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Títol formal: Festa Major de Salt. Suplement d'estiu de la Revista La Farga

Editor: Casal de Jubilats de Salt

Número/-s: Col·lecció completa

Abast i contingut: 1990: "1948, de les tensions municipals a les eleccions fraudulentes"; 
"30 anys de desenrotllament a Salt"; "El Museu d'història de Salt"
1991: "Les festes perdudes"; festes diverses de Salt
1992: Dedicat als esports

1993: "L'activitat comercial i de serveis del carrer Llarg i de la plaça 
de la Vila (1900 - 1990)"
1994: Dedicat a Les Deveses i al riu Ter
2006: "Història del ferrocarril Olot-Girona"

Descripció: L'any 1990 el tradicional llibret amb el programa de Festa Major que editava 
l'Ajuntament va ser substituit per un fulletó i La Farga va començar a editar 
aquest suplement que omplia aquell buit.
Cada número, tot i tenir diferents articles de temàtica diversa, té un article 
central d'una temàtica determinada que serveix de nexe comú, sempre amb el 
rerefons de Salt. Les pàgines centrals es reserven al programa d'actes de la 
festa.
El format és igual que la revista (30 x 21 cm), però amb més nombre de 
pàgines, moltes de les quals dedicades a la publicitat local.
Impressió: Impremta Pagès, SA (Anglès)

Tipologia: Revista

Matèria: FESTES

Any inicial: 1990

Col·lecció / Fons: 910.1 Revista de Salt La Farga Suplement d'estiu

Notes: Es guarden 3 exemplars de cada any i a més un parell d'exemplars per a consulta del públic.
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