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Edita: Comissió de Festes de Salitja
www.salitja.com
Maquetació i impressió: Arts Gràfiques Cantalozella
Disseny: Gemma Negre

Agraïm l’aportació de les empreses i associacions al concurs de cançó.

Actes Actes 
Divendres 12 d'agost

9h matí 
Repic de campanes

5h tarda a les Fonts
Bicicròs memorial Joan Lleal

9h vespre a la plaça Major
Sopar popular amb el concert "Trencadís" 
de la Cobla la Flama i Neus Mar

Dissabte 13 d'agost

9h matí a la piscina
32è Triatló de Salitja 
(inscripcions mitja hora abans)

9h vespre a la plaça Major
Sopar pinxo amb  
Natxo Tarrés & The Wireless

11h vespre
30è Pinxorockibirra amb els grups:
Drinkin' Brothers
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic
Cookah P & Boom BoomFighters 
Black Bells

Nota important: 
Pot ser que alguns horaris es vegin alterats per causes alienes a la comissió. 
Informarem a través de la nostra pàgina web www.salitja.com o de les xarxes socials, facebook i Instagram.

Festa Major 
S a l i t j a
2 0 2 2

Diumenge 14 d'agost

11h matí a la plaça Major
Espectacle infantil amb 
Pep Puigdemont 

5h tarda a les Fonts
Futbol lliscant  (per grans i petits)

8h vespre 
2n campionat de Kubb 

10h vespre a la plaça Major
concert amb Dj's Paul Aphek i Adri Coza 

Dilluns 15 d'agost

12h migdia
Missa solemne amb el grup 
Ressons de l'Onyar
 
7h vespre a la plaça Major

43è Concurs Cançó de Salitja



3

PISCINA DE SALITJA
Servei de bar · Àmplia zona verda

Cursets de natació · Ofertes especials per a grups
Obert d’11.00h a 20.00h

C/ Sant Galderic, 5 · 17184 SALITJA · Tel. 646730439

972473241 lempalme@gmail.com

Ctra. de Santa Coloma de Farners, km 13

Vilobí d’Onyar, 17185
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c/ Sant Narcís, 10 - 17185 VILOBÍ D’ONYAR (Girona)
Tel. 972 47 33 35 - Fax 972 47 41 38

Plaça de la Crosa, 1 · 17183 Sant Dalmai (Girona)
Tel. 972 47 31 55

www.restaurantlacrosa.com

Menú diari / Carta / Menjar per emportar
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Obro la porta

No hi ha res

Que em vingui a buscar ni m’esperi

No sé si ho saps però em mires i veus 

al fons de tot allò que busco

No sé que penso quan parli així sense pensar

Potser em fa por no saber-ho controlar

Moc i dic i faig i vaig i torno a començar de nou

Visc sense rancúnia

Sempre ho he volgut

Però al final sovint recaic en mi

Potser això no és més que una simple història de ficció

Potser tu ni te n’adonaves

Que et feies forta mentre no t’hi veies

I feies fortes a les companyes

I amb tot això no sé què és el que venia a dir

Però suposo que algo haurà sigut

Que et cuidis com cuides a les altres

I comencem a fer-ho bé

I comencem a aprendre la lliçó

I comencem a aprendre la lliçó

Anna Barrufet
"La por al res"

Barcelona (Barcelonès)
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DOLORS
i

EDUARD
Fruites i verdures
Tel. Dolors 636 914 631

MERCATS

Dimarts - Girona

Dimecres - Amer

Dijous - Tossa de Mar

Divendres - Platja d’Aro

Diumenge - Sant Gregori i Palafrugell

Després de 3 anys torna el Bicicròs!

Un acte molt esperat per als més petits del poble. Després de tres anys de pandèmia podem 
reprendre actes esportius com el nostre estimat bicicròs.

A partir d'aquest any, com podeu veure, el nom d'aquest acte ha canviat. 
A partir del 2022 el nom serà Bicicròs memorial Joan Lleal, en honor al nostre estimat amic 
Joan que ja no està entre nosaltres.
Ell sempre era l'encarregat de fer el super circuit a les Fonts. Ho feia encantat, perquè quan el 
trucàvem per si el podia fer, sempre ens contestava: “Ja està fet! Aquest any he fet alguna curva 
més, o algun salt...” S’ho passava bé ajudant desinteressadament.

Mil gràcies Joan, sempre et tindrem als nostres cors.

                                                                                             Comissió de Festes de Salitja
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Concursants 

Que neixi un nou dia i la vida t’abraci
Que passi la nit que convida al son

Que desis les penes al fons de 
l’armari

I trobis d’on neixen les il·lusions
Desitjo que arribis tan lluny com et 

plagui
I trobis el millor camí de tots

Que siguis valent quan et faltin els 
ànims

I notis l’alè dels que ja no hi són
I així és com em veig

Badant com si res
Desitjant només

No pensis que vols tot allò que
desitges

Es torna trivial si es fa realitat
Quan et trobes buit i tens el què 

buscaves
Només voldràs continuar desitjant

I aquí indiferent
Passo els meus matins
Desitjant-te amb mi

Confinaps
"Desitjos"

Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
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Plaça Nova, 2 - Tel. 972 47 30 55
17185 VILOBÍ D’ONYAR

* Apostes esportives
* Loteries primitives

MONTSERRAT
DAUNIS

E S T A N C

Concursants 

Deixant enrere un camí de somnis molls,
com fulles seques que volen buscant un nord,

arran de l’aigua i a poder a prop del sol,
marcant distància; res sembla estar al seu lloc.

Obre la porta que vull que entri l’aire fresc,
el que ara importa és el que n’hem tret del que hem après.

serem profetes d’utopies i cançons,
per allà on passis, per més que rodi el mon.

Mira’m bé abans de marxar,
que no et falti de res,
que t’abraci la sort

avui que tot sembla començar...
que t’abraci... la sort.

Ara somnies un paradís de mil colors,
gira l’agulla del rellotge al teu favor,

gira de pressa, algun dia giri jo
per sobre l’aire amb totes les meves pors.

La nit s’atansa, pels carrers no hi ha ningú,
els bars ja tanquen, els estels tots ebris han caigut,

cauen a terra per saber-se prop de tu
per si els fes falta algun cop la teva llum.

Diane 35
"Lluny d'aquí"

Constantí (Tarragonès)
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Instal·lacions

Carrer Estació, 23
Tel. i Fax 972 47 70 62

17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona)
Mòbils 686 938 558 - 609 982 311

duran@degisa.com

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS - CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT
TERRA RADIANT - ENERGIES RENOVABLES - SISTEMES SOLARS

TELECOMUNICACIONS - ELECTRODOMÈSTICS

RECONSTRUCCIÓ DE MOTORS
REPARACIÓ I EQUILIBRATGE DE CARDANS
SOLDADURA D’ALUMINI A L’ARGÓ
REPARACIÓ LLANTES D’ALUMINI
NETEJA DE FAPS I CATALITZADORS

C/ Mas Plentis, 9
17458 Fornells de la Selva

Tel. Taller − Recanvis: 972 20 40 45
WhatsApp: 608 51 11 06

Fax: 972 21 27 74
www.molarsalleras.com
rectificadora@molarsalleras.com

Concursants 

Fills del sr 
President

"En Joaquim s'ha mort"

Barcelona (Barcelonès)

Gent mireu cap allà
Aquell que ha mort soc jo

He viscut fins avui
Que feia 50 anys 

Per la vida he caminat
Només pensant en mi

Ego, feina i diners  
només he cultivat
VOSES GRAVES
Mòbils, rellotges

Tinc 5 motos, 6 cotxes
Un chale a California

I un chateau a la Borgonya
Un jet privat m´espera
amb servei i Piscina

hi ha festa en el jacuzzi
amb la Jane i la Irina

-Avui m´he mort, 
- i Estic podrit

-de caleers

-Avui m´he mort, 
- i crec que a ningú

importa gens

Tothom qui escolti això
Que pensi en lo que he dit
Una vida només d´ambició 

Té un final sense sentit
Parents amics i companys 
Son flors que no he regat

I ara que soc mort
Ara es massa tard

Mòbils, rellotges
Tinc 5 motos, 6 cotxes
Un chale a California

I un chateau a la Borgonya
Un jet privat m´espera
amb servei i Piscina

hi ha festa en el jacuzzi
amb la Jane i la Irina

-Avui m´he mort, 
- i Estic podrit

-de caleers

-Avui m´he mort, 
- i crec que a ningú

importa gens 

Era jo un ser brillant
Pero ingenu i ambici

inicis de lluita i fracàs
fins que l´èxit va arribar
Mai en vaig tenir prou
Sempre vaig voler més 
El mon se´m feia petit
Cercant riquesa i poder

Mòbils, rellotges
Tinc 5 motos, 6 cotxes
Un chale a California

I un chateau a la Borgonya
Un jet privat m´espera
amb servei i Piscina

hi ha festa en el jacuzzi
amb la Jane i la Irina

-Avui m´he mort, 
- i Estic podrit

-de caleers

-Avui m´he mort, 
- i crec que a ningú

importa gens 
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Can Mariano - Ctra. Anglès, km 4
17441 BRUNYOLA (Girona)

Tels. 972 84 27 93 - 639 30 56 45
info@terrafust.com - www.terrafust.com

TERRES DE JARDINERIA
i PEDRERA DE SAULÓ

TREBALLS FORESTALS

GESTOR DE RESIDUS VEGETALS

TERRA-FUST 2000 SL
Josep Tomàs i Montse Fornells

Vins a granel

Anselm Clavé, 29 · 17430 Santa Coloma de Farners (Girona)
Tel. 972 840 087 

P
Pàrquing
Particular

PINSOS DE
QUALITAT

PER A GATS
I GOSSOS

C/ Sant Narcís, 15 · VILOBÍ D’ONYAR (Girona) · 972 47 47 28

C/ Madrenys, 7  Tel. 972 47 42 47
17185 VILOBÍ D’ONYAR (Girona)

LLIBRERIA ∙ DOLÇOS ∙ FRUITS SECS
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ConcursantsConcursants 

L’altre dia necessitava,
un xut d’algo que pogués cardar-me, 

que em pogués fer tirar endavant. 

Si, no era gens fàcil,
No, no em podia aixecar del llit,

No podia
Dins, tot era ben fosc i

Jo, intentava desinhibir-me 
Per poder seguir

No era fàcil trobar el que volia fer
No era pas senzill sortir al carrer

Però del que estic segur és que en aquell moment 
no sabia res. 

Del que volia ser, del que podia fer,
Mil opcions, il·lusions, tot un món, convertit, 

en cançons.

Fets, que jo no entenia,
Però, només quedava una opció,

I era decidir
I, després em vaig adonar,

Que no tot és negre o blanc,
Cal deixar fluir. 

Innat
"Mil opcions"

Santa Coloma de Farners
(la Selva)

No era fàcil trobar el que volia fer
No era pas senzill sortir al carrer

Però del que estic segur és que en aquell moment
 no sabia res. 

Del que volia ser, del que podia fer, 
Mil opcions, il·lusions, tot un món, convertit, 

en cançons. 
No era fàcil trobar el que volia fer
No era pas senzill sortir al carrer

Però del que estic segur és que en aquell moment 
no sabia res. 

Del que volia ser, del que podia fer, 
Mil opcions, il·lusions, tot un món, convertit, 

en cançons. 
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electrodomèstics
i instal·lacions

Església, 8
Tel. 972 47 43 76 
17185 Vilobí d’Onyar (Girona)
info@masojuando.com

instal·lacions - electrodomèstics

masojuando sl
electricitat
aigua
gas
il·luminació

energia solar tèrmica
calefacció
aerotèrmia
aire condicionat

www . m a s o j u a n d o . c o m

620 509 164

Mas Coll, s/n - Tel. 633 243 043 - 17183 Sant Dalmai (Girona) 

www.rusticgirones.com

Pol. Ind. Mas Aliu
Sector Rajoleria, Nau 2

17181 AIGUAVIVA - Girona

Albert Soler Muñoz
690 30 30 49
albertsportcj@gmail.com

CAN TEO
BAR-RESTAURANT-CAFETERIA

Can Teo

@Can_Teo_Salitja

@CanTeoRestaurant

627 15 57 12

972 47 42 65

C. Sant Dalmai, 2 - 17183 Salitja
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Quan creguis que no tens res a dir
quan pensis que no t'escoltaran
És el moment de cridar més fort

és el moment de què t'escolti el món

Segueix el teu cor
no et deixis enganyar pels teus ulls

Lluita, aguanta, aixeca't
ningun rebrà els teus cops per tu

però brillaràs com els estels sobre el mar
l'eternitat no ens pot esperar.

Segueix el teu cor
no et deixis enganyar pels teus ulls

mar endins senteix la llibertat
no pensis que la teva lluita acaba amb tu

si és per tu per qui lluito.

Quan pensis que no t'escoltaran
és el moment de cridar més fort

és el moment de què t'escolti el món.

Issac Fernández
"Llibertat"

Pineda de Mar (Maresme)
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Lloguer de pistes de tennis

TEL. 972 47 31 83  /  FAX 972 47 31 83
tm.xifra@hotmail.com

17184 SALITJA (GIRONA)

limo
carry
2019, s.l.

limo
carry
2019, s.l.

Jordi Carreras

c/ Can Carreras, s/n  ·  17185 Vilobí d’Onyar

Tel. 616 483 939

Reserves 24 h antel·lació

info@vtccarry.com
INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT, 
AIGUA, CALEFACCIÓ, GAS I AIRE 
CONDICIONAT

ELECTRODOMÈSTICS

ENERGIES RENOVABLES

PLAQUES SOLARS

C/ Joan Maragall, 2 - 17185 VILOBÍ D’ONYAR (Girona)
Tel. 972 47 42 80 - Fax 972 47 42 56

insel@inselvilobi.com  www.inselvilobi.com

Concursants 

Veig en els teus ulls
Com la nit es fa present

Pols d’estels que el vent recull
T’acarona lentament

La llum del foc que tens a dins
Et crida a ser valent

Però ets petit, no saps què tens
I es fa el silenci lentament

Quan sents que les paraules no volen sortir
Batega fort, mira amb el cor

Mai cap malson no podria treure'm l'alegria
de despertar al teu costat

Com ho puc saber
Si estàs trist o estàs content

Si et despertes quan t’adorms
Si t’abraces al teu petit món

Però si el que vols és despertar
I el que t’empara és la foscor

No tinguis por, et vindré a abraçar
I et cantaré aquesta cançó

Quan sents que les paraules no volen sortir
Batega fort, mira amb el cor

Mai cap malson no podria treure'm l'alegria
de despertar al teu costat

Jordi Carreras
"El meu petit món"

Palamós (Baix Empordà)
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Ctra. de Vidreres a
Lloret Km.9'4

 972 19 18 67

Ctra. de Vidreres a
Lloret Km.9'4

 972 19 18 67

Concursants 

Malson atmosfèric
"La Ciutat"

Girona (Gironès)

Quina merda la ciutat
Però també em fa pal el camp
Enlloc veig als meus amics

I no estem confinats
És que no m'han convidat

Perquè no m'agrada anar vestit
Com ells quan van de festa

Deixa-ho estar! 
Tiraré les claus al riu

I viatjaré pel mar com un nòmada
Pujaré els cims més alts

Per baixar-los i poder dir que ho he explicat
I ara que es fa tarda

Baixo de l'andana, direcció Canet de Mar
Travessem Arenys

Recordo moments, que són llunyans
Tu i jo ens vam conèixer on érem estranys
Era casualitat, on la cala i la costa s'unia

Al regust de sal, sota una roca buscant ombra d'amagat
I jugàvem amb l'aigua

Fèiem castells de sorra
I tombàvem els monarques

I cantàvem cançons d'Oques
Rèiem en cantonades
Ara tot ha canviat...
Som inconformistes

Potser una mica escèptics
Però ens és igual

Volem deixar-nos portar...
Quina merda la ciutat

Però també em fa pal el camp
Enlloc veig als meus amics

I no estem confinats
És que no m'han convidat

Perquè no m'agrada anar vestit
Com ells quan van de festa

Deixa-ho estar! 
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Baixo de l'andana, direcció Canet de Mar
Travessem Arenys

Recordo moments, que són llunyans
Tu i jo ens vam conèixer on érem estranys
Era casualitat, on la cala i la costa s'unia

Al regust de sal, sota una roca buscant ombra d'amagat
I jugàvem amb l'aigua

Fèiem castells de sorra
I tombàvem els monarques

I cantàvem cançons d'Oques
Rèiem en cantonades
Ara tot ha canviat...
Som inconformistes

Potser una mica escèptics
Però ens és igual

Volem deixar-nos portar...
Quina merda la ciutat

Però també em fa pal el camp
Enlloc veig als meus amics

I no estem confinats
És que no m'han convidat

Perquè no m'agrada anar vestit
Com ells quan van de festa

Deixa-ho estar! 
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Concursants 

Llamps i trons al teu costat

Un incendi setmanal

Correcuita en tot moment

No sé si serà suficient

I un gegant molt elegant

Em revisa de dalt a baix

Tant de bo em digues David

Per no acabar fugint

És que tard o d'hora

Tot nirà sumant

No surt a compte jugar amb el passat

Jo prefereixo posar-me a imaginar

Encara que.

Llamps i trons al teu costat (Llamps i trons)

Un incendi setmanal (Llamps i trons)

Correcuita a tot moment (Llamps i trons)

No sé si serà suficient.

Martín Puig
"Llamps i trons"

Barcelona (Barcelona)
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PERRUQUERIA

Plaça Països Catalans, 18
17183 Sant Dalmai
972474067
perruqueria_marta

pintura en general · estucs alta decoració · façanes, fusteria, baranes...

C/Sant Josep 12 2A · Vilobí d’Onyar 17185 (Girona) · Tel/Fax 972 473 001

659 035 649 620 690 927
pintura en general · estucs alta decoració · façanes, fusteria, baranes...

C/Sant Josep 12 2A · Vilobí d’Onyar 17185 (Girona) · Tel/Fax 972 473 001

659 035 649 620 690 927
pintura en general · estucs alta decoració · façanes, fusteria, baranes...

C/Sant Josep 12 2A · Vilobí d’Onyar 17185 (Girona) · Tel/Fax 972 473 001

659 035 649 620 690 927

TALLER LLORENS S.L.
REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL

TALLER LLORENS S.L.
REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL

Tel. 972 473 010
Mòbil: 636 551 333
Email: tallerllorens@gmail.com

c/ Sant Narcís, 5
17185 Vilobí d’Onyar

GIRONA

REVO PERFOMANCE GIRONA
www.revotechnik.es

JORDI/JOEL LLORENS SOLÉ

Concursants 

No+igual
"Tots acabarem igual"

Sils (la Selva)

Quan veus les fulles caure
i no pots fer el que tu voldries.

Quan parles ningú t’escolta
i se’n riuen de tu.

Gent passant pel teu davant
ni tan sols et miren.

Molts ja et donen per acabat però encara estic viu.
Molts ja et donen per acabat però encara estic viu.

Encara estic aquí.
Encara em queden forces.

Encara em tindràs que suportar.
Encara estic viu.

Algun dia veuran caure les fulles i se’n riuran d’ells.
Aleshores entendran que el temps no s’atura.

El temps no s’aturarà.
El temps posarà a tothom el seu lloc.

El temps no s’aturarà

Molts ja et donen per acabat però encara estic viu.
Molts ja et donen per acabat però encara estic viu.

Encara estic aquí.
Encara em queden forces.

Encara em tindràs que suportar.
Encara estic viu.

És tard massa tard vol ploure
i la burra no es vol moure.

És tard massa tard vol ploure
i la burra no es vol moure.

És tard massa tard vol ploure
i la burra no es vol moure.

És tard massa tard vol ploure
i la burra no es vol moure.
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Concursants 

Fa molt que no parlem i et trobo a faltar
La distància ho complica tot, i no puc aguantar

Només hem de posar / dia i hora per quedar
sense marcar un final, tinc tant per explicar

Et vull tornar a trobar com quan (tots) érem petits
El temps ha passat i jo segueixo estant aquí

Et vull tornar a trobar com quan (tots) érem petits
El temps ha passat i jo segueixo estant aquí

No fa pas tant de temps compartíem cada instant
Però les coses son les que son, i ens hem d'adaptar

Per què no ens veiem i ens abracem tota la nit?
Que no passi el temps i que no hagi de dir

Que et vull tornar a trobar com quan (tots) érem petits
El temps ha passat i jo segueixo estant aquí

Et vull tornar a trobar com quan (tots) érem petits
El temps ha passat i jo segueixo estant aquí

Amb tu, amb tu
Et veig arribar i m'enlairo

I de cop es para el mon
Tu surts a fora i crides

Jo no vull perdre’t de nou
Et vull tornar a trobar com quan (tots) érem petits

El temps ha passat i jo segueixo estant aquí
Et vull tornar a trobar com quan (tots) érem petits

El temps ha passat i jo segueixo estant aquí
Amb tu, amb tu

Amb tu i per tu, amb tu

Oxigen
"Erem petits"

Girona (Gironès)
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OFICINA I MAGATZEM
C/ Falgàs, 5 - Pol. Mas Xirgu

17005 GIRONA
Tel. 972 402 410 - FAX 972 402 534

info@x-palahi.com

DELEGACIÓ ALT EMPORDÀ
C/ Tramuntana, 23 - Pol. Ind. Pont del Príncep
17469 VILAMALLA - FIGUERES (Girona)
Tel. 972 526 202 - Fax 972 525 725
www.xpalahi.com - www.cobertespalahi.com

Us desitgem
Bona Festa Major!

Concursants 

Flotant, dona, entre els teus braços,
com ahir després de vessar-nos,

els teus llavis són suaus com la seda.
Des d'aquell moment ja no toco a terra.

Potser sí que és cert que no tot és per sempre
i en la primavera tu ets sols una flor.

Visc l'avui al teu costat a aixopluc de la tempestat,
i si un hivern ens manca sol?

Amb la rosada, l'amor, sense arrels, es mor.

Com la fantasia en els meus somnis
dels dolços desitjos vull ser submís.

Tot em sembla de color de rosa
i que tant amor s'ha de correspondre.

Qui alimentarà aquesta gran follia?
A les meves mans ara hi veig sols temor.

Visc l'avui al teu costat a aixopluc de la tempestat,
i si un hivern ens manca sol?

Amb la rosada, l'amor, sense arrels, es mor.

Paxòfon
"Temor d'amor amat"

Girona (Gironès)
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Concursants 

Escolta llicenciada que marxes lluny…

Amb el títol premut al puny,

Potser no tornaràs, aquí ho tens fotut….

Volen el teu cervell ben expremut,

Truca'm aviat des de Berlín….

No et desesperis ni et llencis al Rhín.

Has voltat per mitja Europa,

Cercant feina tota la tropa…

Nena sempre et recordaré

Plena de neguit a la platja de nit

La lluna plorava sobre el meu pit

Jo voldria que fóssis amb mí !!!

 Llicenciada que vols volar !!!

Potser te'n vas per mai més tornar…

Jo t´espero picant el mur…

Feina precària sense màster ni futur.

Sisplau truca'm des d'Alemanya

Sempre que et sentis estranya.

Pexomblues
"L'emigrant"

Girona (Gironès)

Has voltat  per mitja Europa….

A reveure llicenciada

Emigrant l'has ben pifiada.

Ells mai van voler inventar

No tens bitllet per tornar,

França, Itàlia o Canadà….

Truca'm sempre sense plorar.

Has voltat per mitja Europa……

c/ Prat 2 i 4, entresòl 1a - Telèfon 972 842 509 - 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona)

Estació de Servei BP
Vilobí d’Onyar

Tel. 972 47 32 60

cb@centraldebenzineres.com - www.centraldebenzineres.com
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Plaça Nova, 3
VILOBÍ D’ONYAR (Girona)

Tel. 972 47 45 09

Concursants 

Potser mai t'ho havia dit
però tinc l'ànima robada.

M'enverina el teu alè dins dels llençols,
de matinada.

Fent cargols tota la nit,
plens de jocs fins a l'albada.

M'al·lucinen els teus pits de cotó fluix
i pell rosada.

-Estic, segur, que aviat, tot seran...
ombres i llums dins el meu cap,

i cançons a frec de llavi,
que guardava en un calaix.

Fins avui el sol es pon...
abans que tu.

Fins avui el sol es pon...
només per tu.

ProjecteMau
"Fins avui"

Sarrià de Ter (Gironès)

Potser mai t'ho havia dit
que tinc la pau que buscava.

Estimar-te és un regal embolicat,
que no esperava.

Amagats en un forat,
on ningú mai i arribava,

hi tenia els pensaments i aquells secrets,
que no trobava.

-Estic, segur, que aviat, tot seran,..
ombres i llums dins el meu cap,

i cançons a frec de llavi,
que han sortit d'un fons d'armari.

Fins avui el sol es pon...
abans que tu.

Fins avui el sol es pon...
només per tu.
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Autèntiques  
experiències  
de turisme rural
Visita el Centre d’Interpretació de la Llet 
Mas Bes de Salitja.

Agropequària Mas Bes
Carrer Mas Bes s/n
17184 Salitja
Girona 
639014269
www.masbes.com

Visita la granja  
i museu rural

Concursants 

Asseguda a una cadira
sentint el pes dels anys

els cabells que el vent pentina 
són tots de color blanc.
Ja ha vist passar la vida
lentament pel seu davant

no li queda cap amiga
i ningú l’està esperant.

I mira a través d’un vidre
com els núvols van passant
la tarda és ben tranquil·la

i els ocells volen baix.
Ella es posa pensativa
troba fotos a un calaix
i aleshores s’imagina

tot el que hauria canviat.
Què hagués passat si aquell dia

s’hagués tirat a la piscina
i li hagués dit el que sentia?

Què hagués passat si tots els dies
s’hagués permès fer el que volia

sense por del què dirien?
Què hagués passat?

Roger Torné
"Què hagués passat "

Terrassa (Vallès Occidental)

I el sol cau de mica en mica
deixant les restes d’un passat

ella pensa i sospira
tan de bo no haver callat.

Haver estat més amb la família
i no haver treballat tant

haver-se dedicat a escriure
i a saber el que és més important.
Què hagués passat si aquell dia

s’hagués tirat a la piscina
i li hagués dit el que sentia?

Què hagués passat si tots els dies
s’hagués permès fer el que volia

sense por del què dirien?
Què hagués passat?

Asseguda a una cadira
sentint el pes dels anys

els cabells que el vent pentina 
són tots de color blanc.
Ja ha vist passar la vida
lentament pel seu davant

no li queda cap amiga
i ningú l’està esperant.
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Et va dir que li agradaves
va ser tendre i seductor…

Tu vas veure sense esforços
Que era un ser ferit d´amor

Li vas dir que eres feliça
Quan estaves aprop seu
Avançant al seu costat
I passat el cinquè dia

ja li deies estimat.
Ja li deies amor meu

Ell et va dir que t´estimava
Que només estaves tu

Que agafessis els teus estris
I que entressis al seu cor

La vida -tomba-gira-volta
gira-volta-gira
i Tomba -mes

vida -tomba-tomba
Tomba-tomba-gira
Tomba i gira-mes

The Soulers
"Cartes en secret"

Barcelona (Barcelonès)

  vida -tomba-tomba
Tomba-tomba-gira
Tomba i gira-mes

Quan recordo aquella carta
Sém parteix el cor al pit

Pero es pitjor si m´imagino
Separat tu lluny de mi

Lo que vull es que m´abracis
x que t´haig de fer saber

Que vaig tenir tb una història
ja oblidada en el secret…

Pro si dos ànimes s´estimen
I es ferixen de rencor

Han de ser fortes, ser capaces
D´apropar-se amb el perdó

La vida -tomba-gira-volta
gira-volta-gira
i Tomba -mes

  
vida -tomba-tomba
Tomba-tomba-gira
Tomba i gira-mes

Els anys han passat depressa
Ara sumen 23

Criatures i hipoteques
El vostre amor fou sempre ferm

Però va ser fa 2 setmanes
Per fortuna o accident

Que va trobar-se aquella carta
Oblidada en el secret

On escrivies afectada
Fa 8 anys a un tal Jose

Que per molt que us amoressiu
El teu cor NO estava amb ell

Que et senties molt molt trista
Per l´engany al teu Miquel 

Ques just l´home que amb tristesa
Ara canta fent falset

La vida -tomba-gira-volta
gira-volta-gira
i Tomba -mes

Aquesta és una cançó que parla del dolor que causa la infidelitat d'aquell a qui estimes, del complex equilibri que 
implica una relació, però sobretot de la capacitat de l'amor per sobreposar-se a l'Ego.

Concursants 

El fred més dur ja s'ho ha endut tot,

les plantes no tornen a créixer,

i ja ningú eixugarà, les teves llàgrimes, no

i tu fa temps que t'has desdit de tot.

Però si algú, obre la porta, i encén el llum, de fa tant 

temps?,

 però si algú, obre la porta, i encén el llum, de fa, tant 

temps.

I si el món, s'acaba?

 I si el gel s'enfonsa?

I si el sòl trontolla?

 I si el mar es buida?

 I si el temps s'atura.

Tripulant
"Bocins de tu"

Santa Coloma de Farners
 (la Selva)
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Criatures i hipoteques
El vostre amor fou sempre ferm

Però va ser fa 2 setmanes
Per fortuna o accident

Que va trobar-se aquella carta
Oblidada en el secret

On escrivies afectada
Fa 8 anys a un tal Jose

Que per molt que us amoressiu
El teu cor NO estava amb ell

Que et senties molt molt trista
Per l´engany al teu Miquel 

Ques just l´home que amb tristesa
Ara canta fent falset

La vida -tomba-gira-volta
gira-volta-gira
i Tomba -mes

Aquesta és una cançó que parla del dolor que causa la infidelitat d'aquell a qui estimes, del complex equilibri que 
implica una relació, però sobretot de la capacitat de l'amor per sobreposar-se a l'Ego.

Concursants 

El fred més dur ja s'ho ha endut tot,

les plantes no tornen a créixer,

i ja ningú eixugarà, les teves llàgrimes, no

i tu fa temps que t'has desdit de tot.

Però si algú, obre la porta, i encén el llum, de fa tant 

temps?,

 però si algú, obre la porta, i encén el llum, de fa, tant 

temps.

I si el món, s'acaba?

 I si el gel s'enfonsa?

I si el sòl trontolla?

 I si el mar es buida?

 I si el temps s'atura.

Tripulant
"Bocins de tu"

Santa Coloma de Farners
 (la Selva)
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Premis ConcursPremis Concurs 

1r Premi

800€
Per gentilesa 

2n Premi

400€
Per gentilesa 

3r Premi

200€
Per gentilesa 

Premi Popular

Per gentilesa 

Poble
de

Salitja

Visita guiada
a la granja i museu rural

+
Dinar (màx. 10 persones)

amb productes de la granja

Cartell PinxoRockiBirra

Natxo Tarrés & The Wireless
Drinkin' Brothers

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic
Cookah P & Boom Boom Fighters

Black Bells

13/8/2022 21:00h
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Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic
Cookah P & Boom Boom Fighters

Black Bells

13/8/2022 21:00h
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Grups 30è Pinxorockibirra Grups 30é Pinxorockibirra 

Drinkin' Brothers
El nom va sorgir d'una foto que tenim junt amb els germans Bielanko dels 
Marah, feta per un amic nostre i que la va batejar com a Drinkin' Brothers.
Vam començar a punxar perquè un amic comú ens ho va proposar. Veia que 
vivíem els concerts d'una manera apassionada i creia que podríem traslladar 
aquest entusiasme posant les nostres cançons preferides.

No ens considerem dj's, sinó més aviat punxa cançons, i si hem de posar 4 o 
5 cançons del mateix grup perquè a la gent li agrada doncs ho fem.
No estem tancats a peticions, però de vegades costen de posar perquè ens 
agrada seguir una evolució musical cap a un estil o un altre.
En una nit pot sonar des de rock 50's fins a Thrash Metal. 
També ens agrada fer nits temàtiques.

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic
Fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga és 
una figura clau per entendre l’evolució de la música popular del segle XXI 
feta a Catalunya.
Després de l’estrena a París de 28 i mig, el darrer muntatge teatral d’Oriol 
Broggi, el co-descobridor de la Rúmbia –barreja de rumba i cúmbia amb 
denominació d’origen vallesana– reprèn la gira del seu debut en solitari.
Gravat entre 2019 i 2020 i mesclat en ple confinament, El ball i el plany és 
un viatge apassionant per tots els mons que caben a l’acordió de Joan 
Garriga: el Mediterrani de l’havanera i el raï, el Carib llatí, la Jamaica del 
reggae i el dub i evidentment, el nord de Mèxic que inspira la seva 
formació. Acompanyat del seu fidel company de mil batalles, Marià Roch 
(baix), el fogoner de la caldera rítmica, Rambo (bateria), i el guitarrista 
Madjid Fahem (Manu Chao, La Ventura), el veritable hereu de Gato Pérez 
es consagra a l’olimp de la fusió sense confusió.

Grups 30é Pinxorockibirra 

Natxo Tarrés & The Wireless

Natxo Tarrés, un dels membres de Gossos, capitaneja la banda "The 
Wireless - Els sense fils", per retre homenatge a unes cançons, que són molt 
més que cançons. És un llegat ja de la música universal contemporània, el 
llegat de Bob Marley. 
Cançons que tothom coneix, interpretades per en Natxo i The Wireless 
creant un espai màgic on es para el món i ens permet connectar amb coses 
tant importants de la vida com són l'amor i la comunitat.

Black Bells BLACK BELLS son una banda tribut a AC/DC, un dels millors grups de 
"hard-rock" del món.
El grup BLACK BELLS està format per cinc components, de les comarques 
gironines i barcelonines.
BLACK BELLS basa el seu repertori en els millors i més famosos temes 
d'AC/DC i intenta emular el so, la posada en escena i el "show" de la mítica 
banda australiana.

Cookah P & Boom Boom Fighters és un projecte que neix el 2021 entre 
Mataró i Girona format per l’Oriol Pujadas àlies Cookah P, en Joan Fité i en 
Tomàs Sánchez. Amb poc més d'un any, han aconseguit situar-se al 
panorama musical català amb una proposta innovadora que combina el 
Roots reggae dels anys 80's amb el dancehall dels 90's però sempre 
conservant una essència única i desenfadada.
En directe, son una formació de 6 músics, en Roger Carreres (bateria), 
Manel Agustí (baix), Alex Garcia (veu), Joan Fité (guitarra), Tomàs Sánchez 
(saxo i piano) i Oriol Pujadas (veu). Amb molta energia i naturalitat 
aconsegueixen fer de cada concert una festa.
El projecte es consolida quan treuen ‘Family Things’ (2021), un àlbum 
compost tant de temes propis com ‘Passadís de Ballar’ o ‘Best Friend Gone’ 
com de versions de riddims clàssics del reggae com l’Answer Riddim o el
Lecture Riddim. En aquest primer CD hi col·laboren artistes internacionals 
com el francès Tomawok, o el xilè Nfx, i també artistes emergents com 
enroots o en Kab3.

Cookah P 
& Boom Boom
Fighters
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Grups 30é Pinxorockibirra 

Natxo Tarrés & The Wireless
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El grup BLACK BELLS està format per cinc components, de les comarques 
gironines i barcelonines.
BLACK BELLS basa el seu repertori en els millors i més famosos temes 
d'AC/DC i intenta emular el so, la posada en escena i el "show" de la mítica 
banda australiana.

Cookah P & Boom Boom Fighters és un projecte que neix el 2021 entre 
Mataró i Girona format per l’Oriol Pujadas àlies Cookah P, en Joan Fité i en 
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En directe, son una formació de 6 músics, en Roger Carreres (bateria), 
Manel Agustí (baix), Alex Garcia (veu), Joan Fité (guitarra), Tomàs Sánchez 
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Animació infantilAnimació infantil

Pep Puigdemont neix a Olot el 24 d'abril de 1971. 
S'introdueix en el camp de l'animació musical a 
partir de l'educació en el lleure, i comença a fer de 
monitor a la Creu Roja de la Joventut d'Olot el 
1986. És membre fundador del grup d'esplai La 
Capsa, d'Esplais de la Garrotxa (1987). Treballa 
com a monitor i director de colònies, campaments, 
rutes i camps de treball fins al 1994. És en aquest 
camp on aprèn a tocar la guitarra d'una manera 
autodidacta i amb l'ajut dels cursos de teoria de la 
música i solfeig que fa. Del 1993 al 2000 fa de 
professor dels cursos de monitors i directors 
d'activitats en el lleure de l'Escola d'Educadors en el 
Lleure de l'Ajuntament de Girona. Forma part de la 
junta de la Federació Ganzaia des de la seva creació 
fins al juny del 2002, i fins al 2009 col·labora en la 
seva escola d'educació en el lleure, El Teler. 
Actualment col·labora amb l'Escola de l'Esplai de 
Girona. El 1991 comença a dedicar-se al món de 
l'animació musical en solitari. El mateix any funda 
amb companys de magisteri el grup Peus Plans, 
amb el qual grava una maqueta. El grup es desfà el 
1992, en acabar ell la carrera. El mateix any, amb 
Mateu Batallé, funda el grup Peppitus, amb el qual 
actua per les comarques de Girona durant cinc anys. 
L'estiu del 1997 neix Xirupiflai, format per Beth 
Riera, Miquel Barris, Adriana Plana i Pep 
Puigdemont. A partir del 2001 i fins ara torna a 
actuar en solitari. Des de principis del 2007 també 
actua amb músics acompanyants: Xavier Batlle al 
baix elèctric i Pep Carrera a la bateria en el format 
de Pep Puigdemont i Sidrus. És membre 
d'AMAPEI i Musicat des de l'any 2000. Forma part 
de la junta de l'AMAPEI del 2004 al 2007 i de la de 
Musicat del 2006 al 2010. Des dels seus inicis en el 
camp de l'animació fins avui ha publicat diversos 
treballs discogràfics.

Ballaruga i pessigolles

Cantarem i ballarem tot un repertori de 
cançons mogudes que faran que petits i grans 
entrin en contacte i s'ho passin d'allò més bé 
tots plegats. A veure qui suarà més la 
cansalada! La major part del repertori que 
cantarem està inclòs en els discos Una ocelleta 
de paper i Olor de festa. Aquest espectacle té 
l'opció de grup: Pep Puigdemont i Sidru (trio).

Pep Puigdemont
Esports 

2n campionat 
de Kubb de 
Salitja 
diumenge 14 d'agost

Reglament del 
torneig de Kubb

Història

El Kubb és un joc 
que té el seu origen 
a Suècia al llarg de 
l'era dels Víkings. 
La tradició diu que 
els Víkings van 
inventar aquest joc 
a partir dels ossos 
de les tribus 
conquerides, de fet, 
hi ha històries 
populars que diuen 
que el Kubb es va 
jugar a tots els llocs 
on els Víkings es 
van quedar.

Components del joc

- El rei (1), és la figura més 
important del joc. L'objectiu és 
tombar-lo el més aviat possible.

- Els kubbar (10), són les torres 
que defensen el rei. Cada equip 
en té 5. Per poder tombar el rei, 
abans s'hauran de tombar tots els 
kubbars de l'altre equip.

- Els kastpinnar (6), són els 
cilindres de fusta que farem servir 
per tombar els kubbars i el rei.

El terreny de joc

El terreny de joc pot tenir dues 
mesures: de 5x8 metres o de 8x10 
metres. Aquestes dimensions 
poden canviar-se per als jugadors 
i jugadores més joves o perquè el 
joc sigui més ràpid. 

Preparació i regles del joc

Un cop delimitem el terreny de 
joc (bé amb estaques o bé 
marcant línies al terra), cada 
equip col·locarà la seva pròpia 
muralla amb els 5 kubbars al fons 
del seu terreny, és a dir, a la seva 
línia de base. Havent col·locat les 
dues muralles de kubbars (una de 
cada equip), es situarà al rei al 
centre del camp.
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Puigdemont. A partir del 2001 i fins ara torna a 
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tots plegats. A veure qui suarà més la 
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on els Víkings es 
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- El rei (1), és la figura més 
important del joc. L'objectiu és 
tombar-lo el més aviat possible.

- Els kubbar (10), són les torres 
que defensen el rei. Cada equip 
en té 5. Per poder tombar el rei, 
abans s'hauran de tombar tots els 
kubbars de l'altre equip.

- Els kastpinnar (6), són els 
cilindres de fusta que farem servir 
per tombar els kubbars i el rei.
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metres. Aquestes dimensions 
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Fase 1. Qui atacarà primer?

Primer haurem d'escollir qui 
comença: per fer-ho, cada equip 
s'haurà de situar darrera de la 
seva pròpia línia de base (just 
darrera la seva muralla de 
kubbars) i escollir un jugador. Els 
dos jugadors escollits (un de cada 
equip) hauran de llançar 
simultàniament un kastpinnar el 
més a prop possible del rei sense 
tocar-lo. L'equip que s'hagi 
acostat més al rei sense tocar-lo 
comença.

Fase 2. Primer assalt

Suposem que tenim dos equips: 
l'equip A i l'equip B. Com que a 
l'inici l'equip B ha llançat el 
kastpinnar més a prop del rei 
sense tocar-lo, els toca començar. 
Per això, l'equip B situat a la seva 
línia de base haurà de llançar un 
per un tots els seus kastpinnars 
amb l'objectiu de tombar els 
kubbars de l'altre equip.

Ep!!! I com llancem els 
kastpinnars? 
S'han de llançar rectes, és a dir, 
evitant que facin l'efecte molí i 
girin horitzontalment. El 
moviment ha de ser fer servir el 
braç com a pèndul (es la 
barreja entre el moment de 
donar el testimoni en una cursa 
de relleus i un llançament de 
petanca). 

Una vegada l'equip B hagi llançat tots els seus kaspinnars, 
l'equip A recollirà tots els kubbars que l'equip B ha 
aconseguit tombar i tots els kastpinnars de terra. Un cop 
recollits, l'equip A es tornarà a situar a la seva línia de base i 
llançarà tots els kubbars tombats al territori de l'equip B. . 

NOTA: Els kubbars han de caure dins del territori de l'equip 
contrari. Si no és així, s'hauran de llançar una segona vegada. 
En cas que tampoc caiguin dins del territori, l'equip contrari 
podrà deixar el kubbar on li sembli oportú. Normalment es 
deixa just darrera el rei, tot i així, en cas de seguir aquesta 
estratègia s'ha de col·locar a un kastpinnar de distància del 
rei. (Es considera que un kubbar no ha entrat dins el camp 
quan un dels seus extrems queda de tal forma que no es 
pugui posar dret dins el terreny de joc).

Esports 

Fase 3. La venjança

És el torn de l'equip A. Agafaran 
els 6 kastpinnars i procediran a 
atacar la muralla contrària 
formada pels seus kubbars tal i 
com ha fet anteriorment l'equip B. 
Però atenció, per poder fer caure 
tots els kubbars de l'equip 
contrari, abans hauran de tombar 
tots i cada un dels kubbars que ha 
llançat abans al camp contrari, és 
a dir, recuperar els seus kubbars. 
Si l'equip A tomba algun dels 
kubbars que l'equip B tenia 
col·locats a darrera des del 
principi de la partida sense haver 
tombat els kubbars que havia de 
recuperar, no compten, per tant, a 
final del torn aquests es tornaran 
a col·locar on estaven. Una 
vegada s'hagin llançat tots els 
kastpinnars, es procedirà de nou a 
la fase 2.

Fase 4.

Li torna tocar llançar a l'equip B. 
Com que l'equip A encara ha 
deixat algun kubbar de la fase 2 
dempeus, la línia imaginaria 
paral·lela al fons de la línia de 
base serà la nova muralla de 
l'equip B. I això què vol dir? Que 
no només l'equip A haurà de 
tombar la nova muralla de l'equip 
B, sinó que a més, mentre no ho 
faci, l'equip B podrà llançar al 
llarg del seu torn els kastpinnars 
des de darrera del kubbar més 
avançat que hi hagi, en comptes 
de fer-ho des del fons del camp.

Fase 4. Final de la partida

Una vegada algun dels dos equips 
hagin tombat tots els kubbars de 
l'equip contrari, s'haurà de situar 
darrera de la muralla (la que es 
troba a la línia de base des d'un 
principi) i tombar el rei. 

FAQS

(1) A la fase 2, quan 
tombes un kubbar aquest 
retorna a la teva 
muralla? No, encara que 
"siguin de la vostra 
muralla", en el moment 
que són llançats i 
aixecats en territori 
enemic passen a formar 
part de les seves 
defenses, així que 
passaran a ser els que 
haureu de tombar primer.
(2) Si tombes un kubbar 
i aquest no arriba a caure 
perquè es queda recolzat 
sobre un altre kubbar, es 
considera caigut? Sí, ja 
que no s'aguanta per sí 
sol.
(3) Com es fa el 
llançament dels kubbars 
al camp contrari? Es 
llancen tots, es rellancen 
els que hagin caigut la 
primera vegada fora i si 
en segueix havent algun 
a fora, aquest el col·loca 
l'equip contrari.
(4) Es pot deixar a algú 
de l'equip sense llançar 
kastpinnars en una 
ronda? Cap jugador es 
pot quedar sense llançar 
un kastpinnar, hi ha 
d'haver un sistema 
democràtic de 
repartiment de 
llançaments.
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Fase 1. Qui atacarà primer?

Primer haurem d'escollir qui 
comença: per fer-ho, cada equip 
s'haurà de situar darrera de la 
seva pròpia línia de base (just 
darrera la seva muralla de 
kubbars) i escollir un jugador. Els 
dos jugadors escollits (un de cada 
equip) hauran de llançar 
simultàniament un kastpinnar el 
més a prop possible del rei sense 
tocar-lo. L'equip que s'hagi 
acostat més al rei sense tocar-lo 
comença.

Fase 2. Primer assalt

Suposem que tenim dos equips: 
l'equip A i l'equip B. Com que a 
l'inici l'equip B ha llançat el 
kastpinnar més a prop del rei 
sense tocar-lo, els toca començar. 
Per això, l'equip B situat a la seva 
línia de base haurà de llançar un 
per un tots els seus kastpinnars 
amb l'objectiu de tombar els 
kubbars de l'altre equip.

Ep!!! I com llancem els 
kastpinnars? 
S'han de llançar rectes, és a dir, 
evitant que facin l'efecte molí i 
girin horitzontalment. El 
moviment ha de ser fer servir el 
braç com a pèndul (es la 
barreja entre el moment de 
donar el testimoni en una cursa 
de relleus i un llançament de 
petanca). 

Una vegada l'equip B hagi llançat tots els seus kaspinnars, 
l'equip A recollirà tots els kubbars que l'equip B ha 
aconseguit tombar i tots els kastpinnars de terra. Un cop 
recollits, l'equip A es tornarà a situar a la seva línia de base i 
llançarà tots els kubbars tombats al territori de l'equip B. . 

NOTA: Els kubbars han de caure dins del territori de l'equip 
contrari. Si no és així, s'hauran de llançar una segona vegada. 
En cas que tampoc caiguin dins del territori, l'equip contrari 
podrà deixar el kubbar on li sembli oportú. Normalment es 
deixa just darrera el rei, tot i així, en cas de seguir aquesta 
estratègia s'ha de col·locar a un kastpinnar de distància del 
rei. (Es considera que un kubbar no ha entrat dins el camp 
quan un dels seus extrems queda de tal forma que no es 
pugui posar dret dins el terreny de joc).
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Fase 3. La venjança

És el torn de l'equip A. Agafaran 
els 6 kastpinnars i procediran a 
atacar la muralla contrària 
formada pels seus kubbars tal i 
com ha fet anteriorment l'equip B. 
Però atenció, per poder fer caure 
tots els kubbars de l'equip 
contrari, abans hauran de tombar 
tots i cada un dels kubbars que ha 
llançat abans al camp contrari, és 
a dir, recuperar els seus kubbars. 
Si l'equip A tomba algun dels 
kubbars que l'equip B tenia 
col·locats a darrera des del 
principi de la partida sense haver 
tombat els kubbars que havia de 
recuperar, no compten, per tant, a 
final del torn aquests es tornaran 
a col·locar on estaven. Una 
vegada s'hagin llançat tots els 
kastpinnars, es procedirà de nou a 
la fase 2.

Fase 4.

Li torna tocar llançar a l'equip B. 
Com que l'equip A encara ha 
deixat algun kubbar de la fase 2 
dempeus, la línia imaginaria 
paral·lela al fons de la línia de 
base serà la nova muralla de 
l'equip B. I això què vol dir? Que 
no només l'equip A haurà de 
tombar la nova muralla de l'equip 
B, sinó que a més, mentre no ho 
faci, l'equip B podrà llançar al 
llarg del seu torn els kastpinnars 
des de darrera del kubbar més 
avançat que hi hagi, en comptes 
de fer-ho des del fons del camp.

Fase 4. Final de la partida
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en segueix havent algun 
a fora, aquest el col·loca 
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repartiment de 
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Palmarès 

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Les Catalanes (Salitja) Rossinyol
Insami (Pineda) Gavina
Lluna Plena (Girona) El casament del Mar i el Cel
Pin Daban (Girona) El Cargolet
Miquel, Josep, Roser i Rosa (Girona) Poc a poc
Ramon Casellas (Sant Hipòlit de Voltregà) Pell negra
Albert (Sant Feliu de Guíxols) Records
Ricardo Huerta (Barcelona) Le llamaban aventurero
Sandra March (Sant Celoni) Memòries
Joan Amèric (València) Amer
Joan Colls i Sandra Roigé (Palamós) Mirall d'amor
J. Colls i S. Roigé (Palamós) Quan la nit s'apaga
Incògnit (Salitja) Eternitat
Adelba Filbà (Mataró) Ondina
Joan i Jordi (Palamós) Nits d'exili
Esclops (Banyoles) Vents de l'enyor
Korrefoc (Caldes de Montbui) Els dissortats
Ferran i Jaume Vila i Tomàs González (Banyoles)
Tu, tan sols tu
Màgia Blanca (Arbúcies) Mirades
Anul·lat per pluja
Doble via (Banyoles) Hostes d'aquest temps
Doble via (Banyoles) Només depèn de tu
Insípids (La Cellera de Ter) Enmig d'aquest carrer
Catau (Sant Hilari Sacalm) Cara i Creu
Frenètic (Santa Coloma de Farners) Segueixo intentant
Uf! (Manresa) Radio Pastura
Frenètic (Santa Coloma de Farners) Laberint
6 de mel (La Cellera de Ter) Cançons de Polaroid
Hemisferi Centre (Terrassa) Un Lloc
The Gruixut's (La Bisbal d'Empordà) Punt Diari
Like a Gat (Barcelona) Assadegats
Gonçal (Barcelona) Sempre amunt
Rusó Sala (Roses) La meva terra
Red Souls (Les Preses) Parla o calla
Sense Sal (Terrassa) Cors de fusta
Albert Solà (Sant Cugat del Vallès) Bon dia Texas
Ian Sala (Roses) Els macarrons de la iaia
Tona Gafarot (Llambilles) Adela
Gerard Solano (Palafrugell) Records
Sergi Estella (Rubí) Màrtirs Quotidians
Mamuts (Malla) Viatge a un desert
Nicòmac (Badalona) Mare!
Anul·lat per covid-19
Roger Torné (Terrassa) Després 

DIBUIX
PINTURA

MANUALITATS
 

Gemma Negre 606403632

Palmarès Espai nens 

Dibuix guanyador del concurs de l'any passat.
Ulises Chamorro Fusé (7 anys) 
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Dibuix guanyador del concurs de l'any passat.
Ulises Chamorro Fusé (7 anys) 
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Espai nensEspai nens 

Vols que el teu dibuix surti a la revista el proper any?
Envia'l a concurssalitja@gmail.com
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Vols que el teu dibuix surti a la revista el proper any?
Envia'l a concurssalitja@gmail.com



Quan mires enrere, veus tot el que has caminat. 
El Pinxorochibirra fa 30 anys que camina, de 
fet, tot va començar quan els joves de la 
Comissió de Festes de Salitja van decidir que 
volien organitzar un concert de rock per la festa 
major.

El primer repte va ser escollir un nom, que de 
cap manera podia assemblar-se a “concert de 
rock” o algun altre nom per l’estil. Es buscava 
un nom amb caràcter, que fos ben nostrat i 
identifiqués Salitja. Es va considerar que era 
indispensable fer referència als pinxos que es 
fan a la festa, ja que tan sols els fem aquí. 
Després de molts intents, en va sortir el nom 
amb el qual el coneixem: va néixer el 
Pinxorockibirra.

Havent escollit el nom, el grup de joves de la 
Comissió va emprendre un segon repte, fer-lo 
conèixer. Van fer cartells, d’aquells que es feien 
abans, de 1 m x 2 m i, dos setmanes abans de la 
Festa Major, van comprar cola per començar a 
enganxar cartells pels pobles del voltant, calia 
fer-ne el màxim ressò possible.

A la gent del poble, això del Pinxorockibirra no 
els feia la mateixa gràcia que als joves de la 
Comissió. Celebrar una nit de rock semblava 
ser sinònim de destrosses, baralles i 
vandalisme. Aquesta idea va estar molt lluny de 
la realitat. 

Des de la Comissió de Festes de Salitja us desitgem molta salut i festa!!!

Els grups que van tocar aquell primer any van 
ser Malastruc, Peces in the river i De què 
Band. L’única destrossa que van fer, va ser la 
pirotècnia del grup Malastruc, que va foradar 
la lona de dalt de l’escenari al llarg del concert. 
Així va començar el nostre Pinxorockibirra.

Tan sols amb el nom, el pla del Pinxo queda 
molt ben definit: cal venir a Salitja, menjar un 
pinxo, beure cervesa ben fresca i escoltar bon 
rock, no hi ha lloc per l’error. El públic sempre 
ha estat fidel a aquesta idea, de fet, moltes 
vegades ve a gaudir del concert i l’experiència 
tot i no saber els grups que toquen aquella nit.
 
Després de 30 anys, l’essència segueix estant 
intacta. Encara que tingui aquest nom, pel 
Pinxorockibirra han passat molts grups d’estils 
musicals diferents com Reggae, Blues, Metal, 
Folk Irlandès, Soul, Pop... el Pinxo, com la vida 
mateixa, evoluciona, canvia i s’adapta a les 
noves realitats sense perdre mai la seva 
identitat.

Ara, doncs, no només toca mirar enrere, sinó 
que cal continuar endavant: aquest any, més 
Pinxorockibirra que mai! 
Us hi esperem!


