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Sumari

Un parèntesi de
FELICITAT
Són uns temps difícils per a moltes persones. La crisi econòmica
ha comportat una profunda crisi social, amb una alça important
de l’atur i una reducció considerable de prestacions socials.
Mentrestant, s’injecten recursos ingents al nostre sistema
bancari i financer, un dels veritables responsables d’aquesta
situació, juntament amb els especuladors i una classe política
sotmesa al gran capital. I és que disposem d’uns recursos que
ben gestionats i distribuïts ens permetrien consolidar un estat
del benestar amb garanties. I com sempre, els que menys
responsabilitats tenen són els que més pateixen, mentre els
veritables responsables no són castigats. Certament és indig-
nant i cal exigir una nova democràcia més justa i participativa,
on siguin els ciutadans els que decideixin de veritat amb què i
amb qui ens hem de gastar els nostres diners.

Però malgrat les dificultats no hem de permetre que ens en-
sorrin l’ànim i l’esperit. No s’ho mereixen. No podem permetre,
almenys durant uns dies, que els problemes que ens han caigut
a sobre impedeixin divertir-nos, estar amb els nostres i gaudir
de l’estiu. En aquest sentit, la festa major és una oportunitat
d’alleujament que no podem deixar escapar. Ara més que mai
necessitem sentir-nos alegres, ser conscients que la comunitat
està de festa i que hi podem participar. Els actes festius locals
són un bon instrument per construir convivència. Convertim
aquests dies en un parèntesi de felicitat, renovem les nostres
energies i carreguem-nos de moral per als temps que
s’aproximen. 

Enguany, passades unes noves eleccions, s’ha conformat un
nou consistori i un nou govern municipal. Cal desitjar-los, i
exigir-los, un bon treball. És temps d’austeritat econòmica per
continuar redreçant les nostres finances, però no és temps
d’austeritat política. Seny i fermesa, imaginació, entesa i unitat,
bona gestió i escoltar molt. Volem i ens mereixem, tot i els grans
reptes que se’ns plantegen, un consistori que estigui a l’alçada
de les circumstàncies i tingui cintura. I això tant al govern com
en l’oposició. I abans que els interessos personals i de partit, la
dignitat del municipi i la satisfacció dels seus ciutadans, la pau
i la justícia social, la millora de les nostres condicions de vida.

Molt bona festa a tots!
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Ja tenim la festa major aquí. Amb l’estiu els carrers
s’ompliran de sopars i els veïns es retrobaran amb les
converses a la fresca de la nit.  Altre cop gaudirem de la
festa, el ball i la gresca a l’Era de Cal Cigarro.

Una festa que hem d'agrair, com cada any, a la feina
callada i desinteressada de la gent de la Comissió de
Festes, que la fa possible. Altre cop, reviurem els actes
més emblemàtics, el prego, els balls a l'aire lliure, la
feixina, el ball del pijama, les sardanes, la il·lusió dels
més petits. Els parents vindran a dinar i farem festa
grossa.

Tots som conscients que estem passant uns temps
difícils. La crisi és mundial i encara no se’n veu la sortida.
Tots la patim, d’una o altra manera. En primera persona
o perquè familiars o amics propers la pateixen direc-
tament.

Però tenim la festa aquí, i potser aquest any no és
moment per grans dispendis, però no podem deixar
passar aquesta onada de gresca i alegria que travessarà
Salt. És el moment de compartir la festa amb els que
estimem, amb la família, amb els veïns, de recuperar els
vells amics, de gaudir de la convivència.

Ens hem de sentir ciutadans orgullosos de la nostra vila
i gaudir durant uns dies, per carregar les piles i treballar
amb força per un futur que arribarà i serà millor per a
tots.

Jaume Torramadé
Alcalde de Salt

FESTA MAJOR 2011
gaudim-la! 
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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

c/ Dr. Castany, 35 
17190 SALT (Girona)
Tel./Fax 972 23 25 67 

Mòbil 660 553 321
mobles.robertblanch@gmail.com
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Benvolgudes sòcies i benvolguts socis.

És la primera vegada que m’adreço a vosaltres
i és per desitjar-vos una bona Festa Major.

Des que vam entrar a formar part de la Junta
del Casal hem tingut la idea ben clares que el
Casal s’ha de tirar endavant. De moment
anirem fent totes les activitats que s’han fet
sempre i n’hi anirem incorporant de noves, de
les quals us informarem puntualment.

Més endavant rebreu les activitats d’estiu i de la
setmana del Jubilat. Aquí, a La Farga, hi troba-
reu més o menys la programació.

A la porta d’entrada del Casal hi ha una bústia
de suggeriments per si algú vol aportar idees
sobre altres activitats que cregui oportú que es
portin a terme al Casal, o vulgui formular per
escrit alguna queixa.

Des de la Junta, i en nom del Casal de Jubilats,
volem desitjar a totes les persones que formen
part de la Comissió de Festes el nostre
agraïment per la tasca que fan.

Bona sort a totes i a tots. Que vagi tot bé i que
gaudim tots plegats d’una bona Festa Major.
Gràcies.

Antoni Moiset i Lidon

SALUTACIÓ del
President del Casal
de Jubilats
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CRÒNICA de les excursions
Narbona-França amb TGV
Al mes de maig vam fer una sortida
molt especial, anar a Narbona amb
TGV.
Com ja és costum a totes les ex-
cursions, el primer que fem és aga-
far forces amb un bon esmorzar,
aquesta vegada a Roses amb una
sardinada acompanyada d’embotits,
pa, cava, vi i cafè. Ens dirigim a
Vilafant per agafar el TGV en di-
recció a Narbona, on vam visitar la
plaça Major i el mercat municipal. La
catedral estava tancada.
La tornada es va fer amb l’autocar
en direcció a Roses per dinar en el
restaurant La Brasa, amb una paella
mixta, una amanida tropical, llom
“braseado” i postres del buffet,
acompanyat amb el que ja és ha-
bitual de begudes.

Després del dinar vam fer una visita a La Ciutadella de Roses i al seu Museu. 
Satisfets per la sortida especial viscuda ens dirigim cap a Salt, donant-la per
acabada. 

Antoni Moiset

7 dies a Cantàbria

El dilluns dia 6 de juny, a les 6 del
matí, vam sortir de Salt en direcció a
Cantàbria, passant per Lleida, Sara-
gossa i Tudela, on vam dinar, i con-
tinuant per Bilbao i Cantabria fins a
l’hotel Soraya de Suarces, on vam
sopar i allotjar.
El dimarts, excursió a Reialme i
Marquesat: Santander al matí i a la
tarda Comillas i San Vicente de la
Barquera.
Dimecres, al matí a Santillana del
Mar i a la tarda “Cova del Soplao”.
Dijous, el Principat d’Astúries, vore-
jant la “Costa Verde”, visita al San-
tuari de Covadonga i Picos de
Europa. A la tarda excursió a Enol i
Ercina, fent parada al Mirador de la
Reina.
Divendres, visita al Parc de la Natura
de Cabarceno, tornada a l’hotel i la
tarda lliure.
Dissabte, el matí lliure i després de
dinar passejada per la població de
Bárcena Mayor. A la nit, sopar i ball.
Diumenge, sortida de Cantabria en

direcció a Salt fent parada a Alfajarín
per dinar.
A les 8 de la tarda arribada a Salt,
donant per acabada l’excursió, que
va agradar a tothom, quedant tots
contents, esperant la propera del
mes de setembre, d’un dia, a Santa
Maria del Mar a Barcelona, dinar a
Vallirana i a la tarda visita del com-

plex de la plaça de braus Las Arenas.
La Junta agraeix la vostra par-
ticipació a les excursions, ja que
sense vosaltres no se’n podrien fer.
Moltes gràcies a tots.

Antoni Moiset
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CASAL DE JUBILATS DE SALT
VETLLADES ESTIU 2011

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

c/ Sant Dionís, 62   -   Tel. 972 23 60 84   -   17190 SALT (Girona)
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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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La Taula de Diàleg Interreligiós de Salt va començar ara
fa dos anys i mig, de manera discreta i experimental. La
creixent immigració, lligada a la diversitat de pro-
cedències i de tradicions religioses, va portar a les dues
parròquies de Salt, Sant Cugat i Sant Jaume, acom-
panyades per UNESCOCAT i la Delegació diocesana per al
Diàleg Interreligiós, a plantejar-se la necessitat de
conèixer i establir relació entre tots els grups religiosos
de Salt.

D’entrada, ja hi havia una voluntat clara i manifesta: a
partir del diàleg interreligiós, apostem pel progrés en la
bona convivència amb els nouvinguts, pensin com pen-
sin. L’acolliment, el respecte, la interculturalitat i
l’acostament mutu són valors cabdals. Els nouvinguts
formen part del nostre poble, amb els mateixos drets i
deures que els saltencs de sempre i els penúltims
immigrats. Ja no hi ha marxa enrere, volem conviure en
la diversitat.

Els objectius de la Taula de Diàleg Interreligiós s’han anat
definint a mesura que ens hem anat coneixent, caminant
junts i veient les dificultats. Valorem el coneixement i la
relació mútua entre els diferents grups i tradicions
religioses. Mirem de tenir un diàleg i reflexió continuats
sobre els aspectes comuns, tant religiosos com socials,
que afecten a la convivència. Fomentem el respecte i la
valoració mútua per tal de trencar prejudicis religiosos i
culturals. Ens donem suport i acompanyament en els
problemes i conflictes que hi ha hagut i que hi pugui
haver.

La Taula de Diàleg Interreligiós la formem els res-
ponsables o representants de les tradicions religioses
existents a Salt, en total unes 15, que es poden agrupar

Aportació a la BONA CONVIVÈNCIA
en tres grans branques: tradició Cristiana (parròquies i
comunitats evangèliques), tradició Musulmana (sufís i
diferents grups de l’Islam) i tradició Sikh.

Les reunions es fan cada dos mesos. Quan hi ha temes
urgents es convoca quan fa falta. Convoca el Coordinador
de la Taula, que pertany a UNESCOCAT i a la Delegació
diocesana per al Diàleg Interreligiós. Fins fa poc, les
reunions s’han fet de forma rotativa en els diferents llocs
de culte, per conèixer-los i familiaritzar-nos-hi.
Darrerament es fan a Mas Mota. Comencem amb una
pregària de sensibilitat interreligiosa. La temàtica més
freqüent ha estat fins ara: El coneixement de les
celebracions i ritus de cada religió al llarg de l’any.
L’intercanvi sobre l’espiritualitat, la pau, la convivència.
Els problemes dels locals de reunió i dificultats
d’adaptació a la normativa. Tot això va portant a un clima
favorable de solidaritat, que genera declaracions i
comunicats als mitjans de comunicació, defensant la
interculturalitat, el dret a tenir locals de reunió adequats
i l’esforç per la convivència social.

Personalment, la valoració general que en faig és
altament positiva, és una aportació a la bona con-
vivència. Se’n veu la necessitat. Ajuda a mentalitzar
sobre la urgència que totes les tradicions religioses vagin
coordinades. Afavoreix el coneixement de la realitat
religiosa i impulsa el respecte mutu. És una força moral
i convincent a l’hora de reivindicar els drets corres-
ponents i el progrés de la interculturalitat. En definitiva,
és una mostra que és possible caminar junts com a
poble, en l’amistat, el respecte i la diversitat.

Fèlix Mussoll - Rector de St.Cugat de Salt
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Quan alguna cosa es mou, a Salt, troba ressò fàcilment
en els mitjans de comunicació social. Sobretot si es tracta
d’algun esdeveniment que indica una tendència
preocupant. No cal posar exemples. Però de vegades
també hi ha fets clarament positius que obtenen una
bona difusió, a la nostra vila i més enllà. La manifestació
del mes de gener passat a favor de la bona convivència
en va ser un. El lema “Volem viure a Salt en pau i bé”,
que encara es pot veure en alguns locals i establiments,
resumeix a la perfecció l’esperit que animava les
nombroses persones que vam participar en aquella
iniciativa. 

Un altre esdeveniment que mereix ser remarcat és la
recuperació de la festa del barri de Sant Antoni,
promoguda per la recentment creada Associació de Veïns
del Veïnat. Tot i que la celebració litúrgica d’aquest sant
s’escau el 13 de juny, els actes van tenir lloc dos dies
abans, incloent-hi una missa a l’esplanada de la Coma
Cros.

Fins ara m’he referit a esdeveniments, tant de caràcter
reivindicatiu com de caire festiu, que tenen una dimensió
col·lectiva. Però n’hi ha d’altres, de fets, que mostren que
alguna cosa important es mou, que, sense perdre la
referència comunitària, destaquen pel compromís
personal de la persona que els protagonitza. En el marc
de la parròquia de Sant Jaume de Salt se n’han produït
uns quants, aquests darrers temps. Començaré pel més
recent. El d’una noia, la Montse, que ha decidit entrar en
una congregació religiosa, les Missioneres Filles del Cor
de Maria. Són unes religioses ben conegudes entre
nosaltres, perquè una de les seves comunitats es troba
a la Residència Les Vetes, en la qual hi fa un servei
impagable. La Montse ha iniciat el seu procés de formació
a Cervera. Heus ací una bona notícia. És per donar-ne
gràcies a Déu. 

Dos altres fets que vénen de més lluny, en el temps, però
que també afecten saltencs. Un, el cas de l’Òscar, un noi
que va optar per entrar a la Congregació de la Missió, els

MOVIMENTS a Salt

pares paüls, i ara és capellà i exerceix el seu ministeri a
Alacant. I l’altre, el cas de l’Elies, que és capellà de la
diòcesi de Girona i que és el rector, entre altres
parròquies, de les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de
Pallerols, i capellà del Santuari de la Salut. Encara hi
podríem afegir la situació en què es troba en Jonathan,
un noi que viu a Salt i que és originari d’Hondures. Està
a l’etapa introductòria del Seminari Diocesà.

Així com els moviments col·lectius que es produeixen a
Salt troben molts canals per a la seva difusió, aquests
altres, on el component personal passa a primer pla,
sovint fan menys fressa. Però existeixen i tenen un gran
valor. Estan en la línia del que han fet personatges com
Abraham, que va ser capaç de deixar la seva terra i
posar-se en camí cap a l’indret que el Senyor li indicava.
O els primers deixebles de Jesús, que ho van deixar tot
–feina, casa, família...– per seguir-lo i treballar pel Regne
de Déu a plena dedicació.

Convé que els moviments que fan les persones que
segueixen la seva vocació, és a dir, que responen a la
crida que Déu els fa, ja sigui al sacerdoci, a la vida
religiosa o a una vida laïcal compromesa, no passin
desapercebuts. No pas per alimentar l’orgull d’aquestes
persones, sinó ad maiorem Dei gloriam (per a la major
glòria de Déu).

JOSEP CASELLAS
Rector de la parròquia de Sant Jaume de Salt

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 
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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.

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

17190 SALT (GIRONA)  

CONSTRUCCIONS
ELECTROMECÀNIQUES

DEL TER, S.A.

MAQUINÀRIA
PER A PLÀSTICS

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

17181 AIGUAVIVA (Girona)

SERRALLERIA
FUSTERIA METÀL·LICA

i ALUMINI

TALLERS

JUNPA, sl

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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Entrevista a:
MIQUEL COMADEVALL 
Orquestra Maravella

L’Orquestra Internacional Maravella 
neix a Caldes de Malavella l'any 1951, 
de la mà d’en Lluís Ferrer i Puigdemont. 
Al llarg de més de 50 anys han actuat a 
Espanya, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França,
Àustria, Suïssa, Portugal, Holanda, 
Andorra, Dinamarca i a la majoria de 
repúbliques de l’antiga Unió Soviètica.
Destaca en la seva trajectòria l’obtenció 
de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
el 1997 per divulgar la música catalana arreu
del món. L'any 2001 van celebrar
el 50è aniversari amb un acte 
acompanyats de més de 3.000 seguidors. 

www.maravella.com 

Nom Miquel Comadevall                                         
Edat 49 anys
Nascut a Vic 
Resideix a Salt des de fa 40 anys
Professió: Músic i representant de 
l’Orquestra Internacional Maravella
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“ALEGRIA, que és FESTA MAJOR!

-Així que l’orquestra Maravella té un despatx a
Salt, no ho sabia! Però va néixer a Caldes de
Malavella, oi?
-Aquí a Salt fem la part de gestió, però l’orquestra és
original de Caldes. Per això és diu Maravella, perquè
Caldes, en època dels romans, es deia Caldes de
Maravella. Hi ha gent que es pensa que està mal escrit,
però s’escriu amb ‘a’ perquè no ve de meravellós, sinó
del nom antic de Caldes. El fundador, en Lluís Ferrer, va
anar als arxius del poble a buscar inspiració pel nom i va
decidir posar aquest nom fent un tribut a la història. De
fet, encara estem assajant a casa del fundador, que ja
va morir, a Caldes. La seva vídua ens segueix deixant el
local, on estem molt bé perquè queda una mica aïllat. 

-Com comença la teva vinculació amb l’orquestra? 
-Doncs pel meu pare, en Manel, que també és músic. Ell
era de Sant Hipòlit de Voltregà però després va formar
família aquí a Girona i va voltar per diferents formacions,
tocant la trompeta, fins que el 1972 va anar a parar a
l’orquestra Maravella i es va instal·lar aquí a Salt. Quan
va morir en Lluís Ferrer el 1981 vam estar mirant com ho
podíem fer per tirar l’orquestra endavant. Al principi
semblava que ningú se’n volia fer càrrec però finalment
el meu pare es va decidir a prendre el relleu. La cosa va
anar funcionant i la resta de músics també van preferir

Poques entrevistes seduirien tant a
aquesta edició de la Farga-Programa de
la Festa Major. Si alguna formació ens ve
al cap quan parlem d’aquest tipus de
celebracions és, sens dubte, l’orquestra
Maravella. Després de prop de 60 anys
portant la música arreu del país i de
l’estranger, en Miquel Comadevall, un
dels músics i el representant actual del
grup, ens confessa que encara pateixen a
l’hora de preparar el repertori que s’escull
especialment per a cada poble on van a
tocar. Lluny de la imatge de bohèmia que
tenim d’alguns artistes, en Miquel, com la
majoria de músics d’orquestra, són gent
disciplinada que toquen molts dies a l’any
i que assagen encara més; músics amb un
perfil polivalent que han fet possible
durant molt temps que, encara que fos
per un dia, la gent dels pobles escoltés
des de simfonies a cançons populars.

que se n’encarregués ell, així només havien de
preocupar-se d’anar a tocar i prou. I jo he continuat la
seva tasca.

-Explica’ns una mica els orígens de l’orquestra.
-La Maravella va néixer gràcies a en Lluís Ferrer, el seu
germà Josep Ferrer i el seu cosí Narcís Vendrell, cap allà
el 1951. Tots venien d’altres orquestres i en Lluís Ferrer
tenia la visió de fer una formació diferent. Aquí hi havia
orquestres molt bones però la majoria dedicades a la
cobla i no tant als concerts i balls, això ho tenien més en
segon terme. En Lluís Ferrer pretenia fer exactament al
revés, va ser l’època daurada de les orquestres als Estats
Units; com la de Glen Miller, per exemple; i ell tenia la
idea de fer una orquestra d’aquest estil. Sense deixar les
sardanes, que encara toquem, però fent dels concerts i
els balls els punts forts de l’orquestra.

-I ho va ensopegar!
-Bé, al principi no ho va tenir fàcil. Aquí, sempre que es
fa una cosa nova costa una mica. Per això van haver
d’anar molt a l’estranger, sobretot els primers temps, per
això el nom: Orquestra Internacional Maravella. Això ha
fet que el grup hagi viatjat molt, exportant la música
catalana arreu. És clar que a l’estranger fas un tipus de
repertori més internacional, però a Rússia, per exemple,
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havíem tocat moltes sardanes. De fet, vam ser la primera
orquestra en tocar-hi sardanes. 

-Sardanes a Rússia? I els agradaven?
-Moltíssim. La sonoritat dels instruments de la cobla, que
és única en el món, els impactava molt. Big Bands n’hi ha
moltes, orquestres simfòniques també, però una
orquestra que pugui tocar una mica de tot i que, a més,
tingui com a segell propi les sardanes, sorprenia molt a
l’estranger. Encara avui dia, quan sortim a fora, queden
molt sorpresos amb la sonoritat de la cobla. També
sempre sols trobar algun exiliat i clar, aleshores sí que
els toques la fibra sensible. També hi ha un altre factor i
és que a la música tradicional, amb tot el respecte, els
instruments solen ser fets molt artesanalment i no estan
ben afinats del tot. A l’hora d’escoltar-ho, trobar un
instrument típic, fet a mà i que està ben afinat, que soni
com sona, els sorprenia molt. 

-Des de sempre heu tingut les tres seccions:
concert, ball i cobla?
-Sí, des del principi. Però la composició ha anat canviant.
L’orquestra dels primers anys era tipus Big Band, amb
molts músics, pràcticament no portaven ni cantant. En
canvi ara tenim quatre cantants i avui dia es valora molt
que els vocalistes siguin una mica artistes, que sàpiguen
ballar, presentar, etc. Els cantants són els que tenen més
relació amb l’espectador i a banda de cantar, es
relacionen molt amb el públic. I ha de ser així. També
tenim la sort que entre les cantants hi ha la meva
germana, l’Imma, i com que ha viscut l’orquestra des de
petita hi té una implicació especial. De fet, tenim sort que
tant músics com vocalistes s’impliquen molt amb la feina.

-Això deu ser el gran canvi en les formacions
d’orquestra: la major importància de la posada en
escena.
-Abans no hi havia tanta preocupació per aquest aspecte,
no. Avui dia has de portar una infraestructura de llums,
leds, aparells de so força més complexa. També ha
canviat molt el perfil del públic. Abans, la gent només
escoltava música el dia de festa major, dissortadament
la majoria no escoltaven música la resta de l’any. En

canvi, avui dia qualsevol persona pot escoltar la
simfònica que vulgui i l’última novetat del moment. La
gent han començat a sortir, també ha millorat el nivell de
vida i la gent ha viatjat a l’estranger, han vist el que es
feia a fora. Diguem que avui dia està tot descobert,
llavors el que has de fer és estar al dia i anar-te
mantenint. 

-Quans músics sou actualment?
-A l’escenari som 17, 13 músics i quatre cantants. Això
damunt l’escenari, però darrere hi ha una infraestructura
important. Tècnics de so, de llum, xofers, muntadors,
diem que movem unes 24 persones en cada concert.

-Com s’adapta una orquestra d’aquest tipus als
temps moderns?
-Doncs intentem adaptar el repertori sense perdre
l’essència. Hi ha cançons més electròniques que són
difícils d’adaptar, si no volem caure en el parany de portar
coses pregravades, que no ens agrada, preferim que soni
natural. Ja mirem de buscar temes que es puguin
adaptar bé a la nostra formació i el que és excessivament
electrònic mirem de no fer-ho. Però sovint, el jovent, si
toques músiques molt modernes, no en fan cas, mentre
que si fas algun revival, aleshores els encanta. Alguns et
diuen que ho havien sentit però que no sabien com de
divertit és ballar-ho, també sobretot la música disco dels
70-80. De fet, ara tenim un club de fans joves, de 16 a
20 anys, al facebook. 

-També heu fet molts ‘bolos’ a l’Estat espanyol
-A la resta de l’estat ens van sortir moltes actuacions
perquè entre els 60 i 70 vam ser l’orquestra del Festival
de la Mediterrània, que es feia a Barcelona. Aquest
festival es passava per la televisió, a TVE, que en aquell
moment era l’única que hi havia, de manera que això ens
va ser una molt bona publicitat. Això es va fer durant uns
8 anys. Per sort o per desgràcia, el que surt a la tele és
bo i per això, nosaltres, hem d’estar molt agraïts a la
televisió.

-Heu estat molt prolífics en televisió. Com han
estat aquestes experiències?
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-Molt bones. Això va començar molts anys enrere,
quan ens van agafar per ser l’orquestra del
programa Tres Pics i Repicó, presentat per l’Antoni
Bassas. Durant tres anys vam estar tocant allà
cada setmana. Tenim la gran sort que pensen en
nosaltres com a orquestra de Festa Major de
referència. Quan qualsevol programa vol oferir
aquest tipus d’estil pensen en nosaltres. I a més
ens agrada, perquè trenques la rutina. També
mirem de posar-los les coses fàcils, fent el que ens
demanen. Recentment vam aparèixer a l’últim
episodi de Ventdelplà i va ser una experiència
nova perquè estàvem dins la ficció. Va ser molt
divertit, representava que era l’estiu i en realitat
feia una fred terrible! Coses de la tele!

-Esteu a prop del 60 aniversari, fareu alguna cosa
especial?
-La idea és gravar un disc passat l’estiu. Pel 50 aniversari
vam fer una festa molt grossa, amb 3.000 persones, però
avui dia tot està una mica més complicat, o sigui que
suposo que en principi farem el disc. Ara ja portem 160
discs des del principi de l’orquestra, sempre mirant que
sonin el més semblant possible al directe. En un estudi
avui dia pots fer filigranes, però ens agrada que soni
natural. Que la gent que l’escolti es trobi el mateix en el
directe.

-Pel fet d’interpretar sempre cançons d’altres
autors teniu algun problema de drets?
-Bastants. Sobretot segons quins temes d’Estats Units
poden trigar fins a sis mesos en tramitar-se. Això fa
endarrerir les gravacions, vol dir que si estàs pensant a
fer un disc, com a mínim un any abans has de començar
a tramitar les llicències. Normalment, si ho demanes amb
temps, no hi ha problema però s’ha de fer el procés.
Tenim molta sort que la nostra discogràfica, Picap,
gestiona aquests temes. De fet, fa uns cinc anys que s’ha
complicat aquest tema, abans no hi havia tants
problemes. Això pel que fa als discs, pel que fa als
concerts és l’SGAE qui va pels pobles i fa pagar als
ajuntaments per celebrar els concerts. Qui et lloga ha de
pagar un cànon, pels drets d’autor.

-Com veieu el futur del vostre sector? 
-Hem de ser positius però també realistes. És veritat que
tenim un públic més aviat madur, però també que es va
regenerant. Sobretot en els concerts, hi ha gent d’uns 40
anys que redescobreixen l’orquestra. O sigui que de
públic n’hi va havent, el problema actual és més la
situació econòmica general. La majoria de llocs
restringeixen el número d’orquestres, de manera que
s’ha de lluitar molt per ser-hi. Públic, en va venint, a més
nosaltres ens adaptem a cada lloc on toquem, però la
situació és complicada en general per l’espiral de la crisi.
Però hem de ser positius i esperançats que les festes
majors no moriran mai. 

-No podem quedar-nos sense Festes Majors!
Algun comentari per la de Salt?
-Sobretot donar les gràcies a la Comissió de Festes i a
l’Ajuntament. Per altra banda, agrair a la revista La Farga
haver pensat en nosaltres, és un honor i ens ha fet molta
il·lusió que penséssiu en l’orquestra per l’entrevista. Som
tres músics de Salt i vivim Salt, de manera que desitgem
que tinguem una Festa Major intensa i cívica, que segur
serà així!

Agnès Cabezas Horno



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

Centre de jardineria
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SALT, poble!
Poble, vila, ciutat, agrupació…. són grups territorials i
socials, situats en un determinat lloc que la Natura ens
depara. En ells es desenvolupa “la vida” on l’ésser humà,
els altres vivents i també l’element purament material es
mouen i actuen.

Considerat com a poble, Salt té vida pròpia; també és la
vila dels nostres avantpassats -il·lustres tots ells- que
seguim treballant en el que tota ciutat posseeix, com és
autoritat i força cívica i cultural.

Tota agrupació té unes normes i uns fins estructurals.
Es donen, i s’han donat a Salt -com es poden donar en
qualsevol altre lloc de l’Univers- canvis, dificultats, lluites,
desacords, procediments diversos -en ocasions desviats-
però sempre la vida rural i també la urbana han fun-
cionat.

Cal reflexionar que en cada període històric saltenc ha
existit una idoneïtat, com també un afany de superació
que sempre s’ha viscut, i que projectes, creences i
maneres d’actuar no hi han mancat.

Tota població defensa uns valors espirituals, culturals i
ètics, segons la manera d’actuar i pensar els dirigents de
torn. En unes ocasions seran maneres justes, en altres
dubtoses o bé, en altres, gens justes.

En una societat, les classes socials sempre han existit i
existeixen, des de la pobresa -ja sigui mental o econò-
mica- fins a una classe mitjana, seguint per l’acabalada
en distints graus.

Salt ha tingut diferències humanes i socials fruit de
l’herència rebuda, i també adquirides a través del temps,
com també unes altres d’espontànies o naturals o invo-
luntàries.

Capacitat mental, ideologies, diferències culturals entre
els seus habitants, millorament o baixada de prestigi,
recel entre famílies i entre les distintes classes socials….
tot hi entra en la història saltenca.

Hi ha aspectes generals i particulars, determinacions
individuals i col·lectives. Preval el dret, la política, la
religió, el progrés econòmic, l’adquisició de noves
tècniques, l’interès per la família, l’entrada de la dona en
l’àmbit cultural, l’obligatorietat de l’ensenyament… són
totes elles altres facetes de la societat saltenca.

Grups i associacions de tota índole, uns esportius, d’altres
lúdics o bé de defensa dels llocs emblemàtics i
territorials, centres educatius, voluntariat, escoles
d’adults, associacions de veïns i altres grups veïnals,
apareixen i es manifesten al llarg de la història.

Relació amb els pobles limítrofs, amb bona comunicació
vial, encara que millorable; abans, amb carros i tartanes
i després el tren amb parada en dos llocs de la població:
un baixador al barri de Sant Antoni i una estació al de
Sant Cugat, coneguts vulgarment per Veïnat i Salt.

A aquesta comunicació terrestre, s’hi ha d’afegir la
urbana entre col·lectius, i la social en individus, empreses
i mitjans de comunicació.

Un espai, el nostre, que no deixa de créixer, encara que
lentament i pausadament en la seva estructura, segons
les seves possibilitats. L’esforç hi és, la necessitat és
notòria, la il·lusió permanent i altres característiques
positives són símptomes de vida i orgull ciutadà.

Existeixen serveis públics d’atenció a l’individu i a les
famílies; també en sanitat i defensa. Salt, s’ha anat
desenvolupant en un marc acollidor i realitzador.

Poble generós. La seva població autòctona rep gene-
ralment amb respecte i consideració l’emigració, que ha
augmentat en els últims temps. No hi manquen pobla-
dors que no l’accepten. La convivència és necessària i
unes normes i lleis justes han d’actuar.

El poder polític a Salt s’ha mogut en un temps tirant cap
“a la dreta”, i en uns altres cap “a l’esquerra”. Els
interessos locals s’han intentat obtenir amb més o menys
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força. Governs amb distinta i diferent habilitat i amb més
o menys guanys, han existit.

El coneixement del poble, l’economia del municipi i la
bona relació entre entitats i grups, han caracteritzat les
administracions. Els governs de torn, de manera més o
menys explícita i oberta, s’han manifestat en cada nova
època que es presentava.

Diversitat d’ètnies, llengües, religions i costums s’han
introduït en el poble, augmentant sensiblement la
població; així ho confirmen les estadístiques. Convé
vigilar i corregir, si ve el cas, qualsevol dels hàbits nocius
que perjudiquen i denigren la persona.

La institució educativa ha funcionat. També la protecció
als agrupaments esportius, culturals i als centres sanitaris
no s’ha oblidat. S’ha combatut, amb més o menys
fortuna, alguna patologia social.

La promoció educativa entre els ciutadans saltencs és
ben manifesta. La capacitat intel·lectual preval sobre
l’econòmica en qualsevol estrat social. El “talent” apareix
en totes les capes socials, incloses les més modestes.

Raó de ser i d’existir d’un component humà natural i
heterogeni, en un tractament general tradicional, en un
anar i venir estructural, amb adquisicions i detriments
socials, amb ideals diversos i actuants, amb assoliment
de tècniques modernes, amb salvaguarda de determinats
i principals valors…. formen la identitat d’un poble que
ha nascut, viscut, crescut i s’ha desenvolupat en el lloc on
està situat i que s’anomena “Salt”.

Maria Rosa Puig i Dalmau
(Filla Predilecta de Salt)

AUTOMÒBILS 

GAUCHIA-JUNCÀ

Travessia Santa Eugènia, 18-22
Tel. i Fax  972 23 44 32
17190 SALT (GIRONA) 
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Un dia arribà un manxec al poble després d’una
travessa pel País Basc i Barcelona. Un home de La
Manxa amb unes qualitats especials per a la docència
i una consciència social extraordinària. I es troba a
Salt, un poble amb unes profundes arrels llibertàries i
que uns anys enrere va tenir la seva pròpia
experiència en la Revolució Social, que fou exemple a
les comarques gironines. I amb l’arribada d’aquest
home començaren les classes de mestres voluntaris a
l’Associació de Veïns a fi d’eradicar l’analfabetisme i
impulsar la millora de la instrucció de la gent
treballadora (1976). Després es crea la Coordinadora
d’escoles d’adults i, finalment, el SEPT (Servei
d’Educació Permanent dels Treballadors) i es divulga el
mètode del brasiler Paulo Freire “Educar en i per a la
llibertat”. També l’Escola Samba Kubally (Sant Coloma
de Farners, 1988) per a l’alfabetització d’immigrants
africans. La solidaritat amb Nicaragua (agermanament
Salt-Quilalí, 1989), seduït per la Revolució Sandinista
i la campanya d’alfabetització. I tot un seguit d’ac-

tivitats dins l’educació social incloent quinze anys de
docència a la universitat.

Però la tasca desenvolupada pel mestre Sebas Parra
no fou fàcil. Sovint es trobava enmig de problemes
creats per la mateixa administració, quan aquesta
defineix l’ensenyament d’adults com un mitjà per a
canalitzar les persones cap al sistema imperant, i la
pedagogia del mestre Parra és, precisament, d’alli-
berament de la persona. I, aquí, en Sebas Parra va
trobar uns gegants que són una altra mena de molins
que ho trituren tot. La terra és bona però els molins
redueixen a pols i a no res aquelles llavors que són
incòmodes per al sistema capitalista i jo, sempre, vaig
pensar que la primera matxucada fou quan l’ad-
ministració nacional decidí regir l’ensenyament d’adults
sota la centralitat del govern autonòmic i es perdés el
poder de cada localitat. També, sempre he vist que en
Sebas fou captivat pels mateixos que li van donar
suport en el poble i amb l’atracció de més recursos per

SEBAS PARRA NUÑO, mestre
(Socuéllamos, Ciudad Real, 1946)

Al llarg de la història trobem homes i dones d’altres
terres a Salt. Arribaren per motius diferents,
però alguns desenvoluparen una feina important,
cadascú en el seu sector. Persones d’una qualitat
superior que han realitzat grans fets al poble, 
però que no són destacats pels mitjans de comunicació
oficialistes i el temps esborra la seva empremta 
i tan sols perduren els quatre titelles 
que han estat creats pel propi sistema i manipulats 
pel poder local.
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a l’escola l’obligaren a acceptar les normes de
l’administració central, però, al final, fou una trampa
per treure, precisament, la llibertat a aplicar segons la
peculiaritat de cada població i foragitar els mètodes
revolucionaris de culturalització i conscienciació de les
classes populars.

Finalment, i després de més de 30 anys de lluita con-
tra l’analfabetisme i la ignorància en el poble, en Sebas
fou, paradoxalment, expulsat de director de l’Escola
d’Adults de Salt (2006). 

Pel camí va rebre els Premis Tres de març (1990),
Mestres 68 (2000) i l'Ordre La Pedagogía del Amor,
(Nicaragua, 2004). I ens ha deixat molts escrits i
treballs de tota mena, com per exemple el llibre
L’Escola d’adults de Salt: una mirada apassionada
(2007) o el CD-Room “Cap esforç no cau en terra
eixorca. Recuperem la memòria celebrant el 75è.
Aniversari de l’Escola Racionalista de Salt” (2009).  

Aquest article és un homenatge a Sebas Parra i Nuño,
un gran mestre de l’ensenyament d’adults en l’ani-
versari de la proclamació de la II República i en el 75è.
Aniversari de la Revolució Social.

Agapit Alonso i Pont

L’any 1986. 
Portada de La Farga.

Any 1990. 
Lliurament Premi Tres de Març.

Any 1979.
Presa de possessió del primer ajuntament 
democràtic. 
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Tel. 972 24 56 29
c/ Manuel de Falla, 27

17190 SALT

alimentació
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pinso a domicili
servei residència

alimentació complements

pinso a domicili (sense càrrec)

perruqueria canina i felina

servei de residència

autorentat de gossos

flors de bach

autorentat de gossos

flors de bach

c/ Major de Salt, 169 - 17190 SALT (Girona)
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Madame CURIE

Estudiant compromesa

Manya Sklodowska era una noia polonesa nascuda a
Varsòvia el 1867 en una època en què Polònia no era una
nació independent, sinó una simple “província” de
l’imperi rus i on la llengua polonesa era prohibida i
perseguida.

Era la petita de cinc germans fills d’un professor de
secundària. Quan tenia 9 anys va morir una germana
seva de tifus i dos anys després la seva mare de
tuberculosi, malalties molt freqüents en  aquell temps.

Els seus estudis de primària i batxillerat van ser en rus,
l’única llengua permesa, però el seu pare, que amb
estretors econòmiques tirava endavant la família, els hi
feia  conèixer i estimar la llengua i cultura poloneses. Era
una estudiant brillant, però en la Rússia d’aquell temps
era impensable que una noia anés a la universitat.

Per ajudar econòmicament la família es llogà durant uns

quants anys com a institutriu de nens de famílies riques.
Però al mateix temps participava com a voluntària en una
“Universitat Volant”, entitat clandestina portada per joves
patriotes per difondre la llengua i cultura poloneses. Va
rebre un gran impacte amb la mort del germà d’una
amiga seva,  executat a la forca per la seva militància
nacionalista.

Sofrí també un fort desengany amorós. Havia tingut la
il·lusió d’un enamorament compartit amb el fill gran
d’una de les famílies riques on donava classe, però els
pares d’ell s’hi van oposar per la diferència social. 

Depressiva i acceptant que dedicaria la seva vida a fer
companyia al seu pare ancià, va rebre una carta d’una
germana seva casada que vivia a París. La invitava a anar
a viure amb ells dient-li que allà l’ambient era diferent i
que  fins i tot, brillant com era en els estudis, podria
intentar fer una carrera. El seu pare l’animà a fer-ho,
segurament per apartar-la del perill de les seves activitats
patriòtiques.

Com ja sabem, aquest any ha estat
proclamat l’Any de la Química,
commemorant el centenari del  

Premi Nobel atorgat a Mme. Curie.
M’agradaria avui recordar aquesta

persona no solament com a
investigadora brillant, sinó també com a

pionera en la promoció de la dona en
una època en què la ciència, 

la investigació, la docència universitària
i tots els àmbits importants de la cultura

estaven vedats al sexe femení.



col·laboració / 28

El 1891 –quan  tenia 24 anys- va anar a París i, per
aprofitar  millor  el temps, es matriculà no d’una sinó de
dues carreres alhora: Física i Matemàtiques, a la
Sorbona, l’antiga i prestigiosa universitat. Era l’única noia.
Com que no volia ser una càrrega per a la seva germana
i cunyat, llogà un petit apartament d’una sola habitació,
una “mansarde”, una mena de golfa sota la teulada
inclinada d’una casa antiga  de París. Allà –segons
explica en una carta- sobrevivia amb pocs diners
anant a estudiar a la biblioteca per no passar
fred i alimentant-se molts dies solament
amb te, pa i mantega. Però en tres anys
enllestí les dues carreres aconseguint
el núm. 1 de la seva promoció en
Física i el núm. 2 en Matemàtiques.

A final de curs, invitada a una
reunió de professors, va conèixer
Pierre Curie que era professor de
l’Escola Superior de Física i
Química Industrials de París i un
brillant investigador dels fenò-
mens del magnetisme. Van sim-
patitzar molt i al cap de poc
temps ell li va demanar casar-se.
Manya s’ho va estar pensant du-
rant uns mesos perquè casar-se
amb  Pierre volia dir quedar-se per
sempre a París i la seva il·lusió era
tornar a Polònia a treballar per la seva
pàtria amb les carreres aconseguides. Però
l’amor triomfà, es casaren i foren una parella
molt unida, compartint les fatigues dels treballs
d’investigació que començarien junts i també la il·lusió
de fer excursions en bicicleta els pocs dies d’esbarjo.

Investigadora tenaç

Pierre la va animar a fer el doctorat, que suposa realitzar
una investigació inèdita –una tesi– en un camp important
de la Ciència. Per a la Manya això era un repte. En
aquella època cap dona havia obtingut mai el títol de
doctor.

Un tema interessant era el que acabava de descobrir el
físic francès Becquerel: la misteriosa radiació invisible,
però capaç de velar plaques fotogràfiques, que emet
constantment l’element químic urani. Manya escollí
aquest fenomen per la seva tesi doctoral. Ajudada pel
seu marit va inventar un aparell per mesurar aquella
radiació que anomenà “radioactivitat”. Aviat van descobrir
que un compost d’urani, el mineral pechblenda, era

encara més radioactiu que l’urani pur. Manya va
suposar que la pechblenda contenia algun

element que els químics encara no havien
descobert més radioactiu que l’urani i

es proposà  descobrir-lo. Pierre tenia
dubtes perquè creia que els ele-
ments químics ja estaven tots des-
coberts i li semblava impensable
que ells dos, que no eren químics,
en descobrissin un de nou. Però
Manya era obstinada.

No tenien cap laboratori químic
per treballar. Pierre va acon-
seguir que els hi deixessin una
mena de cobert o traster on s’hi
passava molt de fred. Compraren
uns quants quilos de pechblenda i

amb àcids i àlcalis assajaven ma-
neres de fraccionar-la  conservant

sempre la fracció més radioactiva.
L’any 1898 van comunicar que havien

detectat amb l’espectroscopi la presència
de dos elements químics nous que Manya

va batejar amb els noms de Poloni, en honor de
la seva pàtria subjugada, i Radi (del llatí: radius = raig

de llum) per la seva potent radioactivitat.

Van intentar d’obtenir el radi. Després de mesos de
treballar-hi, quan en l’última evaporació pensaven que
tindrien per fi una sal de radi, sofriren una gran decepció:
a la càpsula no hi va quedar res. Però aquella nit van
descobrir amb emoció que la càpsula feia llum i que, per
tant, hi havia radi. Era tan poca la quantitat que no es
veia. Haurien de repetir tot el treball però amb molta més
quantitat de pechblenda. Per mediació d’un savi austríac
van aconseguir que el govern d’Àustria els hi enviés una
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tona de pechblenda agafada dels residus d’una mina.
Tota una carretada que els hi van abocar en el cobert on
treballaven. A partir d’aleshores el treball va ser molt més
penós. No eren càpsules sinó grosses calderes el que
havien de manejar. Però el 1902, després de 45 mesos de
treball, aconsegueixen obtenir 0,1 grams de clorur de
radi. El premi va venir l’any següent amb el Nobel de
Física, compartit entre Manya, Pierre i Becquerel pel seus
descobriments en el camp de la radioactivitat. Ella era la
primera dona que obtenia un Nobel.

Mare, professora i científica exemplar

La dura feina d’investigació no la féu renunciar a la
maternitat. Va tenir dues filles i els hi dedicava tant
temps com podia. Ella, que havia quedat orfe als onze
anys, sabia el que és la mancança de la mare. Si algun
vespre havien de treballar, el pare de Pierre, metge
jubilat, feia companyia a les nenes.

El prestigi del Nobel els permeté superar les estretors
econòmiques. Pierre va ser nomenat catedràtic de la
Sorbona i Manya aconseguí ser admesa com a professora
de Física d’una escola femenina de magisteri a Sèvres,
prop de París. Va ser la primera dona professora d’aquell
centre i les alumnes l’admiraven i apreciaven molt per la
senzillesa amb què explicava i perquè els hi feia
experiments de Física que preparava amb molta cura.

Però quan tot semblava anar millor arribà la tragèdia:
Pierre va morir d’accident, atropellat per un cotxe de
cavalls. 

Manya renuncià a una pensió de viduïtat que li oferia la
universitat. En comptes d’això acceptà continuar el curs
de Física que donava el seu marit. La increïble notícia que
una dona ensenyaria a la Sorbona arribà a tot arreu. El
primer dia de classe la gran aula en forma d’amfiteatre
estava plena a vessar de periodistes de tot el món. Hi
havia expectació per veure què diria. Però, en contra del
que era costum, no va fer cap discurs grandiloqüent
saludant i donant gràcies a les autoritats, sinó que va
seguir el tema on l’havia deixat el seu marit.

Tota sola va continuar la investigació i el 1906 va obtenir
per primer cop radi pur. 

Es va comprovar que la forta radiació del radi danyava la
pell destruint els teixits orgànics. Això va fer pensar que
podria servir per lluitar contra el càncer. Clavant-li una
agulla amb una punta de radi el tumor es destruiria. Va
ser el primer intent de “radioteràpia”. Aquesta possibilitat
disparà la demanda de radi a tot el món, però solament
es disposava de l’obtingut per Mme. Curie. Una empresa
nord-americana li va demanar que patentés el
procediment d’obtenció del radi i que ells li comprarien la
patent pagant-li milions. Ella els contestà que la Ciència
no era un patrimoni seu sinó de tota la Humanitat i que
a tots els investigadors que vinguessin els hi ensenyaria
el procediment gratuïtament. 

El 1911 se li concedí el premi Nobel de Química per
l’obtenció del radi. Ha estat l’única persona que ha
obtingut dos premis Nobel de matèries diferents: el de
Física i el de Química. Amb l’import del premi fundà a
París l’Institut del Radi amb bons laboratoris que oferí als
científics de tot el món que volguessin continuar la
investigació sobre el radi i la radioactivitat.

Donà conferències als EUA i altres nacions i era popular
i admirada per tothom. Un grup d’amics va proposar la
seva candidatura per tal que fos admesa a la prestigiosa
“Académie des Sciences” de França. Però, malgrat els dos
Nobel, la majoria d’aquells savis barbuts  van votar-hi en
contra. Tenia un inconvenient molt gran: era dona.

Va morir als 62 anys, de leucèmia, víctima de les fortes
dosis de radiació que havia rebut en les seves
investigacions.

Ha passat a la història com Madame Curie, o sigui amb
el nom del marit. I també porten el nom del marit un dels
últims elements químics descoberts, una unitat de Física,
un volcà de la Lluna i un altre de Mart. 

Joan Serrat

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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Professor: "Què he de fer per repartir 11 patates per a
7 persones?"
Alumne: "Puré de patata, senyor professor."

Professor: "Joaquim, digui el present d’indicatiu del
verb caminar."
Alumne: "Jo camino, tu camines, ell camina ..."
Professor: "Més de pressa!"
Alumne: "Nosaltres correm, vosaltres correu, ells
corren."

Professor: "Plovia", quin temps és?"
Alumne: "És un temps molt dolent, senyor professor."

Professor: "Quants cors tenim nosaltres?"
Alumne: "Dos, senyor professor."
Professor: "Dos?"
Alumne: "Sí, el meu i el seu."

Dos alumnes arriben tard a l'escola i diuen com a
justificació:
- El 1r diu: "M'he despertat tard, he somiat que anava
a la Polinèsia i el viatge ha trigat molt."
- I el 2n diu: "I jo he anat a esperar-lo a l'aeroport."

Professor: "Josep, digui 5 coses que continguin llet."
Alumne: "Sí, senyor professor. Un formatge i 4 vaques"

Professor preguntant en un examen oral a un alumne
de Dret: "Què és un frau?"
Contesta l'alumne: "Un frau és el que està fent vostè."
El professor indignat: "Com és això?"
Diu l'alumne: "Segons el codi penal, comet frau tot
aquell que s'aprofita de la ignorància de l'altre per
perjudicar-lo."

Professora: "Maria, assenyali al mapa on queda
Amèrica del Nord!"
Maria: "Aquí està"
Professora: "Correcte. Ara els altres responguin "Qui
va descobrir Amèrica?"
Els altres: "Maria"

Professora: "Juan, digue’m amb sinceritat, pregues
abans dels àpats?"
Alumne: "No, senyora professora, no ho necessito, la
meva mare és bona cuinera”.

Professora: "Artur, la teva redacció El meu gos és
exactament igual a la del teu germà. L’has copiat?"
Alumne: "No, professora, és que el gos és el mateix."

Professora: "Carles, quin nom es dóna a una persona
que continua parlant encara que els altres no hi estiguin
interessats?"
Alumne: "Professora".

El Crític

racó poètic

M’AGRADARIA VEURE’T 
TAN HUMANA

M’agradaria veure’t tan humana
no gens inflada del teu toc diví,

que fossis simplement una germana
sempre al costat d’algú per compartir.

Que et retallessis tot el que et fa nosa
i et convertissis en humanitat

que et desprenguessis de qualsevol cosa
emparentada amb la vanitat.

Voldria creure’t neta d’apetències
i d’afalacs lligats amb el poder

tractant els homes sense diferències
lluny de grandeses que no hi ha per què.

Austera i justa amb claror d’albada
brillant i estesa com un ample pont,

amb la blancor de neu, mai trepitjada,
sembrant amor en la tristor del món.

Al meu voler hauries de ser pobra,
pobra total per liderar els humils,

deixant de banda el regne, allò que et sobra:
privilegis, honors i codicils.

Portadora de pau i de respecte
en una terra tan regada amb sang
amorosint amb l’escalfor i l’afecte

els homes renadius pastats amb fang.

Si fossis lliure sense la cadena
que tu mateixa t’has posat al coll

t’escoltaria gent de tota mena
i et seguirien per portar-te a coll.

Si fossis com vas néixer, tan senzilla,
si fossis tan humil, si fossis tu....
La terra esdevindria com una illa

on ja no ploraria mai ningú.

Salvador Sunyer i Aimeric
(Fill Predilecte de Salt)

Accèssit als Jocs Florals de Tardor Barcelona 2010
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ELS
LLUDRIPIUS
Ja fa molts anys que el meu avi em parlava
d’uns estranys animalons voladors que vivien en
aigües del Ter i que eren uns amfibis amb una
forma molt semblant als Espiadimonis. Es conei-
xien amb el nom de LLUDRIPIUS. Es veu que
costava de veure’ls ja que passaven llargues
hores sota l’aigua llepant els rierencs per alimen-
tar-se. Vet aquí la forma arrodonida dels còdols.
D’ençà del retorn de les llúdrigues als nostres
rius s’ha tornat a veure aquesta mena de
libèl·lules ja que uns i altres van estretament re-
lacionats; Allà on hi ha una llúdriga hi ha un LLU-
DRIPIU.

Us serà fàcil conèixer. Té les ales allargades i vo-
luminoses (com si tingués pedres enganxades).
També crida l’atenció el seu llarg fibló. Sobretot
sentireu el seu cant que és un piu-piu allargat
com si fos un cant de sirena.
Parlem del fibló. El fibló és el més apreciat del
LLUDRIPIU. Una sola picada et pot proporcionar
energia i vitalitat per tres dies seguits. Tothom
voldria la punxada de l’animaló, però ell només
vol picar a les seves amigues, les llúdrigues. És
difícil que piquin als humans. Fins i tot la gent
els tenia en captiveri per veure si, emprenyats,
arribarien a picar. Però res de res.

Fa quatre dies que s’han instal·lat les escultures
de les llúdrigues noves a la PLAÇA DE LA VILA i
hem descobert que al coll d’una d’elles hi ha la
figura d’un LLUDRIPIU. Això vol dir que l’escultor
sabia de què anava la història. Molta gent ha ob-
servat que tocant el relleu esculpit del LLUDRI-
PIU carrega gran quantitat d’energia positiva. Ho
he provat i és veritat.

BUGARAC Si toqueu el LLUDRIPIU carregareu energia positiva.

Quadern de notes del biòleg i veterinari 
Joan Aldric (1922), 

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

• ELECTRICITAT
• FONTANERIA  

• GAS
• CALEFACCIÓ

• REFRIGERACIÓ
• INFORMÀTICA

INSTAL·LACIONS
MANTENIMENTS

I MUNTATGES

Un luxe per a una ciutat, per a un país. Més d’un segle
d’emocions i d’espectacle. Tradició esportiva, cultura
futbolística en majúscules. I patriotisme. Victòria i
derrota de Catalunya, selecció nacional, exèrcit d’un
país, més que un club -encara-. Promoció i projecció
nacionals. Llengua i cultura. De casa al món,
universalitat. I un instrument d’integració impagable,
valuosíssim. Una manera d’entendre la vida, un mètode
filosòfic, un estat d’ànim. Un mirall del que volem ser i
el valor de tenir valors. Un esperit de lluita, una voluntat
de persistència i un bon parell d’ous. Coratge, força,
lluita, passió, il·lusió, respecte, seny, talent, el sentit de
les coses ben fetes. La venjança de la història i la dels
que sempre la perden. Una fàbrica de somnis fets
realitat.

Sentir els colors. Un escut prodigiós al cor. La Moreneta
i la Creu de Sant Jordi. I una nova religió. Campions.
Els més grans. Llegenda, com els herois dels temps
antics. Barça de les cinc copes i Barça de les sis copes.
Londres, París, Roma i Londres una altra vegada.
L’Orelluda i la maneta. Copes i més copes, ben amunt.
Museu. Enveja i admiració diguin el que diguin les males
persones. La premsa d’aquí i ai, la premsa d’allà. La
màgia de la ràdio, Puyal. Pantalles gegants, cerveses i
abraçades, anònimes. Eufòria desfermada, senyeres i
petards. Visca el Barça i Visca Catalunya. Canaletes,
plaça Catalunya, Arc de Triomf i totes les altres places.
Penyes i càntics. Voti, voti, voti. Olelé, Olalà, ser del
Barça és el millor que hi ha. Rues i festa, llàgrimes de
col·lectiva felicitat. Camp Nou, cent mil. Arreu, milions. 

Un crit valent i un nom que el sap tothom. Són molts
anys plens d’afanys i molts quilòmetres. El soci i la
culerada. Els ulls dels infants i la memòria dels que ja no
hi són. Patiment, molt patiment, sempre. La mare que
els va parir. Però el Barça i el futbol et torna el que li
dónes. I ens fa més grans a tots. Gràcies i mil vegades
gràcies. Caràcter Guardiola. Un referent. Cultura de
Masia, cultura de país. Dignitat. Hem caigut, ens hem
aixecat, hem tornat a caure, ens hem tornat a aixecar.
I ho farem tantes vegades com calgui. El meu país és
tan petit... però que gran que pot arribar a ser. Barça,
Barça, Barça. La victòria d’un poble tant si es vol com
si no es vol. 

Joan Corominas

BARÇA
BARÇA
BARÇA
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Pol. Ind. “La Maret” - c/ Quilalí, 3
Tel. 972 235 811 - Fax 972 243 082

Apt. Correus 147 
17190 SALT (Girona)

www.mvsolar.com - info@mvsolar.com

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

“SECURIT”, LAMINATS, etc.

• ESPECIALITZATS EN:
VIDRIERES ARTÍSTIQUES 

VIDRES A LA SORRA
MAMPARES DE BANY i MIRALLS

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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Des de la meva curiositat, m’he concedit el goig de llegir
l'escrit que l´Agapit Alonso dedica aquest mes a en
Sebas Parra. 

Quants records em porta aquest nom! Sí, jo també
m’afegeixo a escriure unes paraules per donar-li el meu
agraïment a aquest HOME i GRAN MESTRE . M'agrada
mirar enrere i reviure coses bones i positives. Una d’elles
és el temps que vaig passar amb en Sebas a l'escola
d'adults. Sempre, sempre recordaré aquests dies
d’aprendre a aprendre, de la descoberta d'un món real,
ple de penes i alegries, de crues realitats, de canvis, de
desencisos i de força... sí, tu, mestre, vas influenciar en
la meva vida, a partir d'aleshores vaig fer un gran canvi
pel que fa a la maduresa personal i professional. 

Em vaig prometre que donaria les GRÀCIES en majús-
cules a totes les persones que m'han donat l'oportunitat
de créixer i de descobrir nous horitzons.

La meva experiència a l'escola d'adults va
ser inoblidable i molt important. Les his-
tòries humanes, les notícies, els treballs, els
comentaris, la programació encaminada a
un ensenyament del món per anar pel món.

Recordo que et vaig dedicar  un comentari
de text i el vaig fer publicar a El Punt Diari...
encara el tinc, el paper és envellit, mig
esparracat, però guarda fidelment la ma-
teixa noblesa de quan el vaig escriure. Cada
vegada que el llegeixo em vénen pensa-
ments d’un fet inesperat D’aquí en va sortir
una anècdota. Un dia, al sortir de l'escola,
un grupet d'alumnes comentava: 

- Heu llegit el comentari de text dedicat a
en Sebas, és molt bo!
- Qui l'ha fet? -va dir un altre. 
-No ho sé, firmava Julià, no sé qui és!
- És meu -vaig contestar-. No és Julià, és
Júlia. 

Tot d’una, vaig notar un aire fred, em van mirar i, sense
dir res, es van anar acomiadant i em vaig quedar sola,
sense saber el perquè de tal reacció. Anant cap a casa,
vaig dir-me: No s’ho han cregut, potser no faig cara de
fer comentaris de text! Al llarg de la vida, moltes  per-
sones es trobem en situacions semblants, costa felicitar,
o simplement dir: Ho has fet molt bé! La tendència sol
ser tot el contrari, ridiculitzar o fer quedar malament els
altres, això ens “engrandeix”? Així amaguem les pròpies
frustracions? Pregunto.

Admiro les persones que amb gestos  demostren com
són com a éssers humans. Aquelles que s’emocionen, les
que saben reconèixer els valors dels altres, les que saben
aprofundir més enllà del ser, aquelles que tenen una
sensibilitat especial i tu, Sebas, tot això ho tens. La meva
enhorabona. Desitjo que per molts anys puguis anar
estimant el que tu consideris que has d'estimar.

Júlia Pujolràs Casadevall

QUE CURIÓS!

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 





Dissabte, 16 de juliol
A les 6 de la tarda, GALA DE FI DE CURS DEL GIMNÀS BUDOKAN i SISTER FUNK, al Pavelló Municipal de Salt. 
Organitza: Gimnàs Budokan i Sister Funk.

A partir de 2/4 de 9 del vespre, FESTA DEL CARME, al carrer Francesc Macià entre Àngel Guimerà i Torras i Bages. 
Organitza: Associació Plataforma Independent Anti-Aru.

A partir de les 9 del vespre, FESTA DEL BARRI DE SANT CUGAT (Cases Barates), a la plaça St. Cugat i al carrer Roca Delpech, sopar per als veïns i,
tot seguit, obert a tothom, BALL amb el conjunt AURORA. Organitza: Associació de Veïns del Grup Sant Cugat de Salt.

A les 10 de la nit, 48è CONCURS DE COLLES SARDANISTES “MEMORIAL EMILI CROUS”, a càrrec de la cobla PRINCIPAL DE PORQUERES a la
plaça de la Coma Cros. Organitza: Salt Sardanista i Comissió de Festes de Salt.

Diumenge, 17 de juliol
A les 11 del matí, XERRADA: “La col·lectivització agrària i industrial a Salt durant la revolució social de 1936”, a l’Ateneu Llibertari de Salt, plaça Antoni
Gaudí, local 2. Organitza: Associació Granota Xela.

Dinar popular de l’Ateneu Llibertari de Salt, plaça Antoni Gaudí, local 2. Organitza: Associació Granota Xela.

A les 5 de la tarda, CINEMA: TIERRA Y LIBERTAD (1995) de Ken Loach. Les milícies revolucionàries i contrarevolució, a l’Ateneu Llibertari de Salt,
plaça Antoni Gaudí local 2. Organitza: Associació Granota Xela.

Dimarts, 19 de juliol
A les 5 de la tarda, TORNEIG DE TENNIS TAULA a la Fàbrica Espai Jove (Factoria Cultural Coma Cros). Inscripció: 1€ per persona; places limitades
(cal inscripció prèvia fins 2 dies abans). Organitza: La Fàbrica Espai Jove – Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt.

Dimecres, 20 de juliol
A 2/4 de 10 del vespre, PETANCA – NITS DEL CLUB, al Casal de Jubilats de Salt. Organitza: Casal de Jubilats de Salt.

Dijous, 21 de juliol
A les 5 de la tarda, MOSTRA DE GRAFITS DE SALT, a la paret del carrer Prudenci Bertrana cantonada amb el carrer Àngel Guimerà. Per a joves.
Informació i inscripcions a l’Estació Jove fins el dia 18 de juliol. Organitza: Estació Jove-Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt.

A les 7 de la tarda, AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la cobla FOMENT DEL MONTGRÍ a la plaça Lluís Companys, davant l’Ajuntament. 
Organitza: Comissió de Festes de Salt.

A les 8 del vespre, CERCAVILA DE PREGÓ amb els AMICS DELS GEGANTS DE SALT, amb el següent recorregut: plantada i sortida de la Coma Cros,
carrers Sant Dionís, Manuel de Falla, Major, Francesc Macià, Àngel Guimerà 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 2/4 de 10 del vespre, PETANCA – NITS DEL CLUB, al Casal de Jubilats de Salt. Organitza: Casal de Jubilats de Salt.

A les 10 del vespre, EXHIBICIÓ del SALT GIMNÀSTIC CLUB, al passeig Ciutat de Girona. Organitza: Salt Gimnàstic Club. 

A 2/4 d’11 de la nit, CONCERT PER A JOVES amb el grup guanyador de la 8a edició del concurs SALT THE MÚSICS a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Comissió de Festes de Salt i Estació Jove-Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt.

A 3/4 de 12 de la nit, CONCERT amb ELS CATARRES a l’Era de Cal Cigarro. Organitza: Comissió de Festes de Salt.

A la 1 de la matinada, CONCERT amb HOTEL COCHAMBRE a l’Era de Cal Cigarro. Organitza: Comissió de Festes de Salt.

Programa d’actes



Divendres, 22 de juliol
A les 6 de la tarda, 2a EDICIÓ DE L’EXHIBICIÓ DE JUST DANCE PER Wii, a la Fàbrica Espai Jove. 
Organitza: La Fàbrica Espai Jove – Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt.

A les 6 de la tarda, CERCAVILA SOUND SYSTEM, amb el següent recorregut: sortida de la Coma Cros, carrers Enric Granados, Cervantes, Àngel
Guimerà, Marquès de Camps, Major, plaça Verdaguer, passeig Verdaguer, Erol, arribada a la plaça Sant Jaume i petit CONCERT.
Organitza: Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt.

A les 6 de la tarda, ESPECTACLE INFANTIL: PER ART DE MÀGIA i CARAVANA TEATRAL al passeig Ciutat de Girona. 
Organitza: Comissió de Festes de Salt.

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

A 2/4 de 8 del vespre, RODA DE CAPOEIRA. Exhibició d’aquesta art marcial brasilera que conjuga música amb expressió corporal, al passeig Ciutat
de Girona. Organitza: Associació Capoeira Canigó.

A 2/4 de 9 del vespre, a la Biblioteca Iu Bohigas de Salt, ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS LITERARIS EL SETÈ CEL DE SALT. 
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt.

A 3/4 de 9 del vespre, EXHIBICIÓ DE BALL, al passeig Ciutat de Girona cantonada Enric Granados. Organitza: Escola de Ball Avança.

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

A les 9 del vespre, CINEMA A LA FRESCA a l’hort comunitari de l’illa de cases dels carrers Àngel Guimerà, Torras i Bages, Pacheco i Picasso, amb
la projecció de la pel·lícula EL PUCHE (2010), documental sobre la regeneració i activació veïnal del barri del Puche a Almeria. 
Organitza: Casal dels Infants. Acció Social als Barris.

A 2/4 de 10 del vespre, PETANCA – NITS DEL CLUB, al Casal de Jubilats de Salt. Organitza: Casal de Jubilats de Salt.

A les 10 de la nit, CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula d’animació COM ENSINISTRAR UN DRAC (2010), de Chris Sanders i Dean
DeBlois, al Padró. Organitza: Comissió de Festes de Salt.

De les 10 de la nit fins les 2 de la matinada, CONCERT en motiu del V CAN PANXUT FESTIVAL, a la plaça Sant Jaume, amb grups de música saltencs.
Organitza: Associació Taller de Música.

A les 10 de la nit, CLASSES DE BALLS DE SALÓ a càrrec de KINBÉDEBALL obertes a tothom, a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Kinbédeball i Comissió de Festes de Salt.

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

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

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

Sopar de veïns als carrers: Isaac Albéniz, Barri dels Escriptors (Miquel de Palol), Pau Casals i Sant Dionís (Agustí Cabruja).

Dissabte, 23 de juliol
De les 10 del matí fins les 2 del migdia, VIII TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA a la plaça de la Vila (Llúdrigues). Ampolla de tirada
limitada més placa commemorativa de la trobada. Organitza: Jan Col·lecció.

A les 11 del matí, VISITA GUIADA: “EL SALT OBRER I REVOLUCIONARI”. Se sortirà de l’Ateneu Llibertari de Salt. Organitza: Associació Granota Xela.

De les 10 del matí fins 2/4 de 2 del migdia, XXXIII 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 6 de la tarda, DEMOSTRACIÓ DE BALLS TRADICIONALS DIOLA. Exhibició de costums i tradicions dioles, típiques de la zona de la Casamance
(Senegal), amb el grup CASUMAI, al parc de la Massana. Organitza: Associació Oudiodial per l’Ajuda Social i Mútua.

A les 6 de la tarda, PLANTADA DE GEGANTS, a la plaça dels Colors. Organitza: Amics dels Gegants de Salt. 

A les 6 de la tarda, PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES, a la Biblioteca Iu Bohigas. Selecció de curtmetratges d’un minut d’un projecte realitzat per
adolescents del Centre Social Heb2 d’Hebron (Palestina). Organitza: Pau Ara i Sempre – Salt.



De 2/4 de 7 de la tarda a les 11 de la nit, ENTITATS A LA PLAÇA, al parc de la Massana, amb CONTES DEL MÓN, MOSTRA GASTRONÒMICA i
ACTUACIONS MUSICALS, CAPOEIRA, tot amenitzat amb danses, desfilades i esquetxos de teatre. Organitza: Taula d’Entitats Estrangeres, Coordinadora
d’Entitats i Ajuntament de Salt.

A les 7 de la tarda, CERCAVILA DE GEGANTS. Recorregut: sortida de la plaça dels Colors, carrers Àngel Guimerà, Francesc Macià, Major, Enric
Granados, Sant Antoni i arribada a la Coma Cros. Amb la participació dels AMICS DELS GEGANTS DE SALT. Organitza: Amics dels Gegants de Salt.

A les 7 de la tarda, RUA DE BANDES DE PERCUSSIÓ amb els DIABLES D’EN PERE BOTERO i la participació de les següents colles convidades:
Exbanda dels Diables d’en Pere Botero i colles d’arreu de les comarques gironines. Recorregut: sortida de la Coma Cros, carrer Enric Granados,
passeig Ciutat de Girona, Manuel de Falla, Àngel Guimerà, Ramon Sambola, Tres de març i arribada al parc de la Massana. 
Organitza: Diables d’en Pere Botero.

A les 7 de la tarda, TORNEIG DE FESTA MAJOR, al camp de la UE Coma Cros, partit entre els Veterans UE Coma Cros i el Chun Kwon Salt. 
Organitza: Chun Kwon Salt, escola de Tae-Kwon-Do i UE Coma Cros.

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

A les 8 del vespre, RODA DE CAPOEIRA. Exhibició d’aquesta art marcial brasilera que conjuga música amb expressió corporal, al parc de la Massana
en el marc d’ENTITATS A LA PLAÇA. Organitza: Associació Capoeira Canigó.

A 2/4 de 8 del vespre, CINEMA A LA FRESCA a l’hort comunitari de l’illa de cases dels carrers Àngel Guimerà, Torras i Bages, Pacheco i Picasso,
amb la projecció de la pel·lícula d’animació PONYO (2008), d’Hayao Miyazaki. Organitza: Casal dels Infants. Acció social als Barris.

A les 9 del vespre, EXHIBICIÓ i TAST D’HOQUEI, davant de la barraca de l’Hoquei Club Salt a l’Era de Cal Cigarro. Vine a veure-ho i a provar com es
juga a hoquei amb o sense patins. Organitza: Hoquei Club Salt.

A les 10 de la nit, 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 ELS MÀGICS a l’Era de Cal Cigarro. Organitza: Comissió de Festes de Salt.

A les 12 de la nit, TAULA DE SALUT A BARRAQUES: informació i activitats relacionades amb la salut per a joves. 
Organitza: Estació Jove – Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt.

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

A 2/4 de 3 de la matinada, CONCERT amb el grup THE BON SCOTT BAND a l’Era de Cal Cigarro. Organitza: Comissió de Festes de Salt.

A 2/4 de 5 de la matinada, CORREFOC a càrrec dels DIABLES D’EN PERE BOTERO, amb la col·laboració de les colles de diables Les Gàrgoles de
Foc (Banyoles), Els Diables de l’Onyar (Girona) i Diables del Clot (Barcelona) Recorregut: sortida de l’Era de Cal Cigarro, carrer Miquel Martí i Pol,
passeig dels Països Catalans, carrer Mercè Rodoreda, carrers Miquel de Palol, Pere Coll i Guitó, Major, plaça Verdaguer, carrer Processó, carrer Sant
Jaume, plaça Sant Jaume, carrer Llarg i final a la plaça de la Vila. Organitza: Diables d’en Pere Botero i Comissió de Festes de Salt.

Sopar de veïns als carrers: Jacinto Benavente, Joaquim Ravetllat, Far, Juli Garreta, Josep Pla, Lluís Moreno, Unió, Doctor Castany, Sant Dionís (Era
de Can Maret), Manuel de Falla, Caterina Albert i plaça de la Vila.

Diumenge, 24 de juliol
A 2/4 de 7 del matí, a la plaça de la Vila, BALL DEL PIJAMA, FESTA DE L’ESCUMA I DISCOMÒBIL amb LA BOMBOLLA.
Organitza: Comissió de Festes de Salt.

A les 9 del matí, MATINES amb els grallers i timbalers dels MARRECS de Salt. Recorregut: sortida de la plaça de la Vila, carrer Llarg, passeig
Verdaguer, plaça Verdaguer, carrer Major, plaça del Pi, plaça Llibertat, carrer Àngel Guimerà, plaça Lluís Companys, passeig Ciutat de Girona, carrer
Enric Granados i arribada a la Coma Cros. Organitza: Colla Castellera Marrecs de Salt.

A les 10 del matí i fins les 2 del migdia, 1a CONCENTRACIÓ DE VESPA-TAPES, al carrer Francesc Macià – plaça de la Llibertat. 
Organitza: Associació Plataforma Independent Anti-Aru.

A les 10 del matí, CONSTRUCCIÓ D’UNA CASA PALESTINA, al passeig Ciutat de Girona. Vine a pintar i col·locar un maó per construir una casa entre
tots. Aquesta activitat pretén recrear de manera simbòlica l’actuació que durà a terme l’associació a Palestina. Organitza: Pau Ara i Sempre – Salt.

A les 12 del migdia, ACTUACIÓ CASTELLERA amb els MARRECS de Salt, els CASTELLERS DE BARCELONA i els SAGALS D’OSONA a la plaça Lluís
Companys, davant de l’Ajuntament. Organitza: Colla Castellera Marrecs de Salt.

A les 4 de la tarda, 1r. CONCURS DE BOTIFARRA VILA DE SALT, a la plaça Lluís Companys. Premis per als primers classificats. 
Organitza: Bar Tertúlia; col·labora: Ajuntament de Salt.

A les 6 de la tarda, FESTA INFANTIL DE L’ESCUMA amb LA BOMBOLLA a la plaça de Catalunya. Organitza: Comissió de Festes de Salt.



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

A les 9 del vespre, BALL DE FESTA amb el grup SON DE DOS, al parc de la Massana. Organitza: Associació de veïns de la Massana.

A les 10 de la nit, CLASSES DE BALLS DE SALÓ a càrrec de KINBÉDEBALL obertes a tothom, a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Kinbédeball i Comissió de Festes de Salt.

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

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

A 2/4 de 3 de la matinada, CONCERT amb el grup BUHOS a l’Era de Cal Cigarro. Organitza: Comissió de Festes de Salt.

Dilluns, 25 de juliol
A les 11 del matí, CONTA CONTES AMB TITELLES, a la Biblioteca Massagran. Organitza: Assemblea Local de Salt de GRAMC; 
col·labora: Biblioteca Massagran.

A les 12 del migdia, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR amb l’acompanyament de la CORAL TRIBANA SALT, a l’església de Sant Cugat. A continuació
s’oferirà el tradicional CONCERT DE FESTA MAJOR a càrrec de la Coral Tribana Salt amb acompanyament de Joan Sadurní al piano i de Pere Coma
al contrabaix.

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

A les 6 de la tarda, ESPECTACLE INFANTIL amb el grup LA SERPENTINA a la plaça Coma Cros. Organitza: Comissió de Festes de Salt.

A 2/4 de 7 de la tarda, PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR, amb els VETERANS GIRONA C.F. i els VETERANS C.F. SALT, al camp municipal de
futbol. Organitza: Club Futbol Salt.

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

A 2/4 de 9 del vespre, PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR, amb la UE OLOT (3a divisió) i el C.F. SALT (4a categoria catalana), al camp municipal
de futbol. Organitza: Club Futbol Salt. 

A les 10 de la nit, CLASSES DE BALLS DE SALÓ a càrrec de KINBÉDEBALL obertes a tothom, a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Kinbédeball i Comissió de Festes de Salt.

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.

Dimarts, 26 de juliol
A les 6 de la tarda, FEIXINA amb ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de SALT I JOCS 4, BERENAR I XOCOLATADA PER A LA MAINADA al Pla dels Socs.
Organitza: Penya Blaugrana el Ter de Salt i Comissió de Festes de Salt.

A les 8 del vespre, CANTADA D’HAVANERES amb el grup VORAMAR a la plaça de Catalunya. Se servirà CREMAT, gentilesa de RENOCAL. 
Organitza: Comissió de Festes de Salt; col·laboració: Can Masó.

A 2/4 d’11 de la nit, GRAN CASTELL DE FOCS DE FI DE FESTA a l’Era de Cal Cigarro, a càrrec de la PIROTÈCNIA PABLO. 
Organitza: Comissió de Festes de Salt.

TOTS ELS DIES
Del 15 al 31 de juliol, EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA de JORDI GISPERT SAGET (Salt, 1975) a la Biblioteca Pública Iu Bohigas de Salt. Es podrà visitar
en l’horari d’obertura de la biblioteca. Organitza: Jordi Gispert amb la col·laboració de la Biblioteca Pública de Salt.

Fins al 31 de juliol, EXPOSICIÓ “L’EFERVESCÈNCIA SOCIAL DELS ANYS 20, BARCELONA 1917-1923”, Ateneu Enciclopèdic Popular, a la Casa de
Cultura Les Bernardes. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 22h; dissabtes de 16 a 20h. 

Fins al 31 de juliol, EXPOSICIÓ DE MAQUETES DE FUSTA NATURAL D’ARQUITECTURES, de Carlos Eusebio Rodríguez, artista de Zamora establert
a Roses, a la Casa de Cultura Les Bernardes. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 22h; dissabtes de 16 a 20h. 

Fins al 31 de juliol, EXPOSICIÓ DE PINTURA D’OLGA BUTS, pintora russa establerta a Roses, a la Casa de Cultura Les Bernardes. Horari: de dilluns
a divendres de 9 a 13h i de 16 a 22h; dissabtes de 16 a 20h. 
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ARA T’ESCOLTO!
(com si sentís ploure)

Aquests dies d'acampades sobre places dures, hem
sentit dir als polítics (als més atents al batec de
l'actualitat, com diuen els periodistes romàntics, que
encara n'hi ha) que ells, els polítics, han de saber
escoltar els ciutadans / votants. I ho han dit, val a
dir-ho, durant la campanya electoral (recordem que
la revolútum dels ©indignats va començar a mitja
campanya) i després, cosa que els honora i alhora
ens fa tenir esperances en la seva imminent posada
“à la page”.

Em pregunto, però, si aquesta manifestació de
bones intencions la deuen haver sentit els més
directament interessats, que se suposa que són els
indignats de les places de Catalunya; i em pregunto,
també, si a més d'haver-la sentit (per TV portàtil,
per ràdio o per ordinata) la deuen haver escoltat, i
m'ho pregunto perquè en català sentir i escoltar són
dues coses diferents, o no són ben bé la mateixa:
una cosa és “percebre pel sentit de l'oïda”, amb les
orelles del cap, un so, com ara el so de la pluja o el

de les paraules; i una altra cosa és “escoltar-lo”,
aquest so, parar-hi atenció: així, hom pot escoltar la
música que fa la pluja sobre el terra, sobre l'aigua
o sobre les teulades, pot escoltar una bella simfonia
o pot escoltar així mateix un bell discurs; però
també pot “només” sentir-los, sense escoltar-los (i
sense “enterar-se'n” de res). Per això, quan algú no
para atenció (intencionadament o per distracció) a
allò que li diuen, diem que fa "com si sentís ploure",
ja que normalment tots sentim com plou, però

c/ Major de Salt, 83 - Tel. 972 23 47 70 - 17190 SALT

Av. Sant Francesc, 14 - Tel. 972 21 85 27 - 17001 GIRONA

c/ Pare Lluís Rodés, 19 - Tel. 972 84 07 17
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
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rarament veurem algú que es pari a escoltar-la, la
pluja. Aquesta matisació torracollons ve a tomb,
doncs, perquè la internacional papanates que
integren en bona part els cosmopolitavetònics
catalans, com que tot el dia estan atents a la
cosmòpolis madrilenya i als seus satèl·lits castellans,
ha arribat un moment que confonen, com fan els
castellanoparlants (en el sentit que barregen en una
sola paraula), sentir i escoltar, i els sentim dir coses
tan boniques com que han "escoltat un rumor", que
les interferències fan "que la ràdio s'escolti fatal" o
que un altaveu "s'escolta de conya"..., i si no diuen
que "escolten missa", en comptes d'oir missa (que
és un altre matís), deu ser perquè no hi van, a
missa, però sobretot perquè en castellà es diu igual.

A veure, matisem més: una cosa és que la gent que
ha vingut d'Espanya (o d'”allende los mares”) a
viure a Catalunya i parlen o aprenen català els costi
distingir entre l'un i l'altre verb, i una altra és que els
catalans de tota la vida, de famílies on sempre s'ha
fet la distinció amb la més gran naturalitat, ara
vagin i, per simple mimetisme, per pura estultícia
provinciana, calquin com un perfecte paper
assecant del castellà i deixin perdre un matís
collonut que té la nostra llengua... És el mateix que
passa amb caixa i capsa, que com que el castellà

els confon en una única “caja”, ara sentim parlar
d'una "caixa de llumins", d'una "caixa de bombons"
d’una “caixa de sabates” o de "l'última caixa de
CDs" d'en Bruce Springsteen..., que el Boss és molt
Boss, però per editar una caixa de CDs fins i tot ell
trigaria anys i panys!

Un altre dia parlarem dels pronoms febles, que
s'han mostrat efectivament molt febles davant la
riuada cosmopolita de secà que ens ha vingut a
sobre i estan anant aigües avall a tot drap, i aquesta
sí que és una pèrdua lamentable de debò. Però de
moment ho deixarem aquí, constatant però
aquestes dues coses: primera, que estar a l'aguait
de les coses de fora i només de fora, absort com un
tòtil, sense sentir, ni escoltar, ni mirar, ni veure res
del que un té al davant del nas, és o pot ser una de
les formes més patètiques de provincianisme.

I la segona, que el bilingüisme no és de cap manera
la meravella que diuen els que el defensen (els
mateixos que tenen perspectives de treure'n un
benefici per a una de les dues llengües, la seva), i
que aquestes pèrdues del geni de la llengua (petites
o grans, però que clamen al cel) ho demostren.

Fermí Sidera Riera

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!
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SALT en festes: 1936

El 18 de juliol de 1936, la gent de Salt es va llevar, com
qualsevol altre dia, sense saber que tot just s’encetava
un dels períodes més cruents de la història recent del
nostre país: la Guerra Civil. En aquells moments, potser,
el que més preocupava els saltencs era el conflicte que
es vivia a la fàbrica Coma Cros i que havia provocat la
dimissió de l’alcalde, Manuel Termes.

Tot havia començat el 26
de juny quan el senyor
Joan Coma i Cros es dis-
posava a limitar la setmana
laboral a 5 dies amb au-
torització del Departament
de Treball de la Generalitat.
Els treballadors, però, no hi
estaven gens d’acord amb
aquesta reducció de l’horari
laboral ja que els repre-
sentava una retallada en el
sou. Els obrers van decidir
tancar-se a la fàbrica fins
que s’escoltessin les seves
reivindicacions. Gràcies a
l’actuació i mediació de l’al-
calde, que es va compro-
metre a presentar queixa a
la Generalitat en què argu-
mentava que l’aplicació de
la reducció de la setmana
de treball no havia estat
feta de forma regular i que
obeïa a represàlies per part
del patró de la fàbrica, es
va aconseguir una treva i
els treballadors van aban-
donar la fàbrica mentre es
feien les gestions per resol-
dre el conflicte.

Però el patró no s’avenia a
raons i no cedia davant de
ningú, ni tant sols del conseller de Treball de la
Generalitat. Això va provocar que l’alcalde es veiés
obligat a actuar “en concepte d’autoritat governativa” i a
“intervenir coercitivament amb la força pública”. A
Manuel Termes, però, delicat de salut, aplicar aquesta
mesura el repugnava moralment, per això el 10 de juliol
de 1936 va presentar la seva dimissió “irrevocable” del
càrrec d’alcalde-president. Aquell mateix dia, es va donar
l’encàrrec de l’Alcaldia a l’alcalde segon, el senyor Lluís
Anglada i Subirós mentre demanaven al conseller de
Governació de la Generalitat que es deleguessin les
funcions d’ordre públic de Salt a una persona que no
formés part de la corporació municipal.

Amb aquest buit de poder es trobava Salt quan va
esclatar la Guerra Civil i no va ser fins el 18 d’agost que
es va constituir un nou ajuntament. Amb tot, però, la
vida continuava i la Festa Major era a punt de començar. 

En l’escrit introductori al programa de la Festa Major no
trobem cap referència als esdeveniments que vivia el

país. En Pau Masó, que és
qui el signa, fa una
dissertació sobre la jo-
ventut i la vellesa a través
dels diferents estils mu-
sicals de moda en cada
moment. Això sí, no s’està
d’acabar l’escrit amb una
oda a la sardana que
podria ser ben bé una oda
al poble català.

En el programa de la festa
trobem sardanes a dife-
rents places amb les co-
bles L’AS d’Anglès, La Nova
Harmonia, The Nightingale
Boys; concerts i balls amb
la Napoleon’s Band i la
Melodian’s Orquestra o la
Broadway’s Jazz; partits de
futbol entre la U.E. Fi-
gueres i el S.E. Jovent
d’Ara, i el Granollers S.C. i
el Girona F.C.; i una cursa
ciclista de 35 quilòmetres.
No hi ha, però, l’Ofici
Solemne de Festa Major a
l’església parroquial; si
més no, no surt reflectit en
el programa. Eren temps
molt convulsos per a
l’Església.

Del 25 al 27 de juliol, els
saltencs i els veïns de les poblacions properes van poder
gaudir de tres dies de balls, esports, sardanes i concerts.
En definitiva, d’una gran Festa Major que es convertiria
en la darrera abans d’entrar de ple en el terror i la
barbàrie d’una guerra cruel que mai hauria d’haver
existit. 

Arxiu Municipal de Salt

La Melody Band de Salt
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Centenari de MANUEL SALVATELLA

El proper divendres, 22 de juliol, en Manuel Salvatella i
Saurí compliria cent anys. Malauradament ja fa una
vintena d’anys que no el tenim entre nosaltres, però ens
va deixar uns escrits que ens permeten reviure alguns
dels moments de la seva història. En Manuel era molt
afeccionat a llegir i a escriure. En la seva època no existia
la informàtica, però de ben segur que hauria fet un blog
i tindria molts amics a les xarxes socials, perquè el llistat
d’amics i coneguts i adreces que guardava entre els seus
documents és molt extens.

En una capsa guardo les seves llibretes on apuntava els
fets rellevants per la seva història. Fets i documents varis:
des de segells de la República Espanyola encara sense
timbrar a fotografies, documents i llistats de les cartes
que rebia i enviava. Ho guardava gairebé tot: rebuts de
contribució, rebuts per tinença d’aparell radiofònic, targes
de racionament de tabac, carnets ferroviaris, fulls de
salari, control de despeses, ingressos de l’hort, factures
de lampistes, garanties de la nevera, rentadora,... 
I escrivia moltes coses de les que li passaven: des d’un
detallat relat de la seva experiència a la guerra fins a la
descripció de moments dolorosos com la malatia de la
seva primera dona o altres de més alegres com la
coneixença de la Salvadora. No tenia llibres de comp-
tabilitat, però anotava tots els ingressos i despeses
mensuals. També conserva els torns de la feina a la
RENFE o les peces de roba que li facilitaven i quant
guanyava pels pollastres que engreixava a casa.

Amb aquest escrit vull retre-li homenatge i mostrar
algunes pinzellades de moments que van marcar la seva
vida. Així mateix vull agrair-li que fos tan detallista i
escrivís i guardés els fets que li van passar, perquè
constitueixen un fons d’història familiar únic i irrepetible
que crec que val la pena conservar. Així mateix vull
encoratjar la gent que escrigui allò que li passa. Pel dia
de demà és una font important d’història escrita viscuda
en primera persona.

El document més antic que trobo és el carnet de la
Confederació Nacional del Treball, on es va afiliar l’1
d’octubre de 1931.
Després conserva la Cartilla Militar de quan va fer la mili
a Mallorca el 1932. Hi ha moltes fotografies de quan feia
el servei militar a Inca.
El 21 d’octubre de 1936 aporta la tarja d’inscripció militar
a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, tal i com indica
l’ordre del Conseller de Defensa de 7 d’octubre de 1936.
També hi ha el Certificat de treball de la Generalitat de
Catalunya del 30 de juny de 1937. Ell treballava a la
secció de ciment i cal.

El 6 de juliol de 1937 l’avisen per tal que es presenti a la
Caixa de reclutament com a reservista. I, a partir d’aquí,
comença la seva etapa al front: resseguint el seu diari de
guerra podem veure que va estar al front d’Aragó: prop
de Belchite. Els pobles que anomena són Calanda,
Alcañiz, Lécera, Alcorisa, Monasit de la Cuba,
Fuendetodos, Codo, Belchite,... 

Arriben al front (Calanda) el 10 d’agost de 1937 a les 12

Carnet d’afiliació a la CNT del 1931

C/. Doctor Ferran, 1
17190 SALT (Girona)

Tel. 667844454
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500 rajols que li van costar 325
ptes. i va pagar 70 ptes. pel
transport; 508 ptes. per la
porta, 4 ptes. per la maneta…

El 10 de juny de 1959 es va
trencar el peu esquerre a la
feina quan li va caure la porta
d’un vagó a sobre i va haver
d’anar a enguixar-se el peu a
Barcelona. Va estar 109 dies
de baixa.

El 19 de juny de 1962  acull la
seva tia Teresa Saurí Ferrer a
viure amb ells.

El 12 de març de 1964 va
pagar per fer un canal a l’hort.
Per 48 metres va pagar
3.471,78 ptes.

15 d’agost de 1964, mor la
seva primera muller a l’hospital
de Girona.

6 de gener de 1966, coneix una tal Salvadora de Llorà:
Salvadora Armengol Pau. Es casaran després de sis
mesos i d’aquest matrimoni neix el qui escriu: Pere
Salvatella i Armengol.

El 22 de juliol de 1975 es jubila de la RENFE amb el
càrrec de capatàs de maniobres.

El 22 de febrer de 1978 és operat per implantar-li una
pròtesi de cadera. Està 52 dies a la Residència.

Manuel Salvatella i Saurí va morir el 21 de març de 1991
a la Clínica l’Esperança de Girona.

Pere Salvatella i Armengol

del migdia i ell no tornarà a
casa de permís fins el 22 de
març de 1938. L’1 d’abril torna
a la zona de front però ja en
territori català, a la zona de
Lleida: Borges Blanques,
Surroca, Torrevesses, Maials,...

A partir d’aquí explica la
retirada i la derrota de l’exèrcit
republicà. 

30 de novembre: Alcoletge, 18
de gener de 1939: Manresa,
27 de gener: Sant Feliu de
Codines, 1 de febrer: Taradell,
3: Sant Hilari Sacalm, 4: Amer,
5: Castellfollit de la Roca,
Cabanelles. Aquí es planteja
passar a França però ho
descarta. 9: Navata, Ordis i
Borrassà. Arriba al Pont del
Príncep junt amb l’exercit de
Franco. 10: Figueres. 13: Llers
a desenterrar cadàvers del
poble gairebé destruït per la
guerra.
7 de març: trasllat a Girona. El 8 de març declara davant
els nacionals. 21, el traslladen a la presó de Tarragona.
24 d’abril, arriba l’aval de la seva germana Teresa. 29
d’abril, surt de la presó de Tarragona. 1 de maig de 1939,
arriba a casa seva: fi de la guerra per ell.

Després d’aquesta etapa ingressa a la companyia de
ferrocarrils M.Z.A. el març de 1941 i es trasllada a viure
a Salt. El juny de 1941 es casa en primeres núpcies amb
la Rosa Espígol Huix de la Cellera de Ter. No hi haurà cap
fill d’aquest matrimoni.

Hi ha abundants dades del que guanyava –mes a mes–
a l’inici dels anys 40. També reprodueixo una foto de
l’aplec de Sant Roc de 1945.

El 28 de novembre de 1948, una seva germana –la
Teresa- marxa a França amb el seu marit que s’havia
exiliat prop de París. En Manuel li envia un seguit de
paquets amb roba, mobles, una bicicleta, una màquina
de cosir,... Conserva els justificants de les empreses
transportistes i una relació detallada del que va trametre-
li.

El setembre de 1955 compra un tros de terra a la zona
del Sitjar, amb la intenció de fer-s’hi una casa, al costat
d’un seu amic que es compra un tros al costat. Li costa
17.500 ptes.

El febrer de 1957 compra un tros de terra a la zona de
l’escorxador del Veïnat. En paga 27.900 ptes. 
El maig de 1959 construeixen una barraca en aquest
hort. Ell detalla les despeses que li va costar: va comprar

A l’aplec de Sant Roc de Vilablareix el 1945. La seva
primera esposa apareix asseguda a la dreta.

Abans de l’esclat de la guerra treballava 
en una fàbrica de ciment.
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Av. Jaume I, 68 - 17001 GIRONA 
Tel. 972 215 506

Major, 220  - 17190 SALT 
Tel. 972 231 169

www.carnspererigau.com
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Salt no té SUBURBIS

Salt és notícia rere notícia pels diversos mitjans de
comunicació, a l'hora de parlar de l'emigració i sobretot
quan hi ha algun daltabaix, per petit que sigui.

Però la cosa no ve d'ara. Molta gent encara recorda la
mala fama de Salt pel famós comitè de Salt, que segons
males llengües va ser el terror durant la Guerra Civil. Una
mala fama, compartida amb el comitè d'Orriols, que
durant molts anys hem hagut de suportar. Era l'època de
plena eufòria de les dues fàbriques que aglutinaven molts
treballadors i treballadores i per tant comportava una
gran mobilització en temps de disbauxa, de descontrol i
de reivindicacions.

Amb els anys, Salt es va convertir en ciutat dormitori de
Girona, i per tant tot el que eren camps al costat dret de
la carretera direcció a Bescanó, de la nit al dia es van
convertir en blocs de pisos on s'hi va encabir tota la gent,
majoritàriament del sud d'Espanya, que van venir a la
terra promesa que era Catalunya. Corrien els anys
seixanta.

En altres pobles i ciutats, com per exemple Girona, tota
aquesta riuada de gent, la van col·locar als afores. Van
crear els vergonyosos "albergues provisionales", va
deixar fer barraques a Montjuïc, la Font de la pólvora i
Vilarroja van ser els guetos de tota aquesta immigració.
Així el centre de Girona quedava immaculat i fora de
problemes i així fins ara.

Aquest no va ser i no és el cas de Salt. A Salt es van
instal·lar al centre del poble, al costat de l'Ajuntament,
allò que ara se'n diu a l'eixample: carrer Torres i Bages,
Pompeu Fabra, Àngel Guimerà... noms, curiosament, de

catalans il·lustres. Aquest fet, comporta que el més
mínim aldarull té una ressonància directa amb la resta
de la població i, per tant, tot seguit portada de qualsevol
mitjà de comunicació.

Nosaltres, els de Salt, per altra banda, hem preservat les
deveses, espai que podia haver estat un gueto ideal pels
nousvinguts, que qualsevol conflicte que hagués
ocorregut, els saltencs de dins el poble no ens haguéssim
assabentat i per tant, no seria carn pels mitjans de
comunicació i Salt seria una bassa d'oli com moltes altres
poblacions. 

Salt, de sempre ha estat un poble acollidor. De portes
obertes i de bona fe. Aquest comportament de vegades
pot crear problemes que son difícils de pair. Però,
nosaltres no amaguem la realitat d'aquesta societat. No
es la nostra manera d'actuar. I, en canvi, ens agrada
conservar, recuperar i gaudir de com eren i encara son les
nostres hortes i deveses. La riba del Ter, la seva vegetació
i la seva fauna.

Viure barrejats ens porta problemes, és cert, però a la
llarga ens ha de fer més rics culturalment i la història ens
ho reconeixerà i ens donarà la raó.

Que tinguem una bona festa major, en convivència,
solidaritat, diversitat i tolerància. Ens ho mereixem,
encara que no sortirem (de moment) a cap portada per
aquesta manera d'entendre i acceptar la vida.

Guillem Terribas
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ceria Consol Moner, ultramarins can Curta, carbons
Clua, i altres), el més destacat es veure com Salt ha

anat evolucionant al ritme del
gran procés evolutiu, que, en
tots sentits, ha seguit el nostre
món. I com s’hi han anat
implantant tots els serveis
necessaris per atendre les
necessitats de 30.000 persones
Fa cinquanta anys no hi havia
ni Súpers, ni Espais, ni Vienas,
ni estacions de Servei, ni tallers
de cotxes, ni residències gerià-
triques, per posar uns exem-
ples. 

Fa cinquanta anys destacaven
tres tallers concessionaris de
motos Lambretta, Vespa i
Derbi, respectivament. Ara no
en queda cap i en canvi hi ha
cinc tallers de reparació de
cotxes (n’hi poden haver més
però jo em limito als anunciats
en els programes). També eren
importants els distribuïdors de
bombones de butà, de quatre
s’ha passat a zero. Tampoc no
queda cap de les cinc sastreries
que es publicitaven aleshores
(Devesa, Comas, Domènech,
Virós, Andreu Serra; més el
sastre Pellicer de Girona, que
també s’hi anunciava). En
canvi, la complexitat  admi-
nistrativa per a les activitats
econòmiques i per la vida
ordinària ha fet aparèixer al
poble  set gestories de profes-
sionals assessors en els camps:
civil, penal, fiscal, estrangeria,
assegurances, jubilacions o
empreses. Fa mig segle hi havia
‘Josep Comalada’ per assegu-
rances i la gestoria dels Paulí,
però a Girona.
Si fa cinquanta anys no s’anun-
ciava cap restaurant, ara se

COMPARACIONS

Tinc davant meu els programes de la Festa Major de
Salt del 2010 i del 1960. Cinquanta anys. Quanta vida
i quanta mort! Però no pretenc
fer meditacions transcendents.
El propòsit d’aquest petit escrit
és molt més simple: comparar
els anuncis d’un i altre pro-
grama i fer unes breus consi-
deracions sobre els  canvis o les
permanències en les activitats
que s’hi anuncien.  Una anàlisi
més aprofundida podria servir a
alguns experts per estudiar
l’evolució de tendències de
l’economia local i de l’entorn. 

El primer que es constata és
que el nombre d'anunciants ha
minvat: de 108 fa cinquanta
anys (aleshores en castellà tots)
s’ha passat a 86, salvant error o
omissió. És important com-
provar com una part dels anun-
ciants no són de Salt: 40, la
majoria de Girona, el 1960; i 13,
el 2010. D’aquests de fora, l’any
passat els més destacats eren
anuncis institucionals (Unnim,
Caixa Girona –potser el darrer
anunci–, Caixa Penedès, RACC,
TEISA). També és de notar que,
fa cinquanta anys, pels anun-
ciants que eren del Veïnat en
quedava constància,  ja que la
paraula Veïnat entre parèntesi
seguia a la de Salt. Cinquanta
anys després la paraula Veïnat
ja no figura en cap anunci.
L’aspecte formal dels anuncis,
com el de tot el programa, ha
millorat considerablement

Si per una banda és notable el
nombre de botigues i tallers,
moltes a l’entrada de casa,
desapareguts al llarg d’aquest
mig segle (des de gràfiques
Bat, a Fusteria Bardera, mer-

Algú va dir que les comparacions 
són odioses. Però no sempre és cert.
Sovint, si no comparéssim,
no sabríem on som.[
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n’anuncien quatre (Muriel, Ricard, Torremirona i
Vilanova) i una casa de pizzes. Més impensable era que
a Salt hi hagués i s’anunciés una escola de Taekwondo
que ara sí s’anuncia.

Entre les cases que ja s’anunciaven fa mig segle i
segueixen fent-ho hi trobem Confiteria Margenat,
Confeccions Paulí, Construccions Metàl·liques Riera
Palahí, Joieria-Rellotgeria Comas, Carns Pere Rigau,
Envelats Barris i els refrescs M. Hereu, ara moder-
nitzada com a Nova Costasalt. 

És curiosa la readaptació nominal als nous temps: si
abans s’anomenaven  perruqueria Pepita, o Maria Reig,
o Àngela Ripoll o Joaquima Surroca o Maria Teresa, les
d’ara es denominen  ‘L’encant femení’ o ‘Mirades’; i una
sabateria es diu ben poèticament ‘Petjades’; i una casa
d’estètica, ‘Venècia’. I una odontologia, ‘Equaldent’.

Si el 1960 s’anunciaven quatre contractistes, tres
pintors, tres fusters i dues serres de fustes, l’any
passat, es feien publicitat, diferents dels anteriors, dos
contractistes, dos serralleries metàl·liques, tres
fusteries i dos instal·ladors d’aigua, electricitat i
calefacció i aire condicionat.

La situació del poble feia preveure, en el programa de
l’any passat, anuncis de serveis immobiliaris: doncs
només se n’anuncia un; sí que Eugesa publicita els
nous pisos a la contraportada. Els anuncis tan
tradicionals de Mobles Juncà, Biguetes Rubirola,  Taller
de can Cat, o Carbòniques Creus no han superat el pas
dels anys. Per la meva formació professional celebro
que el poble tingui oficines tècniques d’automatització
i control (ATech, Jautomatismes), i una oficina tècnica
d’arquitectura de P. Vila. I que segueixen donant treball
Frigorífics del Ter, i també Nova CostaSalt; i que es
fabriqui maquinària per a plàstics a Coemter, i canals i
tubs galvanitzats, d’alumini lacat o de zenc a Argila, o
rectificant motors, a Rectificadora del Gironès. 
Repeteixo, a Salt hi ha més fàbriques, tallers i oficines
de les que aquí s’esmenten, i ningú hi és menystingut
per anunciar-s’hi o no. No he pretès cap estudi de
l’evolució del poble en aquests cinquanta anys. Això
només podrien fer-ho uns sociòlegs experts i, si es
troben, imparcials. Jo només m’he parat a observar
‘l’ara’ i a recordar ‘l’abans’ a través dels requadres
d’anuncis de dos programes de Festa Major. I he passat
una bona estona observant i recordant el meu poble.

Pere Joan SUREDA



El petit BASTET

En una casa qualsevol hi viu una parella d’humans
amb els seus animalots, tres gossetes; la Nuka, la
mare, i les seves filles, la Xanda i la Iona.
Acompanyades d’un gat, en Bastet.

És un vespre dels primers dies de primavera en què a
les nits encara fa frescor. Acaben de sopar els humans
i és l’hora d’omplir, amb un requisit, el ventre dels
quatre menuts de la casa per ajudar a passar la llarga
nit, esperant l’esmorzar del matí.

Després de treure el ventre de pena i beure una mica
d’aigua, comencen tots a fer badalls, esperant que
algun dels humans els digui de sortir al pati de la casa,
lloc on tenen les seves dues casetes, la de les gosses
i la d’en Bastet, el gat.

La Iona sempre és la primera en sortir, encara que no
li ho diguin. Es cargola estirada al davant d’una de les
portes de casa seva, amb el cap mig amagat amb una
de les seves potetes.

Poca estona després surten la Xanda i la Nuka. En
Bastet es fa el ronso. Amb recances i poc a poc es
comença a dirigir cap a la seva caseta.

La Nuka es posa estirada al costat de la seva filla Iona.
La Xanda s’enfila, també estirada, a una de les cadires
que hi ha al costat de la seva caseta. En Bastet és un
trapella, es passa les nits trastejant amunt i avall del
pati.

De sobte, en Bastet comença a fer uns sorolls i uns
moviments estranys amb el ventre.

“Què et passa Bastet?”, li diu la Nuka. “No ho sé, però
tinc moltes ganes de treure el que he menjat”,
contesta en Bastet. La Xanda li respon: “Deus haver
menjat més del compte i ara et fa mal”. “No ho crec,
Xanda, amb prou feines he sopat avui”. La Iona aixeca
una mica el cap i li diu: “Vine al meu costat, Bastet, i
esperarem si et passa el malestar que tens”.

En Bastet ja coneixia els símptomes del que li estava
passant. Ho havia viscut altres vegades i sabia que allò
no era bo, que no li marxaria així com així. També ho
sabia la Nuka. Tot i ser un gat, li va fer de mare quan
va arribar a la casa amb només dos dies de vida. El va
cuidar i ajudar a créixer com si fos fill seu. Estava
amoïnada perquè no fos el mateix que li va passar un
any enrere.

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
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En Bastet va fer cas a la Iona i es va posar al seu
costat a descansar dels esforços que li comportava
cada vegada que tenia vòmits. Aquests es van repetir
quatre vegades durant la nit i amb prou feines va
poder dormir. Les tres gossetes només estaven
pendents d’ell, esperant que arribés el matí i algun
dels humans s’adonés del que li estava passant.

Ja havia clarejat quan un dels humans va obrir la porta
del pati de la casa i va veure al terra els vòmits. Ara
era qüestió de saber quin d’ells era el que els havia
patit. No va costar gaire esbrinar-ho en veure en
Bastet quiet, abatut amb el cap baix.

Tot i estar preocupats per l’estat d’en Bastet, tant la
Nuka com la Iona i la Xanda van estar contentes en
veure que els humans agafaven en Bastet l’abrigaven
amb una manteta i se l’emportaven.

“On portaran en Bastet, mare?”, pregunta la Iona. “No
ho sé, Iona, però altres vegades que li havia passat el
mateix tornava a casa curat, tot i que molt cansat i
atuït”, respon la Nuka.

“Em fa por que no torni a casa, mare!”, replica la
Xanda posant-se a plorar.

“A mi també em preocupa, Xanda, però ja veuràs que
en Bastet el tornarem a tenir entre nosaltres ben aviat.
Oi mare que tornarà?”. “I tant que sí, Iona. En Bastet
és molt valent i si el que té ho ha superat altres
vegades, també ho farà aquesta”, contesta la Nuka.

Les hores es fan llargues esperant la tornada del seu
estimat amic. La Nuka recorda que l’última vegada que
en Bastet es va trobar malament, va clarejar el dia
dues vegades abans no va tornar a casa. Sap que la
seva salut és delicada en tenir un ronyó sense
funcionar i l’altre a mitges. Per això els humans li
posaven a la boca una cosa rodona i blanca cada dia.

Els ulls de la Nuka és comencen a posar llagrimosos

només de pensar que en Bastet no torni a casa, però
de sobte s’obre la porta del pati i apareix un dels
humans amb en Bastet aixecant el cap per damunt de
la manteta esperant poder veure els amics.

Contentes de tornar-lo a tenir amb elles, la Nuka, la
Iona i la Xanda li llepen la cara preguntant-li: “On t’han
portat? Què t’han fet?”.

En Bastet amb veu debilitada pels esforços els diu:
“Tranquil·les, mare i germanetes, no ha estat res el
que m’ha passat. Un humà, que m’ha remenat per tot
el cos i punxat amb una agulla, els ha dit als nostres
amos que se m’havia acumulat molt de pèl a l’estómac
en llepar-me, i per això tenia vòmits”.

“Ens tenies molt preocupades, Bastet, i estem molt
contentes de tornar-te a tenir al nostre costat”, li diu
la Nuka amb els ulls molls d’alegria de tornar a tenir en
Bastet a casa.

I així segueixen ara, en Bastet fent natjades a les
gossetes amb la pota i elles, enfadades, de corredisses
al darrere seu.

Manel Oliveras Planas

BONA FESTA MAJOR!
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Comiat de SALT

Vaig arribar a SALT per fer de mestre als barracons de
l’escola Mas Masó, el mes de setembre de l’any 2003. I,
(permeteu-me l’expressió, encara que no sigui
políticament correcte), si Déu vol, el mes de setembre
del 2011 començaré una nova etapa a Banyoles per estar
més a prop de la família. Em va acollir la Fina Ramió i un
equip de nouvingudes com jo, amb qui he compartit
moltes vivències; m’esperava un grup d’alumnes de P3,
que per mi representava un repte: la meitat dels nens
eren de països d’arreu del món i no entenien res del que
els deia. Vaig aprendre molt d’aquelles famílies que em
van acollir, respectar i estimar i amb qui fins ara hem
mantingut una relació constant i duradora. La majoria
d’alumnes del país van anar marxant per por al que
passaria amb tanta diversitat. I què va passar?, doncs
que he après costums i tradicions, idiomes, menjars,
maneres de fer tan semblants i tan diferents de les
nostres! He ensenyat la riquesa del nostre país i la nostra
llengua a la mainada que com esponges i sense les
manies dels grans, fan una immersió ràpida i eficaç.
Recordo algunes mares que no m’entenien i la seva
mainada els traduïa les coses amb un català que molts ja

voldrien. Desgraciadament els medis reflecteixen els
problemes del carrer, però no la feina de les escoles i la
riquesa que suposa tenir gent de bé sigui quina sigui la
seva procedència. Per això molta gent ignorant
d’aquesta altra realitat, dóna per suposat que marxo de
Salt per “l’ambient”. Si em pogués endur l’ambient de la
meva aula d’acollida, que feliç que seria!

Marxo amb recança. No sé si mai em sentiré tan
estimada, tan respectada. Deixo amistats entre els
mestres i les famílies. El futur dirà si ens tornarem a
trobar, perquè la realitat esfereïdora, colpeix els més
dèbils i les nostres famílies immigrants tenen un futur
molt incert.  Kumba, Sara,  Karima, Bye, Isas, m’enduré
el record de la que qui sap si serà la darrera abraçada.
Tinc el cor ple d’estimació i el cap ple de bons records,
aquest és l’equipatge que restarà amb mi tota la vida i
que en els mals moments, que sempre n’hi ha, em
recordarà que fer de mestra val la pena. 

Carme Soler i Sala - Juny 2011

“No és un Adéu per sempre, és a reveure… “, diu la cançó. 

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

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

des de 1971
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Agència Parramon
c/ Esteve Vila, 1 - 17190 SALT 

Tel./Fax 972 231 345 - salt@saballsgestio.com
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Una etapa treballant per SALT

L’últim Ple del mandat escenifica el que per a molts ha
estat l’adéu a la seva cadira del Saló de Plens Municipal
de Salt. Un a un, els set regidors que pleguem vam
deixar constància de l’agraïment per la nostra etapa al
Consistori, alguns més satisfets de plegar que altres. Per
la meva part, volia manifestar alguna cosa. Segons deia
la meva mare, que en pau descansi: “Ser agraïts és de
ben nascuts”. Per aquest motiu, vull agrair pública i
personalment a les Entitats de Salt, com a representants
d’un teixit molt important del nostre poble, Salt: la
Comunitat de Regants, MARFULL, la SERS, Club
Tramuntana i també a Vies Verdes i Alba Ter; perquè
m’han manifestat el seu reconeixement pel treball fet
durant aquests quatre anys com a regidor de Medi
Ambient de Salt.

També vull donar el meu agraïment a les persones que
durant tot aquest període han estat exemplars en el seu
comportament ètic, fet d’exigència, rigor i austeritat en
una actitud generosa i despresa envers els veïns de Salt,
com en Jaume, la Natàlia, en Ramon, l’Andrea, en Xicu,
en Sergi, la Mercè, la Cristina, la Piti, l’Espe, les dues
Dolors, els dos Jordis, les dues Roses, la Teresa, en
Jesús, en Joan, en Venti i, molt especialment, la Gemma,
perquè ha fet que entengui el control ambiental, les
càrregues de foc i altres funcions més, i a l’Ivan perquè
és una persona molt implicada amb el Medi Natural de
Salt, les Deveses, i junts hem pogut impulsar el Pla
Especial de les Deveses de Salt, la Fira del Planter de
Salt, treballar per millorar els vivers municipals o també
participar en els anellaments d’ocells al Pla dels Socs. I,
per últim, agrair, és clar, al regidor i amic Ponç Feliu, de
l’Ajuntament de Girona

Vull deixar constància que per part meva ha estat un
orgull i una satisfacció treballar aquests quatre anys pel
nostre poble, Salt, com a regidor d’Urbanisme, Activitats
i Medi Ambient. Reclamant la transparència i honradesa
de la normalitat exigible i poc freqüent en les actituds i
els compromisos polítics. Abocant-me amb convenciment
a les causes de la justícia, la igualtat i la llibertat de Salt.
Reclamant un nou concepte d’activitats, ja que no només
hem de gestionar els problemes que sorgeixen en el dia
a dia del municipi, sinó estar atents als que podrien sorgir
demà com a conseqüència de l’activitat comercial del
poble. En el meu compromís cívic pel reconeixement de
les Deveses de Salt, en tots els àmbits de la vida social,
cultural i esportiva de la col·lectivitat, de l’interès comú
de la nostra ciutat, com un espai natural excepcional en
l’àmbit de Catalunya, perquè és una de les últimes
mostres ben conservades dels cursos mitjans dels rius de
règim mixt Alpins-Mediterranis.

També vull dir que continuaré treballant pels nostres
veïns en un altre àmbit de la nostra societat saltenca.
Deixeu que ara, després dels agraïments, us faci
compartir un poema del llibre del desaparegut humanista
i Doctor especialista en oncologia, Pau Viladiu Cremada,
que he tingut el gran honor de conèixer en els últims
anys de la seva vida, residia a Banyoles i el passat dia 3
de maig va morir a l’edat de 67 anys, diu així:

Lealtad

algo que yo entrego

algo tú me das

tú dices que me quieres

yo no lo puedo expresar

pero si quiero decirte

y con eso terminar

si estás tan segura

yo lo estoy mucho más.

Antoni Gómez i Pérez
(Exregidor d’Urbanisme, Activitats i Medi Ambient)
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Projectes d’ESCOLA
La paraula “projecte” és un indicador de treball
compartit, de futur. Així és com treballem al Mas
Masó, pensant en positiu pel futur de l’escola i els
seus membres. 

D’entrada ens trobem immersos en el treball de
PAC (Projecte d’Autonomia de Centre),  que
suposa moltes hores de feina i moltes reunions,
però que dóna els seus fruits en forma
d’elaboració de documents i recursos per a
consolidar unes bones bases educatives. Dins
aquest macroprojecte, hi ha:

• ORGANITZACIÓ DE PATIS: els alumnes tenen
un pati organitzat per àrees de joc i horaris
amb uns objectius i normes molt ben definides,
que ha donat molts bons resultats sobretot pel
que fa a la resolució de conflictes. 

• LES BONES PRÀCTIQUES COMPARTIDES: els
mestres intercanviem informacions i pràctiques
que ens funcionen per a millorar la nostra tasca
diària. És a dir, evitem allò de “cada maestrillo
con su librillo”.

• El PLA D’ACCIÓ TUTORIAL: tutors i espe-
cialistes fem un seguiment exhaustiu dels
alumnes per formar-los com a persones en el
sentit més ampli.

• ASSAMBLEES D’ALUMNES: la funció del
delegat, els encarregats i saber escoltar i
compartir opinions respectant els altres. 

• COMISSIONS DE TREBALL:  el claustre es di-
videix per cooperar en diferents camps. Una
revista, la setmana cultural, les TIC, la prepa-
ració de festes d’escola…

• LA CONSOLIDACIÓ DE L’AMPA: les famílies
són fonamentals per a nosaltres i creiem haver
aconseguit que s’impliquin en el dia a dia de
l’escola i a més que ho facin amb ganes i
veient-ne els resultats.

• I per descomptat: PARTICIPEM A TOTS ELS
PROJECTES DE LA VILA DE SALT. (Pla d’entorn,
treball en xarxa dels equips de mestres
d’infantil, aula d’acollida, anglès, música, edu-
cació física, etc.

Esperem seguir treballant en aquest sentit i
millorar dia a dia. 

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

17190 SALT (Girona)

PREGUEM RESERVIN TAULA

Jordi Vilanova i Xifra
M. Lluïsa Torrent i Frigolé

res taurant
VILANOVA

Miquel de Palol, 9
Àngel Guimerà, 90-146

Manel de Falla/Torres i Bages
Doctor Ferran

17190 SALT (Girona)

AURELI ARTIGAS
Us desitja una bona Festa Major!

FORN
de
PA

BRIOIXERIA

MONT-RAS
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Cuidem les MASCOTES

Les  causes que la nostra mascota es grati 
molt i que això hagi derivat en problemes 
de pell poden ser moltes i variades, de 
manera que farem un repàs de les més 
comunes i freqüents. A grans trets, pot 
ser que la picor estigui produïda per pa-
ràsits externs o bé deguda a un pro-
cés de tipus al·lèrgic.

Primer de tot, el primer que cal descartar en 
un animal amb pruïja és que no tingui puces, que és
el més freqüent. És important que apliquem de
manera periòdica a la nostra mascota un producte
per controlar les puces (n’hi ha diferents tipus al
mercat: pipetes, esprais, pastilles, xampús, etc.) i
evitar que en tingui, ja que quan aquestes piquen a
l’animal produeixen una reacció al lloc de la picada
que provoca picor i si l’animal es grata molt pot
arribar a lesionar-se la pell, i provocar per exemple
un èczema. Hi ha animals que són al·lèrgics a la
picada de puça, de manera que una sola puça que
el piqui els provoca molta picor, amb les
conseqüents lesions de pell. L’única manera d’evitar-
ho és que l’animal no tingui puces, així que caldrà
fer una prevenció amb alguns dels productes abans
esmentats.

Hi ha altres tipus de paràsits que poden provocar
pruïja en la nostra mascota, com poden ser la sarna
sarcòptica (que sol afectar més a les orelles i
extremitats), sarna demodècica (que hagi provocat
infecció al fol·licle pilós) o Cheyletiella (que té una
aparença de caspa), que són paràsits de mida molt
petita i que el veterinari ha de diagnosticar utilitzant
un microscopi i tractar de manera concreta.

Els gossos i gats també poden tenir al·lèrgies tant a
l’ambient com als aliments i que també fan picor,
principalment a la zona de les potes i del cap, tot i
que pot afectar a totes les parts del cos. Els
aliments que poden causar al·lèrgies poden ser de
tot tipus, depenent és clar de cada animal, però els

La meva mascota té molta picor, 
què pot tenir?

més freqüents són els làctics, carns de vacum i el
blat. Saber si la nostra mascota és al·lèrgica als
aliments és complicat, ja que cal donar una font
alimentària sense els al·lèrgens que donen
problemes al nostre animal durant una temporada
(dietes hipoal·lergèniques) i avaluar, si apareix la
pruïja o no quan tornem a la dieta de la qual
pensem que el nostre animal és al·lèrgic. Quant als
elements ambientals que poden provocar picor
d’origen al·lèrgic a la nostra mascota, poden ser de
tot tipus: des d’àcars de la pols, pol·len, plantes,
etc, i es poden diagnosticar amb una anàlisi de
sang. És molt difícil que la nostra mascota no entri
en contacte amb l’al·lergen que l’afecta, de manera
que s’acostumen a generar una mena de vacuna
per reduir la reacció que provoca aquest contacte i
per tant, reduir la picor.

Aquestes són només algunes de les causes que
poden fer que la nostra mascota grati, de manera
que si detectem aquest problema el millor és... 

acudir al veterinari perquè 
en faci un diagnòstic, 
ens aconselli i proposi 
un tractament per evitar 
que l’animal es lesioni 
degut a la picor.

Informació proporcionada per Vetxarxa
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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

Per la Festa Major
bones postres tindreu

si a pastisseria Costabella passeu.

Països Catalans, 230 baixos - Tel. 972 24 39 11 - 17190 SALT (Girona)
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Per tercer any, el Centre Naturalista de Salt participa en
el Projecte Orenetes, una iniciativa de la Fundació
Territori i Paisatge, desenvolupada conjuntament amb
l’Institut Català d’Ornitologia –ICO–. A través d’aquest
projecte s’intenta conscienciar a la ciutadania catalana
sobre el valor del territori que ens envolta, tot incentivant
la participació i el coneixement de la natura.

Des de l’inici del projecte, s’han anat recaptant les dades
dels censos d’arreu de Catalunya, les quals han estat
introduïdes a la plana web del Projecte Orenetes
posteriorment, per extreure’n conclusions i definir
mesures de gestió i protecció de l’espècie, relacionades
amb l’entorn urbanístic en què es troben. 

Amb les dades obtingudes, també s’intenta conscienciar
a la població sobre el respecte que cal tenir vers els nius
d’oreneta, ja que aquestes en fan ús dels nius any rere
any i per tant, amb la seva destrucció es perjudica la
nidificació de l’any següent i es posa en perill la
continuïtat d’aquesta espècie. 

Pel que fa als censos del 2011, aquests s’han dut a terme
durant el primer període del Projecte Orenetes, de l’1 al
31 de maig. Els resultats obtinguts són els següents:

En comparar-ho amb els resultats dels censos d’altres
anys realitzats a Salt –2008 i 2009–, podem destacar
l’augment del nombre total de nius ocupats per l’oreneta
i la disminució del nombre total de nius trencats. Després
del balanç satisfactori respecte als altres anys, sobretot
pel que fa a la disminució de nius trencats, us animem a
continuar respectant els nius d’oreneta, per poder
mantenir-ne les seves poblacions.

Per acabar, informar-vos que per participar en el Projecte
Orenetes només cal inscriure’s a través de la plana web
del Projecte Orenetes -www.orenetes.cat-, i que en el cas
que necessiteu més informació podeu contactar amb el
Centre Naturalista de Salt a través de la plana web del
facebook, cercant “Societat d’Estudis i Recerca de Salt” o
bé escrivint un email a: info@sersalt.org

Júlia Segalàs Roca
Estudiant en pràctiques de la UdG, 

a la SERS

Distribució total de 
l’estat dels nius d’oreneta 
de cua blanca.

SERS. Projecte Orenetes
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ROSOR SEGURA guanyadora del premi del 
concurs de cartells 
Festa Major de Salt
2011 

Rosor Segura i Casadevall és l’autora
del cartell de la Festa Major de Salt
d’enguany.  El cartell, que es titula
“Salt Phone” representa un smart-
phone, amb icones de les diferents ac-
tivitats de la Festa Major. La gua-
nyadora, domiciliada a Salt, rebrà un
premi de 900 €.

Aquesta edició del concurs ha estat
una de les més nombroses amb un
total de 42 cartells presentats, i ha
destacat per la gran qualitat i per l’o-
riginalitat de les obres.

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
wwwwww..aauuttoo--ssppoorrtt44xx44..ccoommTOTES LES MARQUES 4x4



LES CUINERES
de SALT
Les Cuineres de Salt, durant aquest mes de juny,
han participat en els següents actes:

- Cinc Cuineres de Salt van gravar el dimarts dia
7 de juny, de 9 del matí a 3 del migdia, una sèrie
d’espais del programa Cuines de TV3 que s’emet
diàriament després del telenotícies migdia. Els
programes de tota una setmana estaran dedicats
a les Cuineres de Salt.
Les cuineres que hi van participar van ser la Cèlia
Güell, Fina Soler, Maria Solà, Catalina Soler,
Carme Vidal i Dolors Valentí, i els plats cuinats
van ser botifarres dolces amb poma i torradetes,
carbassons farcits de carn, flors de    carbassó
farcides, verat al forn amb cansalada i pastís
d’albergínia i pebrot. Totes les receptes estan
publicades en el darrer llibre presentat per Sant
Jordi. Els programes es van emetre la setmana
del 27 de juny a l’1 de juliol.

- Participació en la Festa del Carrer Sant Antoni,
el dia 11 de juny, elaborant coques que es van
repartir amb el cremat a la mitja part del concert
d’havaneres, que es va realitzar a la sala Auditori
de la Coma Cros per culpa del mal temps.

- També van col·laborar amb el productor i
elaborador de productes de l’ànec “L’ànec dels
Pirineus”, cuinant un ànec per fotografiar-lo i
posar-lo a la seva pàgina web, per mostrar els
seus productes un cop cuinats.

- Aquest any les Cuineres de Salt van fer el
manifest del sopar de la revetlla de Sant Joan
que es va celebrar a l’Era de Cal Cigarro.

... notícia

3a edició de
FirARTSalt
Una cinquantena d’espais de Salt es van convertir en
centres d’art en la 3a edició de FirARTSalt, que va tenir
lloc fins el 26 de juny.

Les obres es van exposar en comerços i restaurants del
municipi, així com en espais públics com són el Museu
de l’Aigua, la Casa de Cultura Les Bernardes, la Biblioteca
Pública de Salt Iu Bohigas, el Centre de Recursos de la
Gent Gran o el vestíbul de la Piscina Municipal. 

FirARTSalt va néixer l’any 2009 amb l’objectiu de
promoure artistes novells de Salt i, ja en l’edició de l’any
passat, es va obrir a tot tipus de manifestació artística,
tant professional com amateur de qualsevol territori. 

La mostra, que compta amb l’apadrinament de la
Fundació Fita, inclou també música, dansa, conferències
i un concurs infantil de pintura ràpida. Destaca
‘Entaul’art!’, una mostra gastronòmica en què restaurants
de Salt proposen un plat inspirat en l’obra de l’artista que
exposa al seu establiment.

L’acte central de FirARTSalt va ser la mostra que es va
veure dissabte 18 de juny al passeig Ciutat de Girona,
des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, en la qual
els visitants van poder adquirir les obres que s’hi
exposaven. 

També es van programar una mostra de treballs dels
alumnes de l’Escola de Realització Audiovisual i
Multimèdia, la lectura d’El llibre del desassossec dins dels
actes de l’”Univers Pessoa” o la conferència de l’artista
Pep Admetlla.



La Coral Rossinyol i Alimara de Salt, enguany va fer la representació teatral i musical de "La
Bella Dorment". Els dies 21, 22, 28 i 29 de maig al Teatre de Salt. El dia 29, la funció es va fer
en Benefici de l'Oncolliga. En escena van haver-hi un total de 50 cantaires, d'edats compreses
entre 3 i 18 anys, més monitores i col·laboradors.

Fotos: Martí Artalejo
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Lliurament del 2n Premi Europeu dotAWard
per alumnes de l’Espriu
Els alumnes del Cicle de Grau Mitjà de
Sistemes Informàtics de l’Institut Sal-
vador Espriu de Salt van participar al
concurs que organitzà la fundació.cat
sobre elaboració de pàgines web. Dos
grups d’alumnes van tenir premis: un, el
premi de la votació popular, i l’altre, el
tercer premi del jurat. Això els donava la
possibilitat de participar al concurs
europeu dotAWard, que premia llocs web
sobre Europa fets per alumnes de
diverses regions participants: Flandes,
Països Catalans i Eslovènia. Només de
participants catalans ja eren 29 projectes.

En aquesta primera edició, un grup
d’estudiants de l’Espriu, Carol González,
Dani Cufí i Xavier Furió, han guanyat el
segon premi per la web www.elgustde-
catalunya.cat., premi que consisteix en la
quantitat de 750 euros.

Per al lliurament del premi, que es va
celebrar a l’Aula Magna del centre, s’hi va
desplaçar des de Bèlgica la Sra. Isabelle
Borremans, coordinadora del Word-
WebWonder, domini de Bèlgica i va venir
des de Barcelona la Sra. Montserrat Cas-
telltort, coordinadora de l’Obra Social de
la Fundació punt CAT. Eren presents a
l’acte l’alcaldessa en funcions, Sra. Iolan-
da Pineda, la inspectora d’ensenyament,
Sra. Caterina Batalla, la regidora d’ense-
nyament en aquell moment, Sra. Anna
Micharet, el professor tutor del curs i
ànima del projecte, Sr. Antoni Martínez, i
el director del centre, Sr. Josep Roura.

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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Neix la revista 17190 univerSALT
Un nou espai de comunicació per la vila de Salt
El 17 de juny es va presentar al Teatre de Salt la nova revista
local 17190 Universalt. Es tracta d’una revista semestral que
pretén obrir un nou espai de comunicació a la vila de Salt
fomentant-ne la imatge positiva i també oferir un espai de
crítica i reflexió sobre diferents temes d’interès pels ciutadans
de Salt, però amb un punt de vista global.

A la revista, que es repartirà gratuïtament el dia de la
presentació, hi podreu trobar una entrevista amb la cantant
Arianna Puello, un reportatge sobre urbanisme, un diàleg
entre dos horticultors de procedència ben diferent, una
secció dedicada a l’Escola d’Adults i molts altres articles
relacionats amb la vida i cultura de Salt. En cada número hi
haurà també un espai dedicat a les entitats de la població,
com també un espai on els ciutadans podran enviar escrits
i/o fotografies.

Per aquest primer número s’ha comptat amb la participació
de l’artista multimèdia Quelic Berga que ha creat la imatge de
la portada, el fotògraf Martí Artalejo, l’il·lustrador Quim Bou
o en Lluís Espunya a la secció d’opinió.

NOVETAT: MANICURA SHELLAC
• S’aplica com un esmalt 

• Dura com un Gel
• S’elimina amb 10 minuts

- PEDICURA SPA - 

NOU SERVEI: Tractament de QUERATINA

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 19h

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

Us desitgem una
BONA FESTA MAJOR!

Especialitat en
canapès

La revista es repartirà per estancs i papereries de la població amb el preu d’un euro i també compta amb l’edició digital
a www.17190.org.
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Poemes i música: 
UNA OPORTUNITAT

“Gràcies per l’experiència” és el que ens va dir, en
acomiadar-se, un dels joves estudiants d’institut que va
llegir un poema en el recital per Càritas del passat dia 3
de juny.

Un agraïment tan formal i espontani, però sincer i pro-
fund, expressat per un adolescent, ens va emocionar.

Però més enllà d’aquest vessant sentimental, és
interessant fixar-se en la intel·ligència o lucidesa d’aquest
jove: si tenia algú a qui podia agrair-li l’experiència era
perquè sabia que no l’havia viscuda per casualitat sinó
perquè algú li havia donat l’oportunitat de viure-la.

Hi ha moltes coses que ens poden semblar casuals i en
canvi tenen unes causes molt concretes. La mateixa
pobresa en el món no és casual, té unes causes bàsiques
molt definides, les quals, des de la nostra posició
personal, ens costa molt combatre i arrancar de soca-rel,
però podem lluitar per vèncer o pal·liar, de mica en mica,
la pobresa en el nostre entorn més proper.

Una de les coses que podem fer és això: donar opor-
tunitats. Oportunitats de viure experiències transfor-
madores i oportunitats d’encarar un futur més nostre i
més esperançador.

Això és el que intenta fer Càritas amb els seus projectes
i serveis:

Ho fa quan dóna l’oportunitat a uns avis de viure
l’experiència d’una estona de companyia que trenqui la
seva soledat.

També ho fa donant impuls a la formació en economia
domèstica, l’aprenentatge de la llengua, el reforç escolar,
l’orientació laboral, etc. 

I així, igualment, quan una dona sola, o només amb
criatures, ja no li queda cap recurs econòmic ni disposa

d’un entorn familiar ni d’amistats que li siguin propicis, ha
de tenir l’oportunitat de trobar un espai, un temps i un
acompanyament que l’ajudi a reorientar la seva vida.

Això, ben segur, obrirà moltes portes ara i en el futur.

Hi ha un lema de Càritas que diu “Caritas som tots”.
L’oferiment d’oportunitats i de petites experiències enri-
quidores, està a l’abast de tots. Tots, amb poc, podem fer
molt.

Aquesta fita la vam poder viure tots junts en el recital de
poemes. Tots, els rapsodes amb el seu esforç i la seva
actuació, Salvador Sunyer, director de l’acte, amb el seu
treball en els assajos i amb la seva classe de literatura
catalana tan magistral i amena que van ser les diverses
introduccions, els músics amb la seva sensibilitat, els
voluntaris de l’organització amb la seva col·laboració i
tots els assistents amb la seva atenció, els seus
aplaudiments i l’aportació econòmica. Tots plegats vam
poder compartir una experiència senzilla però profunda,
que, a la vegada, ajudarà a oferir noves oportunitats a les
persones més necessitades del nostre poble.

Es van recollir, en donatius, 1.310 euros.

Felicitem-nos-en. Moltes gràcies a tots per l’experiència
i l’oportunitat.

Càritas Salt
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9 de juny
Dia Internacional 
dels Arxius

El passat 9 de juny va tenir lloc el Dia Internacional dels
Arxius (DIA). Aquest dia es va establir l’any 2008
coincidint amb el 60è aniversari de la fundació del Consell
Internacional d’Arxius (CIA/ICA), per tal que la societat
fos conscient que la conservació i l’accés a la
documentació i informació que es custodia en els arxius
són essencials per a la protecció dels drets humans, la
transparència administrativa, el bon govern i la respon-
sabilitat democràtica. Exemples d’aquesta importància els
trobem al llarg de la història com la destrucció dels arxius
nacionals en casos de guerra (Bòsnia, Guatemala, etc.),
el tancament a l’accés a la informació en els països amb
dictadures o, sense anar més lluny, l’esborrat de fitxers
electrònics que s’han produït en el nostre país en canvis
de govern. I és que destruint els arxius, es vol esborrar
la memòria del passat, els rastres d’una cultura i,
sobretot, eliminar les possibles proves documentals
d’alguns crims i corrupcions.
Amb motiu del DIA, del 6 al 12 de juny, els arxius
catalans van organitzar de manera simultània nombroses
activitats culturals per tal de donar a conèixer i promoure
els arxius entre la ciutadania.
L’Arxiu Municipal de Salt també va voler sumar-se a les
celebracions i, amb motiu de la recent inauguració de les
noves instal·lacions, el dia 9 de juny va organitzar una
Jornada de portes obertes durant la qual tots els saltencs
i saltenques van tenir l’oportunitat de visitar el nou Arxiu
i accedir a totes aquelles zones que normalment són
tancades al públic en general. Al mateix temps també
van tenir l’oportunitat de descobrir alguns dels
documents més antics i més curiosos que s’hi conserven.
L’Arxiu Municipal de Salt està situat a la Factoria Cultural
Coma Cros – Naus Guixeres.

Arxiu Municipal de Salt

ADMINISTRACIONS

Girona - Tel. 972 20 02 75
Banyoles - Tel. 972 57 00 53

Olot - Tel. 972 26 01 96
www.teisa-bus.com 

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

TEISA 1920

Transportes Eléctricos
Interurbanos, SA

• LÍNIES REGULARS DE
TRANSPORT DE VIATGERS

• AUTOCARS DE SERVEIS
DISCRECIONALS
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EL MONAR 
mostra d’audiovisuals

El dies 7 i 8 de juliol s’ha posat en marxa a Salt el
MONAR. Una mostra d’audiovisuals que parlen dels
joves, que estan fets per joves i que participen en una
mostra organitzada per joves. Res en el MONAR és
l'habitual. Els i les joves han bastit la mostra de forma
participativa i assembleària, en poc més de dos mesos.
El Monar Salt és un procés obert a tothom, un diari de
camp públic, que deixa constància dels passos que
dóna i les decisions que es prenen, de forma que
qualsevol jove pugui intervenir, actualitzar, proposar i,
si és el cas, apropiar-se de la idea. Els protagonistes
són els i les joves, i han creat el MONAR juntament
amb professionals de diferents serveis, i el presenten
a la resta de la població.

El teatre de Salt va acollir el MONAR de les vuit a dos
quarts de deu del vespre i llavors el protagonisme va
passar a la Plaça St. Jaume (davant del Teatre) on fins
a les onze de la nit continuaren les projeccions. Més
de vint audiovisuals, una gran part dels quals han estat
realitzats o protagonitzats per joves de Salt i que es
van projectar en els idiomes originals en els que van
ser produïts.

Tots els audiovisuals estan realitzats sota llicències
Creative Comons per tal d'assegurar l'autoria, sense
dificultar la difusió i fomentant la seva reproducció. És
una forma d'entendre la producció cultural com un
procés obert, públic i participatiu.

De cara a la tardor es prepara ja una segona edició del
MONAR a la que els organitzadors conviden a participar
a tots els i les joves saltencs amb o sense inquietuds en
el camp audiovisual.

La mosta compta amb el suport de l’Ajuntament de la
vila, La Generalitat, el Ministeri de Treball i immigració,
la Unió Europea, l’obra social de la Caixa, el Casal dels
infants, l’associació “La Saltenca”, el teatre de Salt, la
fundació Ser.gi i l’ERAM.

OBJETIVO TU CAMA
guanya el Salt The Músics

“Objetivo tu cama” son els guanyadors de l’edició
d’enguany del Salt The Músics que s’enduran 900€ i
tocaran el dijous 21 de juliol dins la programació de
barraques de la festa major.

Enguany han participat: Banda de Diables d’en Pere
Botero, Droze, Sitofonk, Hache&Titan, Magueia,
Arteleré, Mourning Mouth, Rockstitute, i els
guanyadors “Objetivo tu cama”. Aquests s’enduran
900€ i tocaran el dijous 21 de juliol dins la programació
de barraques de la festa major. Aquest dia també es
repartirà el cd recopilatori, del qual se’n fan 1000
còpies. 

Objetivo tu cama són:  en “Pitu Subwofer” (veu i har-
mònica), en “Rockandroll Cowboy” (guitarra solista),
“Locomotora Aitor” (bateria) i “El Macarra de la Barra”
(baix).

L’any 2002 va arribar a l’Àrea de Joventut de l’Ajun-
tament de Salt una demanda dels músics novells del
municipi: tenir més espais per tocar. Aquest és, doncs,
el naixement del Salt The Músics, el concurs de grups
de música novells de Salt, organitzat per l’Ajuntament
del municipi amb la col·laboració de la Comissió de
Festes de Salt, la Casa de la Música\La Mirona, l’estudi
Soundclub i l’Escola Universitària de Realització d’Au-
diovisuals i Multimèdia (ERAM) ubicada a la Factoria
Cultural Coma Cros de Salt.

Any rere any el concurs s’ha anat modificant i millorant
gràcies a les aportacions dels grups participants, i
enguany, ja la 8ª edició, hem incorporat un dels canvis
més importants: la gravació d’un videoclip, la qual
cosa és possible gràcies a la col·laboració de l’ERAM i
als joves integrants del Projecte Touché, alumnes de
l’últim curs de l’escola. Així doncs l’estructura del
concurs, on hi ha participen tots els grups, consisteix
en: gravació d’un tema propi en un estudi professional,
gravació d’un videoclip i concert a la sala 1 de La
Mirona. 
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L’artista saltenca
ANNA QUIÑONES
presenta TRANS LA MERCÈ

L’artista saltenca Anna Quiñones, nascuda el 1988 a
Girona i veïna de Salt, va presentar el juny passat
l’exposició ‘Trans’ a FotoMercè, al Centre Cultural La
Mercè, amb Martí Artalejo com a comissari. Es tracta d’un
recull de retrats que expliquen la història d’una de tantes
persones que, sense il·lusió en veure que cada dia és
igual que l’anterior, sense res a perdre, s’ho juga tot per
experimentar, per sentir. Un viatge transgressor, a ve-
gades autodestructiu, a una existència solitària, passiva,
grisa, d’algú que vol sentir-se viu.

Quiñones va ser estudiant a l’Escola de Realització
d’Audiovisuals i Multimèdia (ERAM), on es va formar en
l’àmbit de la fotografia. L’any 2010 va formar part d’una
exposició col·lectiva “1000 imatges per a la igualtat ”a
l’Ateneu d’Acció Cultural (ADAC) de Girona. També ha
realitzat diversos projectes tant personals com pro-
fessionals, com ara imatges per a la web del cinema
Truffaut de Girona i diversos books fotogràfics.

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

Carnissers des de 1969

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
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Temporada projecte
BOOMERANG a la Mirona
El passat 19 de juny es va dur a terme l’última sessió de
la temporada del Boomerang, l’espai musical per a gent
amb i sense discapacitat, que es porta a terme mensual-
ment a la sala La Mirona, i on hi van estar presents unes
130 persones.

Boomerang és un espai d’oci inclusiu i integrador, fins ara
inexistent a la ciutat de Girona, que pretén oferir música
en directe, activitats socioculturals… adaptant-les a les
necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat
intel·lectual. Al capdavant del projecte hi ha un equip de
professionals format per Pere Carretero, integrant de l’as-
sociació Faràndula Social, Bego Navarro i Laia Grifoll, di-
plomades en Educació Social i treballant actualment a la
Fundació Astres, i Pitu Masdevall fundador de l’associació
Cultura s/n.

Des de la inauguració s’han dut a terme diferents actua-

cions: Bloc Quilombo, com a grup inaugural; Clave de
Sur, com a projecte experimental; Els Diables d’en Pere
Botero, com a grup de percussió i The Patillas, grup de
versions en format complet. A cada sessió també es
compta amb la presència de DJ Elektrik, que ens fa gau-
dir amb la seva música!

Des de la inauguració han passat per la Mirona una mitja
de 120 persones per sessió, fidelitzant l’espai i fent que
aquest hagi evolucionat de manera què la interrelació i la
confiança entre els usuaris de diferents centres i els pro-
fessionals de l’àmbit hi sigui present sessió rere sessió. El
creixement de l’espai i la seva funció inclusiva i integra-
dora s’ha convertit en un espai familiar, en un referent
lúdico-festiu pels usuaris dels diferents serveis, que espe-
ren amb entusiasme cada sessió proposada. 

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



...escola salvador espriu

La nit del TEATRE 
de l’Espriu

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

El dijous 19 de maig es va celebrar, per iniciativa de
l’AMPA del Salvador Espriu, la Nit del Teatre. Es tracta
d’un espectacle on es representen les obres de teatre
que a l’Institut es preparen des de les assignatures de
francès i català dirigides per Nela Castañ i Susanna Canal
respectivament, i de mostrar-les als pares dels alumnes
i altres convidats per a l’ocasió.
Aquest any el format va variar una mica perquè també es
van incorporar a l’acte els alumnes de música de 4t d’ESO
dirigits per Isabel Bernal, que van cantar algunes cançons
del seu repertori.
En aquesta trobada, l’espectacle que ja s’havia vist per
Sant Jordi amb els alumnes i professors com a únics
espectadors, es repeteix perquè els pares puguin gaudir
de les molt interessants interpretacions dels seus fills o
coneguts. 
Les obres representades són “Lysistrata”, on s’explica la
lluita de les dones contra la violència dels homes i “La
fera domada”, que relata el canvi d’una noia intractable
gràcies a la influència d’una altra persona.
Una bona manera de mantenir el contacte saludable
entre els pares i els alumnes, molt contents, aquests
últims, de mostrar les seves habilitats.

NINA en concert
teatre de salt / 73

Veu: Nina
Direcció: Ramon Alsina.

Intèrprets: Nina i orquestra de 14 músics.

• • • 

El dia 20 de maig, trencant la monotonia del teatre
clàssic, se’ns presenta aquesta gran artista, la qual no
sabem com definir, si és una gran artista que canta o
una gran cantant que actua. Estem segurs que forma
part del nostre folklore, és una amiga nostra que hem
vist començar amb les orquestres del nostre entorn i
així va anar creixent en els musicals i a la petita
pantalla. 
Ens va delectar amb un recull de cançons que són tota
la seva vida. Cançons d’en Llach i en Serrat, a quí
admira i estima. Són vint-i-cinc
anys de la seva carrera, el 
que fa que estigui en 
plenitud de facultats. Se 
sent satisfeta i alegre 
dins l’escenari i així ho 
demostra amb un ampli 
somriure que captiva tot 
el públic, fent les delícies
de tots.
En aquesta ocasió va 
acompanyada de catorze 
músics d’una gran 
professionalitat. Va ser 
una hora i vint minuts 
que es van fer molt 
curts i el públic la va 
obligar a repetir 
algunes cançons.

Josep Pla



cuineres de salt

Elaboració

Fregiu els porros tallats petits amb una mica de mantega. Quan siguin cuits
afegiu-hi la farina d’ametlles i remeneu perquè cogui una mica. Afegiu-hi la resta

de la mantega i la cullerada de farina, ho deixeu coure un moment, i hi afegiu el
brou, sal i pebre al vostre gust i ho deixeu coure ½ horeta a foc moderat. A

continuació, passeu-ho primer per la batedora i després pel colador xinès, afegiu-hi la
crema de llet i ho deixeu coure 5 minuts més a foc baix.

A l’hora de servir, podeu posar ametlles filetejades al fons del plat abans de posar la crema.

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

Crema d’AMETLLES
Ingredients

• 250 g de farina d’ametlles
• 100 g de mantega
• 4 porros
• ¼ l de crema de llet
• 1 cullerada sopera de farina
• 1 l de brou
• pebre
• sal






