
Poble de Salt. Periódic quinzenal

Registre 910.14

Títol formal: Poble de Salt. Periódic quinzenal

Abast i contingut: Notícies locals de Salt, opinions i literatura.

Descripció: La iniciativa d'aquesta publicació fou de dos regidors de l'Ajuntament de Salt 
de l'any 1930, Emili Pibernat i Bartomeu Muñoz, republicà el primer i 
monàrquic i regionalista el segon, fet que comportava que la publicació no 
tingués un color polític concret i en la qual se sentissin a gust tots els saltencs.

La revista es nutria de la col·laboració de qui vulgués aportar els seus articles, 
tot i que els dos col·laboradors fixos al llarg de tota l'existència de "El poble 
de Salt", varen ser Agustí Cabruja i Iu Bohigas. Bohigas escrivia les editorials 
i algun article i poesies, a més de la correció dels originals i les proves 
d'impremta. Cabruja s'encarregava dels articles, poesies, gasetilles, 
comentaris, xafardeig, retalls de premsa, etc.

La publicació era quinzenal i en els primers números es va respectar la 
independència ideològica amb col·laboracions de persones de diversos 
ideals. No obstant, amb la República, va fer un gir progressista i va passar a 
ser el portaveu de la Joventut Republicana. Amb aquesta nova tendència 
política els col·laboradors d'idees més conservadores varen deixar de fer-ho.

Tipologia: Diari

Matèria: POLÍTICA
CULTURA
INFORMACIÓ

Any inicial: 1930 Any final: 1933

Procedència: Donació

Col·lecció / Fons: Fons 605 Pau Masó
Hemeroteca 910.14

Notes: Digitalitzat
Informació de la descripció extreta de: http://iubohigas.blogspot.com.es/2011/09/record-
llunya-dagusti-cabruja.html

STOP: DP-PB

Data registre: 02/11/2016 14:07:18 Autor descripció: Frederic Mayol



Registre 910.14.1

Títol formal: Poble de Salt

Data edició: 1930-12-13 Any: I

Número/-s: 1

Abast i contingut: Al Poble:
Calia que el nostre poble es captingués de fer sentir la seva veu. Hi 
ha coses que no haurien de permetre que restessin tan allunyades de 
nosaltres. Per això havem creat aquest periòdic.
EL POBLE DE SALT, tan modest com vulgueu, aspira a ésser ni 
més ni menys que això que ja revela el seu títol: el periòdic i l’amic 
de tots els saltencs, sense excepció de cap mena...
Literatura, art, esport, divulgacions, ciutadania, actualitats, 
humorisme... Heus ací el nostre programa, heus ací la síntesi de les 
nostres aspiracions.
Reconeixem tanmateix les nostres deficiències, i és per això que ens 
adrecem a vosaltres, cars llegidors, per a demanar-vos que vulgueu 
considerar aquestes planes tan esperades i tan nostres com una cosa 
de tots i de cadascú. Aquesta és la manera única de poder reeixir, 
d’arribar a complaure com voldríem totes les fretures que ara i adés 
imperin o puguin imperar entre nosaltres.
Aprofitem també aquesta avinentesa per a saludar cordialment, 
d’aquestes columnes estant, la premsa de la nostra estimada terra i en 
particular la gironina.
LA REDACCIO

Tipologia: Diari

Matèria: INFORMACIÓ
POLÍTICA
CULTURA
SALT

Any inicial: 1930 Any final: 1930

Procedència: Fons 605 - Pau Masó

Col·lecció / Fons: 910.14 Poble de Salt

Notes: Digitalitzat

STOP: DP-PBLligalls: 605-1

Data registre: 26/03/2009 14:06:00 Autor descripció: Frederic Mayol



Registre 910.14.2

Títol formal: Poble de Salt. Periódic Quinzenal

Data edició: 1930-12-27 Any: I

Número/-s: 2

Abast i contingut: Articles i continguts:
"Una sorpresa"
"Orientació professional", Benjamí
"El Somrís", Fra Vima
"Petit drama (El jugador)", Un Saltenc
"Contes: Joana", E. Isern i Dalmau
"¡Quin mal efecte! (A les noies de Salt)", Andalla
"El meu Nadal", Joan de Terra-Lliure
"Cafè amb llet", L. de C.G.
"Tirant pedretes"
"Notícies locals"
"Crònica de l'Ajuntament"
"Els Reis!", ACA
Correspondència"
Publicitat diversa

Tipologia: Diari

Matèria: POLÍTICA
CULTURA
INFORMACIÓ

Procedència: Donació

Col·lecció / Fons: 605 - Pau Masó

Notes: Digitalitzat
Any I

STOP: DP-PB
Fons 605 Pau Masó

Lligalls: Lligall 605-1

Data registre: 26/03/2009 14:49:15 Autor descripció: Frederic Mayol



Registre 910.14.17

Títol formal: Poble de Salt. Periódic Quinzenal. Joventut Republicana Saltenca

Editor: Joventut Republicana Saltenca

Data edició: 1931/08/08 Any: II

Número/-s: 17

Abast i contingut: Articles i continguts:
"Ha començat l'ofensiva reaccionària", L. de C.G.
"Una manera de commemorar l'Estatut", Manuel Brunet
"Alerta als treballadors", J. Lluhí i Vallesca
"L'obra més gran a fer", J. Ventalló
"Jaurès"
"Pensaments"
"Curiositats: El pes dels diamants"
"Coses dites: L'albada d'una nova era". "La tàctica única", Rafael 
Campalans
"El record del mal temps". Ll. P.
"Notícies locals"
Publicitat diversa

Tipologia: Diari

Matèria: POLÍTICA
CULTURA
INFORMACIÓ

Procedència: Donació Mireia Bosch Pibernat (2016)

Col·lecció / Fons: 910.14 Hemeroteca

Notes: Digitalitzat

STOP: DP-PBLligalls: Lligall 910.99.3

Data registre: 02/11/2016 14:26:50 Autor descripció: Frederic Mayol


