, saltenca i republicana. 

En Gimo sempre té molta gana i
s’ho vol menjar tot.

Una vegada, no sé què va veure o
buscava... que, amb un lleuger mo-viment va
esclafar Palau, Sta. Eugènia, Sant Daniel, Sarrià i
una part de Sant Gregori. I, el petit Sare també va
quedar atrapat sota seu, i com que era tan gros
no hi havia manera de poder moure’s. Però, el
petit Sare va començar a fer pessigolles que li
eren incòmodes  al gran Gimo. I, tan fou així que
a en Gimo no li agradava aquella posició i volia que
en Sare fotés el camp de sota seu. Així, de cop i
volta, Sare va fer un bot i va sortir de l’ombra d’en
Gimo.

Però, Gimo sempre està a l’aguait de Sare
perquè és a prop, li fa set i té una mena d’enveja
del passat revolucionari de Sare davant d’un
Gimo sempre gris i obscur...

D’un temps cap aquí, Giro ha estat maquillat i ha
adoptat colors vius més propis del temps actuals.
Però, Sare li diu: “Gimo ...? Gimo ...? Tu ets el Gimo
de sempre ...!”

No sé si és veritat quan diuen que Gimo tenia una
casa de barrets, però del que estic ben segur és
que en Gimo és un espavilat i té una bona
col·lecció de barrets, i se’ls posa segons les ne-
cessitats del moment, té un barret d’esquerres i
un de dretes; un barret progressista i un de con-
servador; un barret de socialista i un de capitalista;
un barret de laic i un de clerical; un barret de

religiós i un d’agnòstic ... I, amb aquesta fórmula,
sempre són les mateixes famílies les que
ostenten el poder de la ciutat: el poder econòmic
i el polític. I, a Salt, aquesta oligarquia de Girona
també té els seus agents: gent que sempre s’han
posat sota la protecció d’elements d’ordre
celestial o de cacics de torn. I, això, ha portat la
societat a un estat hipnòtic que no és nou al
poble, perquè aquests adeptes no els van
protegir per la seva capacitat sinó per la seva
Fidelitat. I, això, ha empobrit d’una manera
gegantina el país. 

Avui dia hi ha coses que li fan nosa a en Gimo i les
vol des-plaçar a Sare: més carrils a l’au-topista A7,
els desviaments de la NII, el pas de trens no
agradables i combois de mercaderies perilloses,
etc.

Però que Gimo no havia tret el cul de sobre Sare
...? Doncs, sembla que no!

Ara, Sare, té nous pollets. Malgrat que la
semblança amb els d’en Gimo podria ser total, no
són de la mateixa llocada. Bona Festa Major,
Saltenca i republicana.

Nota

Curiosament, els membres del Centre Obrer de Cultura la
Floreal, tenien una publicació que es deia Despertar i, ara fa
pocs anys, una persona que res té a veure amb els cercles
anarquistes va fer un escrit que també feia referència a la
societat adormida ... Vull dir que l’actual situació no és nova
perquè fa 75 anys teníem la mateixa forma que la d’ara:
una minoria dirigent, amb líders i elits, creada d’una manera
és la garantia de la resta dels ciutadans. I així, els poders
sempre estan a cobert.

AGAPIT ALONSO i PONT

GIMO i SARE

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

col·laboració
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exposició

El passat 27 de juny es va celebrar la 1a fira DARTSALT celebrada al 
Passeig de Girona patrocinada per la Fundació Modest Cuixart.

Aquí us mostrem unes fotografies amb la parada de llibres del pintor i l'altra 
amb el fill i l'esposa d’en Modest que volgueren fer acte de presència a la 

1a. fira d'art de Salt en homenatge al pare i marit.

Ramon

1a fira DARTSALT
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Carrer de Vilablareix, 70-72
Tel. 972 23 13 61

17190 SALT (GIRONA)

CONSTRUCCIONS
ELECTROMECÀNIQUES

DEL TER, S.A.

MAQUINÀRIA
PER A PLÀSTICS

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

CASES • AMPLIACIONS • REHABILITACIONS

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

BURCH constructors, s.l.
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Les papallones són insectes, d’activitat noc-
turna o diürna, que des de fa un temps han ex-
perimentat una regressió generalitzada arreu
d’Europa, per això al 1994 des del CBMS (But-
terfly Monitoring Scheme a Catalunya) es vaini-
ciar un projecte de seguiment de les diürnes
(ropalòcers), amb l’ajut del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
El projecte té com a objectiu conèixer els can-
vis poblacionals d’aquests insectes, per la seva
importància dins els ecosistemes, per l’ex-
cel·lent capacitat bioindicadora, per la seva
sensibilitat amb el canvi climàtic i amb les alte-
racions dels hàbitats. 

Les dades que obtenen en el CBMS són cedi-

Transsecte 
realitzat en 

l’estudi, a 
la zona del 

Pla dels Socs.

des pels diferents col·laboradors, de diverses
localitats, que formen un punt de monitoratge.
La població de Salt es va fer participant d’a-
quest projecte gràcies al Centre Naturalista i a
la Societat d’Estudis i Recerca de Salt (SERS),
que des del 2008 està elaborant aquest estudi
i creant una nova estació de monitoratge.

Per poder participar en aquest projecte cal
posar-se en contacte amb el CBMS i escollir un
transsecte que representi diferents hàbitats i
que s’haurà d’anar repetint setmanalment du-
rant els mesos d’estudi. A la població de Salt el
circuit escollit es troba a la zona del Pla dels
Socs, a les Deveses de Salt. 

LES PAPALLONES 
un grup en regressió?
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El recompte s’ha de fer durant les 10 i 14 h del
migdia, ja que és quan es troben les millors
condicions ambientals. Durant el transsecte cal
anotar els possibles impactes de l’hàbitat, am-
bient, etc.

En el primer estudi de l’any 2008 a Salt, durant
el mes de juliol i fins setembre es van compta-
bilitzar un total de 461 individus, on s’hi classifi-
caren 28 espècies diferents, de totes les
papallones en destaquem les espècies se-
güents: 

Es va observar que el nombre i les espècies
trobades variava cada setmana, degut a que
unes ja havien finalitzat el seu cicle de vida i al-
tres tot just el començaven.

Aquest estudi es va realitzar amb la col·labora-
ció de 4 noies voluntàries (Ester Ros, Lídia Pi-
bernat, Montse Fernàndez i Sílvia Poch) i l’ajuda
d’en Joan Pibernat i en Xavier Sunyer, experts
en lepidòpters i col·laboradors de la SERS.

Com ja hem dit, les dades obtingudes són útils
per analitzar canvis poblacionals que una espè-
cie pot experimentar en tot el territori, a més
d’altres aspectes que estudia el CBMS. Gràcies
a tota la informació cedida per tots aquells
punts de monitoratge, la base de dades d’a-
quest projecte és una de les millors i una de les
més importants sobre la biodiversitat catalana i
també sobre l’ecologia de les papallones de la
zona mediterrània. 

Aquest any 2009 el Centre Naturalista i la SERS,
han tornat a reiniciar el recompte de papallo-
nes, per tornar a obtenir nous resultats i poder
comparar com varien les poblacions de papa-
llones diürnes a Salt. 

Per a més informació sobre aquest estudi
podeu posar-vos en contacte amb la SERS:

(info@sersalt.org) 
o des de la pàgina web del CBMS 

(www.catalanbms.org)

ESTER ROS BADOSA 
Estudiant en pràctiques 
de la UdG a la SERS

Melanargia
lachesis 

Pieris rapae

Polyommatus
icarus

Maniolajurtina

col·laboració



L’OMBRA de la LLUM

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

La gran mentida que ens empassem tots és
que cal més transport d’energia per evitar un
col·lapse energètic que ens pot portar al temps
de les espelmes.
I aquesta gran mentida ens la fan empassar tan
si com no; només cal entrar en qualsevol edifici
oficial, i privat també, en ple migdia i veure que
tots els llums estan encesos quan al carrer
quedes enlluernat de tanta llum. No fa tant s’ha
posat de moda il·luminar als vespres catedrals
i monuments com si no en tinguéssim prou de
veure’ls de dia i no parlem de la Torre de l’Aigua
de Barcelona; una empresa amb beneficis
milionaris a costa del sofert usuari que ha de
pagar el preu que li imposen, per una ne-
cessitat tan vital, com és l’aigua.
A més, aquestes empreses elèctriques tan
defensores del medi ambient, per un costat et
diuen com pots estalviar energia i per l’altre et
donen totes les facilitats per a què instal·lis aire
condicionat com si no fos una de les més
prescindibles necessitats humanes, quan amb
ventiladors s’havia fet el fet fins ara.
Què pensen els arquitectes a l’hora de
projectar un edifici oficial? Els privats són
privats.  No creuen que aprofitant la llum del dia

seria una manera de mitigar la necessitat –
creada artificialment– de grans infraestructures
per a  benefici dels mateixos de sempre?
El nou institut Vallvera, situat en un espai obert
a tots els horitzons ha de tenir de dia els llums
encesos per manca de llum natural. Vaig al CAP
2, que no està situat en cap clot fosc, i igual-
ment: tots els llums encesos com si l’energia
estigués endollada al sol i no tingués cap cost.
La cultura i la sanitat són cares però, amb
voluntat, quants diners es podrien estalviar
d’excessos innecessaris?
Voldria pensar que tot aquest procedir està
més orientat a expandir un consum que dóna
bons beneficis a certs especuladors i com a
nosaltres, directament, ens pensem que no
ens afecta, anem seguint el corrent que és
més còmode que anar-hi en contra.
Això sí, ara ens queixarem del pas del TGV
mercaderies per Salt i quan era l’hora de dir-hi
quelcom el beneíem com si fos un mana caigut
del cel. La foscor de la llum crea ombres
xineses.

RAMON TORRAMADÉ
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BONA FESTA MAJOR!
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DIVENDRES, 17 DE JULIOL

A les 5 de la tarda, VII CAMPIONAT DE PRO-EVOLUTION SOCCER 9 a   L’ESTACIÓ JOVE. Preu inscripció: 2€ per parella (s’admetran
inscripcions fins al dia 14 de juliol). Organitza Estació Jove-Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt.

A les 6 de la tarda, BALL, PERCUSSIÓ i LLUITA TRADICIONAL SENEGALESA al parc Monar. Organitza Senecat.

A les 10 del vespre, CONTES PER A ADULTS amb MELENAS DE GANGA a la Biblioteca Pública de Salt. Organitzen Biblioteca Pública
i Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt. 

A les 10 del vespre, CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA en el marc del CLÀSSIC SALT ‘09 amb EL MESTRE D’ESCOLA a càrrec de
XAVIER MENDOZA, LEVEL 415 i LA CORAL ROSSINYOL I ALIMARA al Teatre de Salt. Aforament limitat. Preu: 5€. Venda anticipada
a l’Estació Jove i al Teatre de Salt. Organitzen Comissió de Festes de Salt i Ajuntament de Salt.

DISSABTE, 18 DE JULIOL

De les 11 del matí a les 5 de la tarda, JORNADES DE L’ASSOCIACIÓ SENEGALESA SENECAT al Teatre de Salt. Organitza Senecat.

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

A partir de les 5 de la tarda, XIV HORES INTERNACIONALS FÈMINES DE PETANCA (jugadores federades) a les pistes del Club de
Petanca al passeig Verdaguer, 1 (Casal de Jubilats). Organitza Club de Petanca Salt.

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

A les 7 del vespre, CERCAVILA DE GEGANTS. Recorregut: Sortida del parc de la Massana, pels carrers Moreneta, Guilleries, Doctor
Ferran, Major, Enric Granados i Vicenç Vives. Amb les colles convidades de Sant Feliu de Guíxols, les Borges Blanques, Flaçà i
Bescanó. Organitza Amics dels Gegants de Salt.

A les 8 del vespre, PRESENTACIÓ TEATRAL DE BINTA  NDAO i BALL i CANÇÓ DE LES DONES DE GUINEA a la Mirona. Dins les III
Jornades Culturals Senegaleses. Organitza Senecat. 

A les 9 del vespre, FESTA DEL BARRI DE SANT CUGAT (Cases Barates) a la plaça Sant Cugat i al carrer Roca Delpech. Sopar i ball
amb el conjunt NIT I DIA. Organitza Associació de Veïns del Grup Sant Cugat de Salt.

A les 10 del vespre, CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA en el marc del CLÀSSIC SALT ‘09 amb LA FOLKSONG a càrrec de
CALEDONIA’S al Teatre de Salt. Aforament limitat. Preu: 5€. Venda anticipada a l’Estació Jove i al Teatre de Salt.  Organitzen
Comissió de Festes de Salt i Ajuntament de Salt.

A les 10 del vespre, FESTA DEL CARRER FRANCESC MACIÀ amb cantada d’havaneres del grup ELS CREMATS. En el transcurs de
la cantada se servirà un cremat. Organitza Federació de Comerciants de Salt.

A les 10 del vespre, CONCERT DE NADIES i EDMON AGENOR i AMICS a la Mirona. Mostra de percussió senegalesa. Dins les III
Jornades Culturals Senegaleses. Preu 10€ anticipada i 15€ taquilla. Organiza Senecat.

Sopars de veïns a la plaça del Veïnat/Abat Oliva i al carrer Unió.

DIUMENGE, 19 DE JULIOL

A 2/4 de 12 del migdia, JORNADA ESPORTIVA SENEGALESA al camp municipal d’esports de Salt. Organitza Senecat.

A les 5 de la tarda, CONCERT de celebració de l’11è aniversari del bar El Veïnat de Salt. Actuaran MOST i LOS FABULOSOS
TEXASTONES. Al carrer Jaume Vicens Vives (darrere l’escola del Veïnat). Organitza bar El Veïnat.

A les 7 del vespre, CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA en el marc del CLÀSSIC SALT ‘09 amb ASTOR PIAZZOLLA a càrrec de
QUARTET GERIÓ i Companyia de Dansa COBOSMIKA, al Teatre de Salt. Aforament limitat. Preu: 5€. Venda anticipada a l’Estació
Jove i al Teatre de Salt. Organitzen Comissió de Festes de Salt i Ajuntament de Salt.

DIMARTS, 21 DE JULIOL

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

DIMECRES, 22 DE JULIOL

A les 7 del vespre, AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la BISBAL JOVE a la plaça Lluís Companys, davant l’Ajuntament. Organitza
Comissió de Festes de Salt.

Programa d’Actes  
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De les 5 de la tarda a les 8 del vespre, II CONCURS DE GRAFITIS DE SALT, a la paret del carrer Prudenci Bertrana cantonada amb
el carrer Àngel Guimerà. Per a joves entre 14 i 30 anys. Inscripció gratuïta, individual o en grup (màxim de 4 persones). Informació
i inscripcions a l’Estació Jove fins al dia 19 de juliol. Organitza Estació Jove-Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt.

A les 7 de la tarda, CONTES EN CLAU DE SOL, espectacle de contes i cançons a càrrec de JORDI TONIETTI a la plaça de la Coma
Cros. Organitzen Biblioteca Pública i Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt.

A les 8 del vespre, CERCAVILA DE PREGÓ amb els GEGANTS DE SALT i amb el següent recorregut: sortida de la Coma Cros, carrers
Sant Antoni, Sant Dionís, Juan de la Cierva, plaça Pau Casals, carrers Pau Casals, Manuel de Falla i arribada a la plaça Lluís
Companys, davant de l’Ajuntament. Organitza Amics dels Gegants de Salt.

A les 9 del vespre, PREGÓ DE FESTA MAJOR des del balcó de l’Ajuntament; en acabat, hi haurà una mica de foc amb ELS DIABLES
D’EN PERE BOTERO. Organitza Ajuntament de Salt.

A les 10 del vespre, CLASSES DE BALLS DE SALÓ a càrrec de KINBÉDEBALL obertes a tothom, a l’Era de Cal Cigarro. Organitzen
Kinbédeball i Comissió de Festes de Salt.

A 2/4 d’11 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA MONTECARLO a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de
Festes.

DIJOUS, 23 DE JULIOL

A les 7 del vespre, ESPECTACLE DE MÀGIA a càrrec del MÀGIC RAÜL a la plaça dels antics Tallers Hernando. Organitza Àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Salt.

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

A les 8 del vespre, REUNIÓ DEL GRUP DE LECTURA per comentar El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez,
a la Biblioteca Pública de Salt. Organitzen Biblioteca Pública i Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt. 

A 2/4 de 10 del vespre, BALL DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA MARAVELLA a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza Comissió de Festes de Salt.

A les 10 del vespre, CINEMA A LA FRESCA al Padró amb la projecció de la pel·lícula Indiana Jones i el regne de la calavera de
cristall. Organitza Comissió de Festes de Salt.

Sopar de veïns al carrer M. Àngels Anglada.

A 2/4 de 12 de la nit, CONCERT amb el grup K-MELOT a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de Festes de Salt.

A les 2 de la matinada, CONCERT de MIQUI PUIG a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de Festes de Salt.

DIVENDRES, 24 DE JULIOL

A 1/4 d’11 del matí, TORNEIG D’ESTIU DE PETANCA a la plaça Diputació. Organitza Casal de Gent Gran Les Bernardes de Salt.

De les 11 del matí a la 1 del migdia, TALLER DE CIRC gratuït adreçat als infants a càrrec de DEAMBULANTS, a la plaça de la Coma
Cros. Organitzen Deambulants i Ajuntament de Salt.

A les 7 del vespre, AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la PRINCIPAL DE BANYOLES al passeig Ciutat de Girona. Organitza
Comissió de Festes de Salt.

A les 7 del vespre, FESTA INFANTIL DE L’ESCUMA amb LA BOMBOLLA a la plaça Catalunya. Organitza Comissió de Festes de Salt.

A 2/4 de 8 del vespre, CONCERT PER ALS MÉS JOVES amb el grup MACEDÒNIA a l’Era de Cal Cigarro. Organitza C. de Festes 

A les 8 del vespre, EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA al pavelló de gimnàstica. Organitza Salt Gimnàstic Club.

A les 8 del vespre, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “ELS DESASTRES NO SÓN NATURALS, SÓN EVITABLES” emmarcada en el
projecte POBRES x DESASTRES realitzada per GEÒLEGS DEL MÓN, a la porta principal de la Biblioteca Pública de Salt. Organitzen
Amics de Boulembou, Geòlegs del Món i Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt.

De les 8 del vespre a les 2 de la matinada, CONCERT amb motiu del III CAN PANXUT FESTIVAL al parc Monar. Hi haurà sopar i
servei de bar. Organitza Associació Taller de Música.

A 2/4 de 9 del vespre, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SONETS DE SOTAVENT DE SALVADOR SUÑER I AIMERIC, a la sala auditori de
la Factoria Cultural Coma Cros. Organitzen Fundació Valvi i Ajuntament de Salt.
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A les 9 del vespre, I FESTA DE LA BICICLETA INDOOR al Barri Vell. MASTERCLASS POPULAR SPINNING, SOPAR I BALL a la plaça
de la Vila. Organitzen Equilibri, Bici Oci i Can Serrallonga.

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

Sopars de veïns als carrers Cardenal Vidal i Barraquer, Isaac Albéniz, Joaquim Ravetllat, Barri dels Escriptors (C/ Miquel de
Palol), Agustí Cabruja, Pau Casals i Caterina Albert.

A 2/4 de 11 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA EMPÒRIUM a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de Festes

A la 1 de la matinada, CONCERT amb el grup GOSSOS a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de Festes de Salt.

A les 2 de la matinada, CONCERT amb MIQUEL ABRAS a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de Festes de Salt.

DISSABTE, 25 DE JULIOL

A les 10 del matí, XXXI FESTA D’ESCACS a la plaça del Veïnat. Actes previstos: PARTIDES SIMULTÀNIES i PARTIDES D’ESCACS
GEGANTS. Organitza Club d’Escacs de Salt i Girona.

A les 10 del matí, CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA en el marc del CLÀSSIC SALT ‘09 amb GLÒRIA de VIVALDI a càrrec de la CORAL
TRIBANA DE SALT i CLÀSSIC SALT ENSEMBLE dirigits per FRANCESC PETIT, al Teatre de Salt. Aforament limitat. Preu: 5€. Venda
anticipada a l’Estació Jove i al Teatre de Salt. Organitzen Comissió de Festes de Salt i Ajuntament de Salt.

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

A les 12 del migdia, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR amb l’acompanyament de la CORAL TRIBANA DE SALT a la parròquia de
Sant Cugat.

A les 6 de la tarda, PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR, VETERANS GIRONA C.F. – VETERANS C.F. SALT. Org.a C. Futbol Salt.

A 2/4 de 7 de la tarda, RUA DE BANDES DE PERCUSSIÓ en el marc del 20è aniversari de DIABLES D’EN PERE BOTERO i la
participació de les bandes Diables d’en Pere Botero (Salt), Guillables (St. Hilari), Puig d’Afrou (La Cellera),
Gàrgoles de Foc (Banyoles), els Dracs (La Bisbal) i Xirois (Girona). Recorregut amb sortida del parc Monar, carrers Ausiàs March,
Major, Francesc Macià, Àngel Guimerà i plaça 11 de Setembre. Organitza Diables d’en Pere Botero.

A les 7 de la tarda, XERRADA A CÀRREC DE JOAN SURROCA dins els actes de l’exposició “ELS DESASTRES NO SÓN NATURALS,
SÓN EVITABLES” realitzada per GEÒLEGS DEL MÓN, a la Biblioteca Pública de Salt. Organitzen Amics de Boulembou, Geòlegs del
Món i Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt.

A 2/4 de 8 del vespre, CONCERT DE MÚSICA POPULAR CATALANA amb l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL a l’Era de Cal
Cigarro. Organitza Comissió de Festes de Salt.

A les 8 del vespre, PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR, GIRONA C.F.(2a divisió) - C.F. SALT (1a regional). Org. C. Futbol Salt.

A les 10 del vespre, 46è CONCURS DE COLLES SARDANISTES “MEMORIAL EMILI CROUS”, a càrrec de la cobla FOMENT DEL
MONTGRÍ a la plaça de la Coma Cros. Organitza Salt Sardanista.

A les 10 del vespre, CINEMA A LA FRESCA a la Maçana amb la projecció de la pel·lícula El valent Despereaux. Organitza Comissió
de Festes de Salt.

Sopars de veïns als carrers Josep Pla, del Far, Lluís Moreno, Doctor Castany, Maria Mercè Marçal, St. Dionís (Era de Can
Maret), Fidel Aguilar (C/ del Rec), Sta. Afra, plaça Juli Garreta i plaça de la Vila.

A 2/4 d’11 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR amb la PRINCIPAL DE LA BISBAL a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de Festes
de Salt.

A partir de les 12 de la nit, l’Estació Jove organitza una TAULA DE SALUT, a la zona de barraques on es donarà informació sobre
sexualitat, drogues, etc. Organitzen Estació Jove i Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt.

A la 1 de la matinada, CONCERT de BARRICADA a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de Festes de Salt.

A 2/4 de 3 de la matinada, CONCERT de LA BANDA DEL YUYU a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de Festes de Salt.

A 2/4 de 5 de la matinada, CORREFOC a càrrec d’ELS DIABLES D’EN PERE BOTERO, amb la col·laboració de les colles de diables
Les Gàrgoles de Foc (Banyoles), Els Ducs de Foc (Torroella de Montgrí) i Els Diables de l’Albera (la Jonquera). Recorregut amb
sortida de l’Era de Cal Cigarro en direcció al carrers Pere Coll i Guitó, Major, plaça Verdaguer, carrers Processó, St. Jaume, plaça
St. Jaume, carrer Llarg i fins a la plaça de la Vila. Organitza Els Diables d’en Pere Botero en el marc del seu 20è aniversari.
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DIUMENGE, 26 DE JULIOL

A les 6 de la matinada a la plaça de la Vila, BALL DEL PIJAMA, FESTA DE L’ESCUMA i DISCOMÒBIL amb LA BOMBOLLA. 
Organitza Comissió de Festes de Salt.

De les 9 del matí a les 2 del migdia, VI TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA a la plaça de la Vila. Organitza Jan Col·lecció.

A les 10 del matí, VIII DESCENS POPULAR AMB PIRAGUA PEL TER - MEMORIAL FRANCESC FERRER. Entrega de dorsals i
inscripcions al pàrquing del restaurant La Barca de Bescanó. 

A 2/4 de 2 del migdia, DINAR I SORTEIG DE PREMIS dels participants del VIII DESCENS POPULAR AMB PIRAGUA PEL TER -
MEMORIAL FRANCESC FERRER, al parc de les Ribes del Ter de Girona. Organitza: Club de Piragüisme Salt - Ter i empresa Caiac
i Natura.

A 2/4 de 6 de la tarda, CERCAVILA amb els grallers i timbalers dels MARRECS DE SALT. Sortida de la Factoria Cultural Coma Cros,
carrers Enric Granados, Major i Manuel de Falla fins a la plaça Lluís Companys. Organitza Colla Castellera Marrecs de Salt.

A les 6 de la tarda, ACTUACIÓ CASTELLERA amb els MARRECS DE SALT, els CASTELLERS DE SABADELL i els XERRICS D’OLOT
a la plaça Lluís Companys (davant de l’Ajuntament). Organitza Colla Castellera Marrecs de Salt.

A les 7 del vespre, ESPECTACLE INFANTIL amb PAÍS DE COTÓ a la plaça Coma Cros. Organitza Comissió de Festes de Salt.

A 2/4 de 8 del vespre, CONCERT DE MÚSICA POPULAR CATALANA amb l’ORQUESTRA VOLCÁN a l’Era de Cal Cigarro. Organitza
Comissió de Festes de Salt.

A 2/4 d’11 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR a càrrec de l’ORQUESTRA VOLCÁN a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de
Festes

A les 12 de la nit, entrega dels PREMIS DEL II CONCURS DE GRAFITIS DE SALT i CONCERT PER A JOVES amb el grup MOST,
guanyador de la 6a edició del concurs SALT DE MUSICS VI a l’Era de Cal Cigarro. Organitza Comissió de Festes de Salt.

DILLUNS, 27 DE JULIOL

A les 7 de la tarda, FEIXINA amb ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de SALT i JOCS 2, BERENAR I XOCOLATADA PER A LA MAINADA
al Pla dels Socs. Organitza Penya Blaugrana el Ter de Salt. 

A partir de les 7 de la tarda, durant la FEIXINA es farà l’APADRINAMENT DE L’ESCULTURA LA FONT DEL PARADÍS per part de les
Associacions AMICS DE BOULEMBOU I AMICS DE LA UNESCO, al Pla dels Socs. Organitzen Amics de Boulembou, Amics de la
Unesco i Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt.

A 2/4 de 10 del vespre, CANTADA D’HAVANERES amb el grup VORAMAR a la plaça de Catalunya. Organitza Comissió de Festes.

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

EXPOSICIONS FESTA MAJOR 2009
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Del 16 al 31 de juliol, EXPOSICIÓ DELS CARTELLS DE FESTA MAJOR presentats al concurs de cartells,
a la sala d’exposicions de la Biblioteca Pública de Salt. Organitzen Biblioteca Pública i Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Salt. Es podrà visitar en l’horari d’obertura de la biblioteca.

Del 13 de juliol al 14 d’agost, EXPOSICIÓ DE REVISTES “LA FARGA” al Centre de Recursos per a la Gent
Gran (plaça de la Vila, s/n).

Del 20 de juliol al 14 d’agost, EXPOSICIÓ “ARQUITECTURES DE SALT” obra d’IMMA BADOSA, alumna de
l’Escola de Belles Arts de Salt. Organitzen Biblioteca Pública i Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt. Es
podrà visitar en l’horari d’obertura de la biblioteca.

Del 24 al 26 de juliol, EXPOSICIÓ “ELS DESASTRES NO SÓN NATURALS, SÓN EVITABLES” emmarcada
en el projecte POBRES x DESASTRES realitzada per GEÒLEGS DEL MÓN a la porta principal de la
Biblioteca Pública de Salt. Organitzen Amics de Boulembou, Geòlegs del Món i Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Salt.
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col·laboració

Circular amb cotxe adaptat per la ciutat de
Girona (és la que conec millor, però no és
l’única) és un no parar de rebre sorpreses,
en el sentit emprenyador del terme.

L’última la vaig tenir fa poc, quan vaig anar
a (intentar) aparcar a la cruïlla dels carrers
de la Creu i Migdia: hi ha dues places d’a-
parcament, davant per davant d’un esta-
bliment de menjar. Es tracta d’un lloc molt
cèntric, molt buscat, però aquest
dia que dic, un dissabte cap al
tard, les dues places esta-
ven lliures... 
Però ja diuen que la fe-
licitat no és mai com-
pleta: just al costat
de l’aparcament,
l’espai que un dis-
capacitat que usa
cadira de rodes
necessita per obrir
la porta del con-
ductor per poder
baixar la cadira era
ocupat per les taules,
cadires i tendals que
l’establiment de menjar hi
ha instal·lat de cara a l’estiu,
sobre la vorera.

Com és això?, us deveu preguntar. Jo
també ho faig, perquè aquí només hi ha
dues possibilitats: que els amos de l’esta-
bliment hi hagin estès la seva parada de
taules i cadires sense permís de l’Ajunta-
ment, o bé ho han fet amb el vistiplau del
Consistori, cosa que vol dir, o bé que en
aquella casa no s’assabenten de què vol
dir el concepte “aparcament reservat
per a discapacitats” que assenyala el
cartell plantat al costat, o bé que passen
de les necessitats dels conductors disca-
pacitats tan olímpicament com els de l’es-
tabliment en qüestió...

I bé, és una anècdota més. Qualsevol

minus motoritzat us en podrà explicar un
gavadal, però deu ser perquè la permissivi-
tat municipal permet campar als desapren-
sius que els importa un rave tot excepte
poder anar a la seva. Hi ha barruts que
aparquen als reservats simplement apli-
cant el seu enorme morro allà on deixen el
cotxe, si de cas sortint amb allò típic de
“només són 5 minuts”, en cas que els
enganxis i els posis cara de gos enrabiat.

Però hi ha tota una tropa de mor-
ruts que funcionen (i tothom

ho sap, excepte potser els
de la casa de la vila, tan

diligents en altres te-
mes) fent servir tar-
getes d’aparcament
falsificades (és fàcil:
només cal un bon
escàner i una bo-
tiga on plastifiquin
documents) o bé la
targeta legal de

l’avi, del germà o de
la tieta discapaci-

tats... Si no és així, la
quantitat de discapaci-

tats conductors de cotxe
que corren per Girona és

simplement fantàstica.

I ara que hi som, dues coses més: el nom-
bre de places d’aparcament reservades
que hi ha a l’àrea de Girona ha crescut,
aquests últims anys, gràcies a Déu. Però
també és cert que n’hi ha un munt que
estan tan mal situades, que a l’hora de la
veritat resulten inútils, i no s’haurien de
computar com a places reservades en els
mapes turístics: n’hi ha que estan empla-
çades al costat mateix d’un arbre, que no
permet obrir la porta, o amb la seva base
de terra, i no hi pots plantar la cadira per
baixar del cotxe, perquè hi quedes clavat
i/o desequilibrat; o d’un desnivell de la vo-
rera, i et pots trencar el cap en l’intent. I en
altres casos, si no hi ha cap d’aquests obs-

APARQUEU,
APARQUEU, MALEÏTS!
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tacles “naturals”, ja s’encarreguen els veïns
de posar-hi els seus, en forma de bicicleta
fermada a un fanal o de moto aparcada
despreocupadament damunt la vorera...

L’altra cosa que volia dir és que quan et tro-
bes una plaça reservada ocupada per
algun energumen sense permís hi ha la
possibilitat, és clar, d’agafar el telèfon (el
mòbil, forçosament) i avisar la grua munici-
pal. Però, a banda que sigui “lleig” que un
es vagi “xivatant” a l’autoritat, la trucada va

a compte del pobre discapacitat (que sol
ser pobre, a més, curiosament); el pitjor,
però, és que, primer, l’estona d’espera
també va a compte del discapacitat, i se-
gon: on esperes, mentrestant, amb el teu
cotxe, sense fer nosa?

Hi hauria una manera efectiva per tenir tot
aquest ramat de vividors amb l’ai al cor, si
més no, i que a la llarga escarmentessin:
que existís un número de telèfon gratuït al
qual es pogués trucar per cridar la grua. Al-
guna vegada ho hem suggerit als respon-
sables de la cosa, en reunions i altres
fòrums on s’han tractat aquestes qües-
tions, dins de la qüestió més ampla de la
supressió de barreres per a la mobilitat,
però amb l’èxit que és palès: cap.

Si hi ha algú que pensi allò que hem arribat
a sentir expressat en veu alta –i amb un pa-
rell de pebrots–, que els minus som “uns
privilegiats”, li recomanaria que llegís el
cartell que acompanya aquest text. Podria
ser fins i tot que l’entengués.

FERMÍ SIDERA RIERA

col·laboració
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c/ Pere Coll i Guitó, 14 
Tel. i Fax 972 23 59 65
17190 SALT (Girona)
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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

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!

publicitat
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entrevista

-Premi 3 de març, contents no?
-Sí, molt contents. Després de tants anys
sempre s’agraeix un reconeixement. Hi ha
hagut moments millors, pitjors, més fàcils i més
difícils per la continuïtat de l’emissora i en una
data com els 25 anys que un poble reconegui
la feina que hem fet entre tots, perquè és feina
de tota l’emissora –per això vaig intentar no
pujar jo a recollir el premi, però no em van
deixar–, és molt satisfactori.

-Com va néixer Ràdio Salt?
-Pel que jo tinc entès va ser una proposta d’en
Salvador Sunyer que va engegar en Xavier
Corominas. Va ser just després de la inde-
pendència de Salt i també un moment en què

naixien emissores locals a tot Catalunya. Era
un sistema barat, perquè la televisió és molt

cara, però en canvi amb 300.000 a
500.000 pessetes podies posar en mar-
xa una emissora que s’escoltés. I en

aquell moment d’efervescència per la
independència, doncs això era un
bon mitjà per tenir una veu pròpia.

Entrevista a: JOFRE FERRER
25 anys de RÀDIO SALT

Nom: Jofre Ferrer
Edat: 46 anys 
Nascut  i resident a Girona

Professió: Periodista, llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat
Autònoma de Barcelona i director de Ràdio Salt (97.7 de la FM) des del 1990.

Recentment la nostra ràdio local ha rebut el premi 3 de març en motiu de la seva
tasca durant 25 anys. Podeu saber més coses d’aquest 25è aniversari fent-vos
amics de Ràdio Salt al Facebook, on trobareu informació del pròxim sopar per amics
i col·laboradors de l’emissora que tindrà lloc a la Mirona la tardor vinent.

Encara que sigui per raons meteorològiques, Salt dista molt de ser Cicely, aquell poble peculiar d’Alaska
en el qual s’hi havia perdut un doctor, i Ràdio Salt no és K-OSO –en tot cas hauria de ser K-LluDRiGa–.
De tota manera, amb el seu director de la història de l’emissora, resulta fàcil imaginar un petit espai
emetent des dels passadissos de l’ajuntament semblant a aquella habitació des d’on el personatge
Chris Stevens feia les seves dissertacions filosòfiques plenes de poesia. D’aquells humils orígens ja
en fa 25 anys, queda enrere aquest primer espai i també la seva segona ubicació, un 8è pis al carrer
Doctor Ferran on encara hi ha les antenes. En tot aquest temps, però, havent passat per moments més
crítics i també de brillants, especialment quan tenien la corresponsalia de la COM a Girona i rebien tot
tipus de convidats il·lustres, l’emissora local ha sabut mantenir una bona sintonia amb els seus oients,
un fet que ha enganxat a en Jofre, almenys, 18 anys més del que tenia previst. 
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Ara, pels 25 anys, he estat remenant papers
vells i he trobat el projecte original de fun-
cionament de la ràdio escrit per l’Emili Gispert,
que després va ser director de El Punt, i també
hi va tenir molt a veure amb els primers temps
la Carme Coll i en Manel Mesquita. 

-Ha perillat la continuïtat de Ràdio Salt en algun
moment?
-Jo diria que el més greu va ser quan es va
tancar per un deute amb la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE), al 1989, poc abans
que hi entrés jo com a director. L’emissora va
estar tancada durant uns dies, per ordre
judicial, fins que es va pagar el deute.

-Ja en aquella època hi havia l’SGAE en peu de
guerra?
-Nosaltres argumentàvem que era una emis-
sora pública, que l’objectiu no era guanyar-hi
diners, sinó fer un servei, de manera que no
havíem de pagar a la Societat General d’Autors.
Cap emissora municipal de Catalunya estava
pagant en aquells moments i totes estàvem
d’acord en mantenir-nos en aquella postura,
fins que hi va haver la sentència judicial que ens
va fer tancar l’emissora mentre no es pagués
la multa, que en aquell moment era d’unes
900.000 pessetes, si no ho recordo malament.

-I ara tothom paga, no?
-Ara es paga un cànon en el qual hi ha una sèrie
de descomptes pel fet de ser una emissora
sense ànim de lucre, pel fet de difondre la
cultura, etc. I també paguem menys que quan
teníem ingressos per la publicitat.

-Ara no teniu publicitat de cap tipus?
-Ara no tenim publicitat comercial. Es va decidir
des de fa uns 10 anys per això de l’SGAE i
també per una sèrie de raons de comptabilitat.
La ràdio va passar a integrar-se a l’Ajuntament,
en lloc de ser un patronat independent del
consistori com era, i aleshores es va decidir
deixar de fer publicitat comercial. El que sí que
fem és publicitat de les coses que es fan a Salt.
També permetem que els programes dels
col·laboradors passin alguns anuncis, però
com a col·laboradors, no com a emissora. Per
entendre’ns, si ve un jove del poble a fer un
programa de música reggae, per exemple, i la
seva tieta té una sabateria i el vol subvencionar,
doncs això sí que ho permetem, però la ràdio
no facturarà res d’aquesta publicitat.

-Ha canviat el consum de la ràdio amb els
canvis tecnològics?
-Ara hi ha més oferta. No és que es deixi de
consumir sinó que es consumeix diferent.

Sense pensar en mitjans digitals, quan vaig
venir jo aquí, en el dial hi havia 7 ó 8 emissores,
mentre que fa uns mesos vaig fer la mateixa
prova i me’n van sortir 36. Això porta a una
atomització de l’oferta. 

Pel que fa als mitjans digitals, canviarà molt la
manera d’escoltar la ràdio. Internet està
canviant el panorama de la comunicació de dalt
a baix. Tant com la impremta va fer canviar el
món del llibre, que va passar de ser un objecte
només a l’abast dels quatre monjos del
monestir, a què tothom en tingui a casa seva.
Amb Internet passarà el mateix.

-Però la ràdio seguirà o passarà allò que diu la
cançó ‘video kill the radio stars’?
-No li diguem ràdio, diguem-li veu, si vols. Jo
crec que es continuarà treballant amb suport
de veu, sense imatge, a Internet i també per
ones. Perquè és un mitjà molt còmode que et
permet fer una altra cosa mentre l’escoltes.
Pots estar escoltant la ràdio mentre fas feina a
casa o regues el jardí, però difícilment podràs
fer això mentre mires la tele perquè t’absorbeix
massa sentits. Jo crec que futur en té, el que
canviarà és la manera de consumir-la, d’es-
coltar-la.

-l la ràdio local com viurà aquest canvi? 
-Jo crec que la ràdio local té molt futur, a la gent
cada vegada li interessen més les coses que
passen al seu poble. Ara bé, la ràdio local té
unes limitacions econòmiques, de personal,
també perquè compta amb molts col·labo-
radors que van i vénen, llavors això fa difícil que
funcioni com una emissora normal. Pots fer un
informatiu molt bo de notícies locals però això
només ho pots fer una hora al dia. Amb
Internet, però, la gent ho podrà escoltar quan li
vagi bé. La nostra idea precisament és treballar
per emetre per la gran xarxa, que la nova web
municipal de l’ajuntament ofereixi programes
de la ràdio a la carta. 

-Moltes ràdios locals no poden emetre tot el
dia, com és la graella de Ràdio Salt? Quantes
hores emeteu?
-Nosaltres emetem 24 h. al dia perquè quan no
treballem nosaltres treballa l’ordinador –que
ens permet gravar programes i emetre’ls altres
hores– o també tenim desconnexions amb
COM Ràdio. La plantilla de gent de la casa
cobriria de les 8 del matí a les 6 ó 7 de la tarda.
De les 7 de la tarda a les 12 de la nit tenim
col·laboradors. I hi ha molta varietat, des de
programes de música marroquí a debats,
música clàssica, jazz, programes culturals, fins
fa poc n’hi havia un d’economia, etc.

entrevista
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-Com es gestiona la feina dels col·laboradors?
Costa trobar-ne o al revés?
-En principi, tothom que ve aquí intentem
ensenyar-li com funciona i que pugui fer el seu
espai. En resum, no ens falten col·laboradors ni
ens en sobren. Hi ha gent que porta molts
anys, altres de nous... El que ha passat els
darrers anys, però, és que la gent jove vol
música, gresca, connectar amb els amics o
parlar de temes culturals, però s’ha perdut
l’interès, per part dels col·laboradors de fer
informació local, d’esports, etc. També perquè
és molt més lligat i requereix més hores de
preparació. Ara, nosaltres hi estem oberts, si hi
ha gent que vol fer esports que vingui, que
vingui.

-Rebeu feedback de la gent? Sabeu amb
quants oients compteu i què opinen?
-Saber quin nombre de gent ens escolta és car
i no ens ha semblat mai oportú gastar-nos els
diners en fer un estudi d’aquest tipus. Rebem
informació per l’Estudi General de Mitjans, que
és poc fiable perquè es fan unes 200 enques-
tes a tota la província de Girona, o sigui que és
difícil que les emissores locals o les més petites
hi puguin sortir reflectides. Ara, al llarg dels anys
sí que vas veient una certa tendència, i diríem
que tenim entre 2.000 i 4.000 oients. Ara, hi ha
un altre indicador que per nosaltres és molt
significatiu i és que les agències de publicitat de
Barcelona ens truquen per posar publicitat i els
hem de dir que no, o sigui que en els seus
estudis sí que apareixem com   una emissora
que té audiència.

-Amb 19 anys de director, deus haver vist
passar gairebé tot Salt per aquí!
-Déu n’hi do, sí. Això que quan vaig entrar, era
per un any! Jo estava fix al El Punt, però em va
venir a buscar en Xavier Corominas per si volia
passar-hi uns anys i després marxar, tornar al
diari. Aleshores, quan vaig arribar vaig trobar un
armari ple de paper de carta i targetes de l’antic
director i vaig pensar que no calia que me’n fes
de noves perquè no valia la pena. I total, que
porto 19 anys aquí i encara no me n’he fet!!

-I què és el que t’ha enganxat de la ràdio?
Perquè, a més, venies de premsa escrita, un
mitjà ben diferent.
-Vaig treballar a El Punt de fotògraf durant tota
la carrera. Aleshores hi va haver un moment en
què em van demanar que passés a redacció,
on vaig estar uns quatre anys, fins que vaig
venir a Ràdio Salt. I la ràdio enganxa, això el
primer de tot, que ho sàpiga si algú vol venir,
que la ràdio crea addicció i costa de deixar!

Però a mi, el que m’ha fet quedar aquí no és la
ràdio en si, sinó la gent. Tenim molt bon feeling
amb els oients. Jo recordo que quan estàvem
als locals del carrer Doctor Ferran, on hi feia una
calor tremenda perquè estàvem sota teulat i
amb les parets folrades de suro, la gent ens
venia a portar gaspatxo perquè ens refres-
quéssim. Aquí, molts dies hi ha gent que et ve
a portar croissants, cafè, que vénen i et de-
manen si pots anunciar que han perdut el gos,
etc. Aquest tracte directe amb la gent és el
més entranyable.

-Feu un servei social, també?
-Sí, aquí a banda de ràdio, fem un altre paper.
Hem treballat amb escoles, també hem
col·laborat amb serveis socials fem des de
gravacions per a entitats, enregistrament de
programes per a escoles, buscar alguna cançó
pel casal d’avis... Fem molta feina que no és
pròpiament periodística sinó que també és de
serveis, social, educativa, digues-li com et
sembli.

-Aquesta és una de les funcions de Ràdio Salt i
de les emissores locals en general, no? 
-Sí, la idea de Ràdio Salt inicial, que es manté,
és la d’informar i dinamitzar la vida local,
procurar que les iniciatives que sorgeixen al
poble es puguin difondre i donar-los peixet; i
treballar també per la normalització lingüística.
Sempre hem estat una emissora que hem
emès en català, hem tingut programes en
altres llengües però sempre combinant-ho
amb el català i sempre treballant per la
integració de tota la gent que ha vingut a viure
a Salt.

AGNÈS CABEZAS HORNO

entrevista
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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

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

Carnissers des de 1969
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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.
publicitat



52

entrevista

El Pla d’usos ja s’ha aprovat, ara molts
usuaris d’aquells indrets estaran
esperant quan s’aplicarà i com
s’aplicarà. Aquest pla té un cost.
Per aquest motiu vàrem anar a Barcelona, a la
Conselleria de Medi Ambient per a explicar-los
el projecte i demanar ajut perquè tot té un cost
i si arriben subvencions, sempre es pot actuar
amb més rapidesa; hi varen estar molt in-
teressats i ens feren una visita per veure les
hortes, deveses, veure la situació sobre el
terreny; varen quedar molt impressionats
d’aquests espais que cal conservar i van fer
moltes fotos algunes de les quals serviran per
col·locar en tres pàgines d’un llibre que publica
la Generalitat, i que cap a la tardor tindríem
notícies dels ajuts.

Sembla que el pla està orientat molt a
tanques i barraques 

Després d’anys de parlar del pla d’usos 
de les Deveses, per fi s’ha acabat 
el llarg recorregut. 
Aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 15 de juny, 
ara només falta que és publiqui al BOC 
per començar a aplicar-lo. 
Per aquest motiu parlem amb Antoni Gómez, 
regidor de Medi Ambient 
que serà el responsable de la seva aplicació.

PLA D’USOS DE LES DEVESES

Hi hauran unes activitats preferencials i d’altres
a més llarg temps: Primer de tot anirem per les
barraques i tanques que són les que fan més
impacte i no massa agradable. Les barraques
no seran d’un sol tipus, podran ser d’obra, de
fusta i fins i tot de material reciclat. El termini
d’execució serà de dos anys, el primer any
tindran una bonificació molt important en el
permís d’obra, el segon any es pagarà el
permís normal, al tercer any serà sancionat
però, si per algun motiu raonat, el propietari no
pot fer el canvi en aquest temps, aquest temps
se li allargarà sempre que es vegi la bona
voluntat i no un intent de passar-ne.
D’aquestes 400 i escaig barraques, segura-
ment se’n podran aprofitar la meitat, les altres
s’hauran d’enderrocar. Algunes ja varen ser
legalitzades al seu temps i si respecten l’ús pel
que varen estar autoritzades podran continuar;
el que sí es tindrà en compte de les noves
barraques és que la mida sigui de dos per dos
metres. En cas que s’ajuntin dos propietaris les
mides podran ser de tres per tres.

No sé si el carril bici entra dintre el
projecte perquè quan plou, allà hi ha
un fangueig que cal que hi passis amb
esclops
Ja n’hem parlat d’aquest tema amb Vies
Verdes que són qui el gestionen. S’hi posarà
una capa de sauló barrejada amb ciment que ja
s’ha provat en altres llocs i que dóna bon
resultat.

Es procurarà que l’aigua no quedi embassada
i s’hi posarà una tanca a tot el recorregut del
camí del Torín. Parlant-ne amb Emili Mató que
n’és el gerent a Girona, em deia que molts
vehicles en fan ús per anar de Girona a Salt o al
revés i que es posaria un pal al mig del camí,
allà on parteix el terme, perquè aquest trànsit
no sigui possible ja que són aquests vehicles
els causants del deterio-rament del carril bici.



53

Tornant al carril bici i altres camins de
les Deveses, seria possible que ja que
els propietaris de les arbredes que
voregen els camins estan disposats a
deixar la rastellera d’arbres tocant el
camí perquè facin ombra, aquests no
es tallen a una alçada que permeti
amb el temps crear més ombra i
facilitar el creixement normal de la
replantada? També s’hauria, a ser
possible, de plantar arbres als camins,
pel costat de ponent, que és quan
l’ombra és més necessària i agraïda
per anar a les Deveses.
Tot és qüestió de parlar-ne amb els propietaris
que segurament hi estarien d’acord. En quan
als camins que porten a les Deveses, es
continuarà la vorera amb arbres fins al camí del
Torín.

El mirador de la Bassa dels Ànecs ha
desaparegut.
Efectivament, havíem tingut queixes del
deteriorament i el perill que representava per si
es trencava alguna fusta i algú es feia mal. El
refarem de nou tal com era i així que tinguem la
fusta ens hi posarem. També reposarem el
mirador de la Bassa de les cigonyes que fa
temps es va cremar, l’estructura del qual, de
ferro, està guardada al Centre Naturalista; el
recobrirem de fusta i canya  perquè sigui útil
altra vegada. Posarem cartells informatius a
totes les entrades dels camins que van a les
hortes i deveses, farem nou el cartell central
que està molt deteriorat afegint-hi les novetats
que calguin.

Per l’opinió de molta
gent, degut a  bre-
tolades sense profit i
alguns robatoris, fal-
ta més guarderia a
les Deveses, quan jo
penso que si no es
consciencia als visi-
tants es continuarà
així per temps.
Sí, ara tenim una eina de
treball i amb la col·la-
boració de tots, Ajun-
tament, hortolans, pro-
pietaris d’arbredes, a-
mants de les Deveses,
poble de Salt, hem d’in-
tentar mantenir les De-
veses com a parc, fer-ne
ús procurant el màxim
respecte a la natura.

El pla d’usos de les
Deveses és molt ex-
tens, amb un ar-
ticulat tan ampli que
és una mica com-

plicat llegir-te’l tot, però com que
afecta personalment a tots els usuaris
i visitants, és necessari tenir-ne conei-
xement. Per això hem quedat amb el
regidor que ens farà un extracte se-
riós, article per article, que anirem
publicant cada mes en les següents
revistes.

LA FARGA

entrevista
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Quan s’arriba a l’equador de l’estiu, en la
majoria de les poblacions de les nostres
comarques i de més enllà, és temps de festa.
És temps de sortir al carrer, de parar la fresca,
de sopar en llargues sobretaules sota la nit de
l’estiu i la llum de la lluna… És temps de Festes
Majors.

Una vegada més a Salt, tornarem a gaudir de
pregó, de sardanes, concursos per a la
mainada, de tardes a  la vora del Ter, de dinars
amb família, amb amics i coneguts. Dies curts
amb nits llargues, banyades de suor i d’alcohol.
D’atraccions (que cada vegada les posen més
amagades i fora del centre de la vila), de balls
de tarda i de nit. D’orquestres de tota la vida i
de grups que comencen i d’altres que són
l’atracció dels més joves. Uns dies que cada
vilatà viurà a la seva manera, però serà la nostra
Festa Major.

Aquest any, dins els actes de la Festa Major, hi
haurà un acte literari. Cosa extraordinària, ja
que no es té mai en compte a l’hora
d’organitzar els diferents actes de la Festa
Major.  I el més greu, és que no només és un
oblit del nostre poble, sinó de la majoria dels
pobles. Es veu que la disbauxa està renyida
amb la cultura del llibre.

Deia, doncs, que aquest any, a Salt, dins els
dies de la Festa Major, hi haurà un
esdeveniment literari. Serà el dia 24 de juliol.
Serà la presentació del llibre Sonets de
sotavent de Salvador Sunyer i Aimeric. El llibre
que ha editat CCG edicions, dins la col·lecció
Biblioteca Fundació Valvi, amb un pròleg de
Mariàngela Vilallonga, professora de la
Universitat de Girona i membre de l’Institut
d’Estudis Catalans.

Salvador Sunyer, un saltenc de tota la vida (Salt,
1924) amb una trajectòria impecable, tant
social com cultural en el nostre poble i arreu de
Catalunya. Un home senzill, amable i intel·ligent.
El primer alcalde que va tenir el nostre poble,
amb la recuperació dels drets democràtics,
després de la Guerra Civil. Actual Cronista
Oficial de la vila de Salt i fill predilecte del poble
(1992), Creu de Sant Jordi (1994).

Salvador Sunyer, un Gran Home, un saltenc de
soca-rel, ha recollit en aquest volum que serà
presentat el divendres dia 24 de juliol, un recull
del millor de la seva poesia. Un total de 101
sonets que ha escrit al llarg de la seva vida. A la
contraportada del llibre hi podem llegir, entre
altres coses que: Sonets de sotavent és un
recorregut vital i poètic de gairebé 60 anys a
través de la història del seu poble, d’una
societat que evoluciona i d’una llengua que és
matèria de lluita i d’identitat”. També, en el
pròleg la professora Vilallonga,  diu del llibre i de
Salvador Sunyer: “L’amor a la vida, a la natura, a
les persones es fa present en molts dels
poemes de Sunyer. Als poemes d’amor a la
dona que ha estat companya de viatge i
esposa i mare dels seus fills, hi hem d’afegir els
que palesen l’amor als fills i als néts, i al seu Pla
dels Socs i a la seva vila de Salt, a la vida viscuda
amb alegria i també amb obstacles...”

Aquesta trobada amb la poesia, amb en
Salvador Sunyer, amb els amics i coneguts, ha
de ser un dels actes més concorreguts de la
nostra Festa Major. No podem ser insensibles a
les paraules, al pensament d’un home que
representa els valors de la nostra vila. Ha de ser
una trobada literària, de reconeixement,
d’agraïment i, sobretot, molt festiva.
I acabo amb un dels poemes del llibre, escrit el
22 de maig de 2001 i que va obtenir el Premi
Extraordinari Falset 2001. El poema es titula
“Alca’t, camina”.

“Al Pla dels Socs la tarda es marfonia / rere un
vol ras de garsa i d’oriol. / L’àlber en primavera
s’adormia / veient, entre els canyars, colgar-se
el sol./ No hi veig persones. Sóc a penes fulles
/ i herba segada en un prat perdut./ Baixen pel
Ter i em punxen com agulles / onades de
silenci i solitud. / Ara arriba un infant. Cau i le’n
salva / de prendre mal, el braç d’un romaní. /
Cercant ajut, ell mira enrere.../ Alça’t camina!
Fill, ets a trenc d’alba, / què hi fa que t’esgarrinxi
una drecera?/ Has de mirar endavant per fer
camí!”

GUILLEM TERRIBAS

LA POESIA DE LA FESTA MAJOR
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IES VALLVERA

Un grup d’alumnes de primer de Batxillerat de
l’IES Vallvera, amb la coordinació del professo-
rat, van participar en el concurs “Tu pots fer”
que promou l’Obra Social de Caja Madrid.

Els alumnes, organitzats en diferents grups, ha-
vien de fer una diagnosi ambiental del centre,
identificant els punts forts i els punts febles des
de la perspectiva ambiental per, tot seguit, fer
un projecte de millora i una campanya de sen-
sibilització.

Aquest projecte ha resultat guanyador del pri-
mer premi en la fase de Catalunya, per la qual
cosa l’institut rebrà una important dotació eco-
nómica per dur a terme les millores ambientals
proposades. Els alumnes guanyadors tindran
un viatge de quatre dies per anar, junt amb els
seus professors,  a diferents espais naturals de
Madrid.

En la realització del projecte ens hem adonat
de l’excessiu consum energètic de l’institut i
hem proposat diferents mesures d’estalvi com
ara renovar elements d’ofimàtica –fotocopia-
dora, ordinadors– per altres més eficients o bé
posar un dispositiu que talla l’enllumenat d’au-
les i llocs de pas quan hi ha prou llum natural. 

Hem apostat també per augmentar la central
fotovoltaica amb més mòduls perquè encara
que no disminueix el consum elèctric, sí que
contribueix a reduir les emissions de gasos d’e-
fecte hivernacle. A més, de la venda d’energia
l’institut obté uns ingresos que es compromet
a invertir en el banc de llibres per facilitar llibres
de text gratuïts a l’alumnat. Així esperem una
reducció en el nombre de fotocòpies i contri-
buir així a l’estalvi energètic i de residus.

Una altra millora proposada tracta de recollir les

L’INSTITUT VALLVERA GUANYA UN PREMI 
PER UN PROJECTE DE SOSTENIBILITAT

Premi del concurs “TU POTS FER”.



57

escoles
aigües pluvials en un dipòsit soterrat per al reg
de l’hort i zones enjardinades. Juntament amb
uns dispositius mecànics en les fonts del pati,
han de contribuir a l’estalvi d’aigua, una altra
prioritat per millorar en sostenibilitat.

També tractem de la gestió dels residus que es
produeixen a l’institut. Proposem posar més
contenidors de recollida selectiva i també incidir
en els hàbits de la comunitat educativa.

Una altra preocupació és la contaminació acús-
tica que l’activitat quotidiana pot generar en l’e-
difici. Ens proposem una campanya de
sensibilització per millorar aquest vector am-
biental.

Naturalment, hem de donar les gràcies a l’Obra
Social de Caja Madrid, per la seva iniciativa en
convocar aquests premis i dotar-los econòmi-
cament perquè és una manera eficaç de con-
tribuir a millorar en sostenibilitat. Hem de fer
extensiu el nostre agraïment a les diferents per-
sones de dins i fora del centre que ens han aju-
dat en la realització del projecte.

Esperem que les nostres propostes siguin rea-
litat ben aviat i l’IES Vallvera, que ja pertany a la
xarxa d’Escoles Verdes, segueixi transmetent
els valors de la sostenibilitat.

Com ja és costum en els darrers cursos els
nens i nenes d’Educació Infantil han
celebrat el final de curs 2008-09 amb un
festival obert a tots els seus familiars. 

Amb la col·laboració dels pares i les mares,
el divendres 19 de juny al matí els nens i
nenes han vingut a l’escola vestits amb la
manera tradicional de cada país o cultura
d’origen.  

Durant tot el curs s’ha treballat un tema
molt important: EL COS. És per això que
sota el lema “tots som diferents, tots som
iguals”, els nens i nenes han anat cantant i
ballant cançons (La mosca empipadora,
En Jan petit, Els ulls són per mirar...) per
anomenar les parts del cos, per a què
serveixen aquestes parts, han recitat un
poema (El Malalt) i formulat endevinalles.

Finalment, tots i totes han cantat dues
cançons més (Vull sentir-me estimat i El
món seria més feliç) per demanar el que
tothom desitja: estimar i ser estimat, aquí i
arreu del món.

Per tancar l’acte, grans i petits han ballat
plegats per fer realitat aquest desig d’amor
i amistat i han gaudit d’un esmorzar
comunitari en el que hi havia una mostra
dels menjars típics i tradicionals de l’escola.

Moltes gràcies a tots i totes per la vostra
participació.

EQUIP DE REDACCIÓ

CEIP VEÏNAT 

TOTS SOM DIFERENTS,
TOTS SOM IGUALS
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Bona Festa!

OBERT: divendres, dissabtes, 
diumenges i dilluns 

només tardes
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17190 SALT (Girona)

Tel. 972 23 59 72
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aliufusteria@gmail.com

c/ Joaquim Ruyra, 5 baixos
17190 SALT (Girona)

Tel. 972 400 777
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promotorafausti@telefonica.net
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Aquest curs ens hem afegit al projecte “Apadri-
nem escultures” que es duu a terme a SALT
amb la col·laboració dels Amics de la UNESCO. 
La setmana cultural que ha tingut lloc els dies
27, 28, 29 i 30 d’abril, l’hem dedicat a endinsar-
nos en el món de l’art i en concret de l’escul-
tura. Partint de l’estudi de dues escultures
properes: La nena de l’adéu, (Cicle Infantil i
Mitjà) i L’arbre de la ciència, (Cicle inicial i Supe-
rior), observant-les, dibuixant-les, interessant-
nos pel món dels artistes que les van crear,
hem après a respectar i a valorar l’art que ens
envolta i que de vegades no valoràvem prou.
A banda d’això i sempre dintre de l‘entorn pluri-
cultural en el que vivim, a l’escola vam preparar
una presentació en format Power Point on els
alumnes van poder veure obres escultòriques
d’arreu del món i de diferents èpoques.
Seguidament vam voler proposar als nens/es
fer creacions pròpies amb diferents tipus de

CEIP MAS MASÓ

SETMANA CULTURAL

materials. Les tardes de dimarts i dimecres
amb fang, material de rebuig i paper, cada grup
va crear les seves obres, que ara estan expo-
sades a l’entrada de l’escola. El darrer dia ens
vam organitzar en uns tallers de pasta de sal,
papiroflèxia i vitrall i les produccions les vam
portar a casa perquè les famílies també gau-
deixin de la creativitat dels seus fills.
Com que a l’escola fomentem molt el treball
cooperatiu com a font d’enriquiment intelec-
tual, amb l’aportació de rotlles de paper pintats
per tots els alumnes, es va conferir una escul-
tura gegant a la qual batejàrem el darrer dia. Es
tracta d’un arbre de molts colors amb una es-
tructura de taca de filferro i cosits els rotlles.
Segurament  ara quan sortim pel carrer desco-
brirem moltes més coses i les veurem amb una
mirada diferent, una mirada d’artista.

CEIP MAS MASÓ

▲ CI i CS apadrinem l’arbre de la ciència.

Educació Infantil i Cicle Mitjà va apadrinar l’Adéu▲

Escultures humanes al pati. Fent vitralls.Modelant a Cicle Mitjà.
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El passat divendres 22 de maig de 2009 quatre
alumnes de segon cicle d’ESO de l’IES Salvador
Espriu varen triomfar de valent a la cursa de
cotxes solars que cada any organitza l’IES
Montilivi, juntament amb altres entitats i
empreses.

Com en altres edicions, el departament de
Tecnologia del nostre institut ha volgut participar-
hi, i per això, ha acompanyat dos grups de dos
alumnes que han treballat molt els seus cotxes
per aconseguir un gran rendiment de la placa
solar, del motor i de la transmissió de moviment.

Amb la participació de diferents instituts de Girona
i un de Castelló d’Empúries, i dins d’un ambient
assolellat i de festa, es realitzaren les diferents
curses a la pista poliesportiva del Centre Cívic Pla
de Palau de Girona.

Amb les gorres ben posades pel sol que lluïa, i
després de diferents curses de classificació, els
dos equips de l’Espriu van entrar a la gran final de
segon cicle d’ESO. En una final molt ajustada, el
grup format pels alumnes Adan Gutiérrez i Mikel
Petrov aconseguiren la primera posició mentre
que el cotxe de l’equip format per Ariadna Oliver i
Tània Sánchez va quedar classificat en tercera
posició. Felicitats campions!

Els premis consistiren en 50 € i un reproductor
MP4 per a cada un dels dos alumnes del primer
cotxe classificat i de 20 €,  un llapis de memòria i
una pilota de discoteca per a cada un dels dos
constructors del tercer cotxe classificat.

Aquests premis són també el reconeixement a
tots aquells alumnes que no han pogut guanyar
però que han construït els seus cotxes solars.
Esperem que aquests èxits, fruit de l’esforç i del
treball, convidin molts altres alumnes a parti-cipar-
hi en properes edicions. 

Fins la propera edició.

ELS COTXES SOLARS 
DE L’ESPRIU ENLLUERNEN

MARC VILALTA 
- de Bescanó - 

GUANYA EL CONCUR PEL 
DISSENY DELS GOTS DE LA FESTA

El premi per al jove, que estudia a Salt, és un
ordinador portàtil.

El jove veí de Bescanó Marc Vilalta ha gua-
nyat el concurs pel disseny dels gots de la
Festa Major de Salt. L’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament i la Comissió de Festes van lliu-
rar ahir el premi al guanyador, un ordinador
portàtil. 

El disseny guanyador va ser escollit pel 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. Marc Vilalta, que estudia a l’IES Salvador
Espriu de Salt, va rebre el premi per un dibuix
original i impactant, segons va destacar el
jurat, que va valorar també el fet que el dis-
seny fos aplicable en els gots reutilitzables
que es distribuiran durant la Festa Major. 

L’acte d’entrega del premi es va celebrar ahir
dijous al vespre a l’Estació Jove, on es van
exposar els dissenys participants. En el con-
curs, s’hi podien presentar joves d’entre 15 i
30 anys que estiguin empadronats a Salt o
que estudiïn en un centre d’ensenyament
del municipi.

Salt, 29 de maig de 2009

La germana del guanyador, Mireia Vilalta amb 
el disseny que ha estat premiat. 
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Uns 250 alumnes de segon curs de primària de
les escoles públiques de Salt van participar
divendres en la cloenda del Taller de Danses.
Els alumnes van fer una mostra de les danses
tradicionals catalanes que han après durant el
curs. 

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Salt, els
alumnes de segon de primària participen en un
taller on treballen diferents danses tradicionals
catalanes. Com a cloenda d’aquesta activitat,
divendres al pavelló poliesportiu de Salt es va
portar a terme una festa, on els alumnes van
fer una exhibició de les danses que han après
durant el curs. 

El públic estava format per mares i pares, i pels
alumnes de primer de primària de les diferents
escoles participants. 

CLOENDA DEL TALLER DE DANSES

El taller de danses és una de les activitats
incloses en el Pla Educatiu d’Entorn de Salt,
que els mestres especialistes de música dels
mateixos centres s’encarreguen de dinamitzar. 

Durant aquest curs, els alumnes també han
participat en la IX edició de les Audicions
Musicals, adreçades a uns 275 alumnes de P5
i a uns 1.400 alumnes de primària, i han
participat en l’activitat ‘Tots junts a cantar’,
organitzada per l’Escola de Música de Girona i
on hi han pres part 170 alumnes de cinquè de
primària de Salt. 

Salt, 8 de juny de 2009
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El passat cap de setmana va tenir lloc a les ins-
tal·lacions del Salt Gimnàstic Club el campionat
d'Espanya de base de gimnàstica artística
masculina, on van participar 171 gimnastes de
tots els Clubs d'Espanya (nacional) i en les dife-
rents categories.

Una bona competició i molt de treball consoli-
den a Tomeu Casellas (campió) i Jeroni Casas-
sas (sots-campió) del SALT GIMNÀSTIC
CLUB com els dos millors gimnastes a nivell
d'Espanya en categoria Nivell III. La bona pre-
paració física i tècnica dels gimnastes fan que
assoleixin la majoria dels pòdiums individuals en
els diferents aparells.

També destacar la bona competició del petit
Ignasi Trota, que competia per primera vegada
en un campionat de base a nivell estatal, acon-
seguint el sisè lloc a la classificació general i
segon en l'aparell paral·leles d'un total de 70
participants en el Nivell I. 

Aniol Vinciana en categoria Nivell III; cinquè en
barra fixa i 10è a la general. 

Gerard Corominas 16è. a la classificació general
i quart en l'aparell de terra, molt bona classifi-
cació tenint en compte l'edat i que també és la
primera vegada que competeix a nivell nacio-
nal.

A la foto: de dreta a esquerra; Tomeu, Aniol i Jeroni.
TOMEU CASELLAS (CAMPIÓ D'ESPANYA, medalla
d'or) i JERONI CASASSAS (SOTS-CAMPIÓ D'ES-
PANYA, medalla de plata) EN GIMNÀSTICA ARTÍS-
TICA MASCULINA.

SALT GIMNÀSTIC
CLUB

RESULTATS CAMPIONATS
D’ESPANYA GAM

El passat cap de setmana, a Pozuelo de
Alarcón  (Madrid), es va celebrarar el cam-
pionat d'Espanya de clubs de gimnàstica ar-
tística femenina, en categoria Benjamí, Aleví
i Open. 

Les gimnastes Mariona Antó, Marta Vidal,
Paula Comas i Carla Fernández van debutar
en categoria Aleví aconseguint el cinquè lloc.

En Categoria Open, Laura Casassa, Eugènia
Pujol i Clàudia Vilà, van competir a la màxima
categoria entre 10 clubs, Xelska i  Grech (Ma-
llorca), Covadonga (Astúries), Cantos Alcor-
cón, Las Rozas (Madrid), Osona, Moreres,
Granollers i Llenas (Catalana), aconseguint
també el cinquè lloc.

SALT GIMNÀSTIC
CLUB

CINQUÈ CLASSIFICAT AL
CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS

El guanyador
del concurs
del cartell 
de la Festa
Major 2009,
ha estat en
Lluís Bosch,
veí d’Anglès.

BONA
FESTA
MAJOR!
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30 ESCOLARS DE SALT REBEN LES BEQUES ESPORTIVES

DEL CLUB JUDO SALT i
L’ASSOCIACIÓ GIRONINA DE JUDO 

30 escolars de Salt han rebut beques esportives del Club Judo Salt i l’Associació Gironina de Judo.
La iniciativa, que pretén promoure aquest esport, s’ampliarà el proper curs escolar amb 50 beques. 

Durant els mesos de maig i juny, 30 alumnes d’escoles de Salt, principalment del CEIP El Pla, han
participat en aquest projecte que pretén oferir una eina educativa, a més de facilitar la integració
social de joves a través de la relació i la pràctica de l’esport. El Club Judo Salt i l’Associació Gironina
de Judo s’han encarregat d’aportar-hi el material tècnic, els equips i els professors. 

Inicialment, l’objectiu del projecte s’ha centrat a aconseguir la motivació i la implicació dels escolars
en la pràctica esportiva. A llarg termini, a través d’aquesta iniciativa, es vol aconseguir promoure
aquest esport entre els joves. 

L’èxit d’aquesta primera experiència ha provocat que, per al proper curs 2009-2010, el número de
beques esportives s’ampliï a 50. 

La primera edició del projecte s’ha tancat aquesta tarda amb l’entrega dels diplomes als alumnes
participants, en un acte que ha comptat amb la presència dels regidors de Cultura i Esports de l’A-
juntament de Salt, Carles Borrell i Ani Micharet.

Salt, 19 de juny de 2009.

El grup dels 30 escolars participants amb responsa-
bles del Club Judo Salt i de l’Associació Gironina de
Judo i amb els regidors de Cultura i Esports de l’A-
juntament de Salt, Carles Borrell i Ani Micharet, res-
pectivament.

D’esquerra a dreta, Lasha Khabuliani (campió Cata-
lunya sub15), Luciano Gayrebakov (campió Cata-
lunya absolut), Paco Garrido (President Club Judo
Salt), Carles Borrell (Regidor de Cultura), Ani Micha-
ret (Regidora d’Esports), Gio Khabuliani (campió Ca-
talunya junior) i Tamriko Khabuliani (medalla bronze
Catalunya júnior).

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

Av. Jaume I, 68 - 17001 GIRONA 
Tel. 972 215 506

Major, 220 - 17190 SALT 
Tel. 972 231 169

www.carnspererigau.com

c/ Àngel Guimerà, 132 baixos - 17190 SALT
Tel. 972 40 03 03 - Fax 972 24 02 62
www.grinstal.com - info@grinstal.com

INSTAL·LACIONS
MANTENIMENTS

I MUNTATGES

• ELECTRICITAT
• FONTANERIA  

• GAS
• CALEFACCIÓ

• REFRIGERACIÓ
• INFORMÀTICA

publicitat
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notícies

El Mercat Municipal de Salt celebra avui el 5è
aniversari de la remodelació de l’edifici.
Coincidint amb l’efemèride, el mercat s’ha
sumat al projecte “Apadrinem escultures” i, des
d’avui, els comerciants s’encarregaran del
manteniment de “La gent del Mercat” d’Emília
Xargay. 

L’obra és un mosaic ceràmic que es va crear
l’any 1982, coincidint amb l’edificació del
mercat municipal de Salt. Ara, i coincidint amb
el 5è aniversari de la renovació de l’edifici,
l’Associació de Comerciants del Mercat ha
apadrinat aquesta escultura, que està
instal·lada a l’exterior de les instal·lacions i que
s’encarregarà de mantenir i conservar. 

D’aquesta manera, l’Associació de
Comerciants del Mercat se suma al projecte

EL MERCAT MUNICIPAL DE SALT CELEBRA EL

5è ANIVERSARI APADRINANT 
“LA GENT DEL MERCAT” D’EMÍLIA XARGAY

Forma part del projecte “Apadrinem escultures” 
i el Mercat s’encarregarà de mantenir-lo

“Apadrinem escultures”, promogut per
l’Ajuntament de Salt i els Amics de la UNESCO
de Girona. Des de principis d’any, escoles,
entitats i associacions del municipi s’han sumat
a aquest projecte que pretén fomentar
l’acostament al parc escultòric de Salt per
donar-lo a conèixer, aprendre a valorar-lo i
ajudar a tenir-ne cura. 

A finals d’any, 14 escultures del municipi tindran
padrins que s’encarregaran de mantenir-les i
donar-les a conèixer. L’associació de veïns del
Barri Vell, la comunitat de regants de la Sèquia
Monar o l’Escola d’Art són alguns dels padrins.
L’Ajuntament de Salt ha col·locat en cadascuna
de les escultures seleccionades per al projecte
una placa on hi figura el nom del padrí i totes les
dades de l’obra.

Salt, 10 de juny de 2009.

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

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

FAYET
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Ctra. Sant Feliu, 22 -Tel. 972 213 816 
Fax 972 220 221 - 17007 GIRONA

www.cristalleriesgirona.com 
e-mail: info@cristalleriesgirona.com

publicitat
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notícies

120 mestres i estudiants d’educació infantil par-
ticiparan en les primeres jornades “La biblio-
teca, un recurs educatiu”. Durant les jornades,
organitzades per la Biblioteca Pública de Salt,
els formadors aprendran els recursos edu-
catius que té l’equipament per fomentar la lec-
tura als alumnes. “La biblioteca, un recurs
educatiu” se celebrarà els propers 25 i 26 de
maig a la Factoria Cultural Coma-Cros. 

L’objectiu principal d’aquestes jornades, que
estan incloses dins el Pla Local de Lectura
Pública, és donar a conèixer les eines i recursos
educatius que ofereix la biblioteca per tal que
tots els educadors de Salt sàpiguen de quins
recursos disposa el municipi a l’hora de formar
els nens i nenes. Les jornades estan dirigides a
mestres o estudiants d’educació infantil que
desenvolupen o desenvoluparan la seva feina
amb alumnes de 0 a 6 anys. 

En aquesta primera edició, les previsions s’han
complert i, des de fa dies, les inscripcions estan
tancades per la bona acollida que han tingut. 

“La biblioteca, un recurs educatiu” s’obrirà el
proper dilluns 25 de maig a les 9 del matí amb
la presentació de la directora de la Biblioteca
Pública, Belén Santamaria. A continuació, s’ex-
plicarà el Pla Local de Lectura Pública de Salt,
amb les intervencions de Bàrbara Arjona,
bibliotecària de la secció infantil, i Anna Peñalba,
coordinadora pedagògica de l’empresa Tot
Oci, responsable del projecte. 

Després hi haurà la xerrada “Els contes com a

120 MESTRES I ESTUDIANTS D’EDUCACIÓ INFANTIL
PARTICIPARAN EN LES PRIMERES JORNADES 
LA BIBLIOTECA, UN RECURS EDUCATIU

recurs educatiu: quins, com i per què”, que
anirà a càrrec de Dolors Arqué, bibliotecària,
escriptora i contacontes professional. 

Les jornades continuaran dimarts amb la
presentació del projecte pilot “Maletes viat-
geres” que la Biblioteca Pública de Salt porta a
terme a les llars d’infants municipals per es-
timular l’hàbit i el gust per la lectura des de les
primeres edats. La presentació del projecte
anirà a càrrec de la bibliotecària Bàrbara Arjona. 

A continuació, la bibliotecària de la secció
infantil de la Biblioteca Pública de Salt, Antònia
Gimbernat, farà la xerrada “Recursos educatius
al web de la Biblioteca Pública de Salt” i la
també bibliotecària, escriptora i contacontes
professional Dolors Arqué parlarà d’“Eines per a
dinamitzar la lectura en les primeres edats·. 

Per tancar les jornades, hi haurà la xerrada
“Dinàmiques d’animació a la lectura: el cistell
viatger. Una activitat aplicable a tots els cicles
educatius”, que presentarà Sessi Sitjà, peda-
goga, escriptora i narradora de contes. 

Les jornades “La biblioteca, un recurs educatiu”
formen part de l’activitat “Som-hi, a llegir!”, que
va dirigida a famílies amb nens de 0 a 6 anys.
Durant el curs, s’han portat a terme xerrades i
tallers al voltant del foment de la lectura per
ensenyar als pares i mares quines eines són les
més correctes per crear fills lectors. 

Salt, 22 de maig de 2009.

Aprendran els recursos que té la biblioteca per fomentar la lectura als alumnes
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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

ENVELATS 
i DECORACIONS 

ENVELATS PER A 
FESTES MAJORS

ADORNAMENTS DE PAVELLONS

ESCENARIS DE TOTES MIDES

c/ Major, 302 - Tel. 972 23 13 68
17190 SALT 

PASTISSERIA

Major, 16 - Telèfon 972 23 35 33
17190 SALT

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

publicitat



TAE KWON-DO • HAPKIDO
• GIMNÀSTICA

• DEFENSA PERSONAL

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

- 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).

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

17001 GIRONA

GESTORIA

CUINERES DE SALT
AMANIDA DE PERA I
FORMATGE FRESC:

Ingredients:
1 escarola

2 peres “blanquilla” 
100 g de nous trossejades

100 g de formatge fresc
2 pastanagues

vinagre de poma
oli - sal

Elaboració:
Rentar i tallar l’escarola ben petita. Posar-la en una safata. A l’entorn posar-hi les
peres pelades i tallades en forma de mitja lluna. Al centre de la safata, damunt
l’escarola, posar les nous i el formatge tallat a daus, i al damunt la pastanaga
ratllada.
Amanir-ho amb una vinagreta feta amb vinagre de poma, oli i sal al vostre gust.

Recepta de: 
Sra. Ma. DOLORS BARTOMEU GALÍ
del grup de Les Cuineres de Salt.
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cuineres
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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

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
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col·laboració

Ara que està en debat la nova organització
territorial de Catalunya, amb l’objectiu d’eli-
minar les províncies i substituir-les per les
vegueries, és un bon moment per veure
com va anar tot plegat fins que la ciutat de
Girona aconseguí una província amb el seu
nom, ara fa dues centúries. 

A l’Edat Mitjana Catalunya s’organitza en
comtats, i des del segle XIV en vegueries,
que perduren fins que se substitueixen
pels corregiments castellans, després del
Decret de Nova Planta de 1716. Quan
Napoleó s’annexiona el Principat, al 1812,
implanta una administració territorial de
quatre departaments a imitació del model
francès: el del Ter amb capital a Girona, el
del Segre amb capital a Puigcerdà, el de
Montserrat amb capital a Barcelona i el de
les Boques de l’Ebre, amb capital a Lleida.
La ciutat de Girona, antiga seu comtal i cap
de bisbat, esdevé capital d’un departa-
ment que suma els corregiments de Giro-
na, Figueres (de recent creació) i Vic, junt
amb la Vall de Ribes. 

Paral·lelament, les Corts de Cadis han
aprovat una nova divisió del territori en
províncies, que han de substituir les Juntes
que s’han format per organitzar la guerra.
Però, degut a les circumstàncies bèl·liques,
primer esdevenen províncies els vells
territoris que conformen les Espanyes. Així,
l’antic Principat de Catalunya es constitueix
al 1812 en província única. El 1813 es
projecta la divisió del país en dues de-
marcacions marítimes, les de Barcelona i
Tarragona, i una d’interior amb capital a la
Seu d’Urgell. La regió gironina queda dins
de la província barcelonina. 

El retorn de Ferran VII i de l’absolutisme,
després de la Guerra del Francès, al 1814,
significa l’anul·lació de la reforma i el retorn
al model basat en la divisió corregimental
castellana. A l’àrea gironina resten dos
corregiments, els de Girona i Figueres,
amb el curs del Fluvià com a límit entre les
dues demarcacions. Olot i bona part de la
Garrotxa resten adscrites al corregiment
de Vic. La divisió provincial dibuixada al

LA CREACIÓ DE LA PROVÍNCIA
DE GIRONA
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col·laboració
durant el Trienni Constitucional, tot i la seva
curta existència -menys d’un any-, posa
les bases de la definitiva divisió de 1833,
que és l’actual.

Un primer projecte del cartògraf mallorquí
Felip Bauzà, al 1813, dividia el Principat en
les governacions de Barcelona, Tarragona
i la Seu d’Urgell. El 1820, el mateix Bauzà
presenta un nou projecte junt amb l’en-
ginyer basc de camins i canals José
Agustín de Larramendi, que estableix les
províncies de Barcelona, Tarragona, la Seu
d’Urgell i per primer cop la de Girona,
respectant així la seva tradicional capitalitat.
Aquest pla passa a una comissió parla-
mentària i els diputats provincials catalans
en forcen la reforma. En reformulen els
límits i se substitueix la província de la Seu
d’Urgell per la de Lleida. La província de
Girona resulta de la unió dels partits
judicials de Girona, Figueres, Olot, La Bisbal
i Santa Coloma. Es debaten qüestions com
les de la Cerdanya, l’Alt Maresme o el Baix
Montseny, que comporta la revisió final
d’uns límits que s’aproven el gener de
1822.

La capitalitat de Girona no fou un gran
motiu de discussió, si bé les seves au-
toritats municipals en procuraren l’elecció.
L’Ajuntament dirigia un escrit a les Corts
per tal de sol·licitar la capital provincial per
raons històriques, per l’heroisme mostrat
durant la Guerra del Francès -l’argument
principal- i pel seu esperit obedient i cons-
titucional:

“Que colocada esta ciudad en un País
central y ameno, se reputó siempre por la
mas á proposito de ser destinada á ser
cabeza de un vasto Partido, que ha
comprehendido por una serie de siglos
desde los Pirineos hasta una muy
interesante y dilatada parte de la Costa de
Mar”. 

“Salga de la tumba ese heroe jamas
bastante elogiado Dn Mariano Alvarez de
Castro, y dirá senzillamente que los Gerun-
denses, laboriosos y obedientes en tiem-
pos de paz, supieron manifestar en el de
Marte embravecido, que su valor y he-
roismo en nada cedió al de los mas va-

lientes satelites de un tirano agigantado y
opresor: la fama postuma hará con más
imparcialidad su apologia y recordará á las
generaciones futuras que hubo tambien
saguntinos modernos, que con su
constancia y desmiedo, supieron burlar
detras de muy debiles muros su orgullo y
despotismo”.

“Sus virtudes cívicas lo elevan á un grado
indecible de superioridad: docil por natu-
raleza, obediente en quanto emana del
Gobierno, se presta gustoso á sus or-
denes, obedeciendolas ciegamente, sin
alterarlas ni tergiversarlas, y gloriandose de
haber sido uno de los primeros de la
Provincia que, á la par con su capital, se
declaró por nuestro actual y sabio sistema,
que su marcha magestuosa por todos los
medios que le dicta su honradez y
docilidad”. 

No s’hagué d’esperar gaire per saber la
designació de la ciutat com a capital. Un
diputat a les Corts de l’antiga província de
Catalunya, Genís Quintana, transmetia
oficiosament la notícia al consistori gironí,
“sin que nadie se haya atrevido a dis-
putarle este honor”. L’Ajuntament agrairia
a Quintana, artífex de la resolució, els seus
serveis:

“Con mui particular satisfaccion ha rezivido
el Aiunt. el oficio de V.S. de 10 del actual en
que se le felicita por haberse servido el
Soberano Congreso decretar en el pro-
posito dia, sin la menor oposicion, que esta
ciudad de Gerona sea la capital de la
Provincia de su nombre, cuia plausible
noticia le ha llenado de contento pues
conoce desde luego los resultados
ventajosos y felices que han de seguirse á
todos los habitantes de esta ciudad luego
que exerza las funciones que le
pertenecen por el rango á que se la ha
elevado”.

JOAN COROMINAS
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c/ Major de Salt, 169 - 17190 SALT (Girona)

Us desitgem una
BONA FESTA MAJOR!

Especialitat en
canapès

c/ Llarg, 34 - Tel. 972 23 89 22
17190 SALT (Girona)

Especialitat en:
“PESCAITO FRITO” i CARN A LA BRASA

- MENÚ DIARI - 
SALMOREJO i FLAMENQUÍN 

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






