


El safareig de les dones o d'en Jacoloves
(Foto: Quim Curbet)

En el número del gener passat 
de LA FARGA (n.e 137), en Ramón 
Torram adé, en un ex ten s  i 
documentat article, ens va descriure 
el safareig de les Dones, també 
anomenat d'en Jacoloves. En l'article 
ens parlava de l'origen del safareig.

del lloguer, de la seva administració, 
etc., i al final feia una petició: que el 
safareig  es co n serv és p er a 
generacions futures.

Des d'aquí LA FARGA volem  
re co llir  la  p etició  i traslladar-la 
a l'A juntam ent. També demanem

que e l safareig  es conserv i, ja 
que és un record del passat, lligat a 
la societat saltenca, que resta en la 
memoria de moltes de les nostres 
àvies que amb el pas del temps 
l'han fet servir.

C. de R.

A Salt també va nevar. Fou el 
passat 2 de març. Feia ja alguns 
anys que a la nostra vila no nevava. 
El dia abans havia plogut i la neu va 
trigar a quallar, però al final va agafar. 
La seva estada entre nosaltres va 
ser cosa de poques hores, ja que 
l'endemà, el dimecres, ja gairebé 
s'havia fos arreu del poble.

(Vista parcial d'un hort nevat)

Vista del campanar de Sant 
Cugat. A la fotografia es veu poca 
neu, degut que ja començava a 
fondre's. (2/111/93)

(Foto: Martí Fita)
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------------------------EDITORIAL-------------------------

Quan la televisió esdevé negativa

La irrupció de les televi
sions privades en el món de la 
comunicació ha suposat un tren
car els esquemes televisius habi
tuals, en un afany d'aconseguir 
captar cada vegada més una nova 
franja de teleespectadors.

Fins fa pocs anys, úni
cament existia el monopoli de la 
televisió estatal TVE-1 i TVE-2. 
Posteriorment van aparèixer 
TV3 i Canal 33, se suposa que 
amb un sentit de vocació pública 
i alhora de normalització de la 
llengua i la cultura catalanes.

En aquests moments po
dem veure a Catalunya 7 canals 
(entre públics i privats) i uns 
quants més els qui tenen antena 
parabòlica i poden agafar altres 
canals per via satèl·lit.

Es pot dir, doncs, que 
l'oferta de televisió no només és 
suficient, sinó que comença a 
ser aclaparadora. I en dir que és 
suficient, malauradament, no 
volem dir que sigui bona, ni 
tampoc educativa, o divertida o 
capaç de fer-nos reflexionar. El 
que passa sovint és el contrari: 
la televisió s'ha convertit en un 
mitjà d'ensopiment en comptes 
de ser una eina pedagògica i 
instructiva que ajudés a la di
vulgació cultural i ens fes pensar.

El neguit de les diverses 
televisions per controlar la pu
blicitat i alhora gaudir de la mà

xima audiència, ha fet que la 
m ajoria dels program es, es 
convertissin en un carrussel de 
banalitats, mitjançant concursos 
amb premis desproporcionats i 
fora de tota mida, i en un 
aparador de frivolitats i mal gust 
amb pel·lícules i programes 
sense sentit plens d'escenes 
violentes.

I tot això ens ho mirem 
co n fo rtats  en el sofà: fets 
tremendistes, segrestos, assassi
nats, violacions, guerres que ens 
haurien de posar la pell de 
gallina, com el que passa a Bòsnia
o altres llocs, i en canvi ho anem 
assimilant a l'hora dels àpats amb 
la més aparent de les normalitats. 
Som persones sensibles o és que 
ja ens hem deshumanitzat?

Els tràgics i lamentables 
fets d'Alcàsser no van ser sinó 
un punt culminant dins la mani
pulació dels sentiments humans 
que ens fan els mitjans d'infor
mació, moltes vegades. Davant 
d'aquest tipus de televisió no 
només cal denunciar-ho enèrgi
cament sinó que per ser cohe
rents hauríem d'apagar el botó 
de la petita pantalla.
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CARTES A LA FARGA

Per motius d'un oferiment de 
col·laboració amb els joves que es 
reuneixen al Mas Mota, n'he tret una 
experiència tan negativa que voldria 
exposar públicament la im-pressió 
que m'he format d'una inte-gració, al 
meu parer, desafortunada i 
equivocada que es practica en el 
mencionat centre.

Quan entro al local (centre 
cívic?) un xoc em descol·loca: cridar 
en comptes de parlar, portes que es 
tanquen a cops, tots els nois (12-17 
anys aparentment) fumant, alguns 
asseguts amb els peus a sobre de la 
taula, algun altre de peus a la cadira i 
el cul a la taula,... i tot el treball pre
parat el dia abans se n'ha anat en orris 
per falta de control.

Si dic que la impressió rebuda 
fou nefasta, potser em quedi curt i no 
tant pel comportament dels nois (per 
cert: a Salt no hi ha noies que es trobin 
en situació de necessitat? Ho dic 
perquè no tinc coneixement de cap 
participació de noies en activitats 
dependents dels Serveis Socials) com 
pel que exposo: el mal enfocament 
amb què es duu a terme el projecte i 
per tant em dirigiré als responsables 
polítics.

Si m'hagués de guiar per 
aquests fets que explico, la primera 
petició que faria seria tancar el cen
tre. Si allà no es practica tot el contrari 
del que hauria de ser una formació i

Mas Mota
(Can Mericana Seca)

per tant una integració a la vida civil, 
no en defuig gaire. Penso que aquests 
joves escampats i vagant pel carrer no 
poden donar cap profit, però que 
tenint-los reu nits en un lloc sense un 
entrete niment adient i un control 
educatiu, aquestes reunions els 
resulten més perjudicials que 
beneficioses, ja que poden servir per 
tram etre uns coneixem ents i 
experiències gens positives per a la 
vida social. Mala guanyats diners que 
s'hi enverteixen si no és amb una 
orientació diferent.

Ara bé, no vull ser tan radical. 
Penso que no s'ha de tancar el Mas 
Mota i que si es pot encarrilar una part 
mínima dels assistents haurà valgut la 
pena. El que cal és organitzar la 
p lanificació. Si deu joves són 
incontrolables, es dedica el temps a 
quatre o a dos si els re-cursos no 
donen per a més. El que no pot ser és 
anar reunint joves al Mas Mota sense 
el control necessari com si el fet en si, 
d'oferir-los un lloc de concentració, 
ja fos suficient.

Jo penso que els polítics de 
l'Ajuntament (govern i oposició) 
haurien de viure més la realitat del 
poble, perquè se'm fa impossible de 
creure que cap d'ells conegui en viu 
la realitat del Mas Mota isinoconeixen 
la realitat d'aquí i d'altres llocs, 
malament governaran els qui els 
pertoca i poc control efectuarà

l'oposició si també desconeix el tema.
Un altre detall prou signi ficatiu 

és la marginació que pateixen aquests 
nois recollits al centre (considero 
marginació quan es priva una per
sona d'obtenir la pràctica necessàra 
en l'exercici de ela llengua pròpia del 
país on viu), i és que solament es parla 
en castellà. Fet que vaig fer observar 
a les dues noies responsables, ja que 
jo, par lant amb alguns nois, no 
solament m'entenien sinó que em 
contestaven en català.

No sé si aquest detall el té 
assumit l'actual equip de govern de 
l'Ajuntament; en tot cas diré que dormi 
tranquil el Sr. Navarro, go-vernador 
civil, i no es molesti a vigi lar quins 
acords prenen els ajunta ments refer
ent a aquest tema, la llengua castellana 
no perdrà prota-gonisme. Que malgrat 
totes les promocions elaborades per 
activar la llengua catalana des de la 
Ge neralitat fins al Reglament d'ús de 
l'Ajuntament de Salt, els mateixos 
organismes que li han donant vida en 
passen o almenys sembla que el 
desconeguin. Després les estadís
tiques ens parlaran de tants per cent.

Voldria acabar parafrasejant la 
dita que "Cada poble té el govern que 
es mereix". Encara que té molts de
tractors, jo penso que és una realitat 
com la vida mateixa.

R. Torramadé

frigoríficos del ter
S.cl.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC 
I SALA D'ESPECEJAMENT N.2 R.S. 10.4125/CAT-10.03930/GE
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LOCAL

Premis 3 de Març.
Aquest any els premis 3 de Març es van donar a 

Emili Crous, per la seva tasca de suport a entitats del 
poble i la seva constant activitat a fi de fer poble.

I el prem i al co l·lec tiu , a la Com issió 
d'Agermanament Salt x  Quilalí, per la seva constant 
activitat de solidaritat envers el Tercer Món.

V Premi de monografies.
El dia 2 de març d'enguany es va presentar, a la 

Biblioteca Jaume Ministral i Masià, el llibre de Joaquim 
Daban: "La Postguerra a Salt".

Aquest llibre que va guanyar el V Premi de 
Monografies Locals de l'any 92 és molt interessant per 
conèixer una època recent.

joan Canals, Representant Territorial 
d'Esports.

El saltenc Joan Canals ha substituït Josep Micaló, 
al capdavant de la representació territorial de la Direcció 
General de l'Esport de la generalitat a Girona. Canals, 
que és el president de la federació gironina de bàsquet, 
va rebre la confirmació del nomenament a comen
çaments de març.

Joan Canals va fundar, l'any 70, el CB SALT, club 
del qual va ser president durant vuit anys. Va accedir a 
la presidència de la Federació Gironina l'any 81 i l'ha 
ocupada fins ara ininterrompudament. Sota el seu 
mandat s'ha produït la gran expansió del bàsquet gironí 
de clubs, llicències, competicions i fins i tot d'élite, 
amb l'ascens i manteniment del Valvi a la Lliga ACB 
durant cinc temporades. La Federació Gironina ha 
organtitzat, entre altres esdeveniments de transcen
dència, la Copa del Món de Clubs (1985), el campionat 
d'Espanya júnior masculí (1987) i el juvenil femení 
(1991). Enhorabona.

Museu de Salt.
El divendres dia 5 de març, va tenir lloc al Museu 

de Salt la inauguració de les exposicions: "El procés de 
segregació de Salt" i "Pintors gironins amb el sud".

A l'acte de presentació, hi van assistir unes 120 
persones, i es va presentar la publicació del Procés de 
Segregació, obra del THS. La publicació recull tot el 
procés de segregació, ha estat elaborada pels membres 
del Taller i fou coordinada per Xavier Alberch, director 
del Museu.

Inauguració de les obres de l'Estació, 
carrer Diputació i ampliació cementiri.

Amb m otiu del 10è . A niversari de la 
Independència del poble de Salt, el dia 3 de març es van 
inaugurar les obres de l'Estació del Tren d'Olot, que 
serà centre juvenil, el carrer Diputació, al cantó de Les 
Bernardes, i les obres d'ampliació del cementiri.

A l'acte d'inauguració hi va assistir el Conseller 
Antoni Comas.

(Foto: Manel Calvo)

(Foto: Manel Calvo) LA 
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D'ACÍ-D'ALLÀ

Té futur la  
sardana?

Aquesta era una de les pregun
tes que es feien alguns dels assistents 
al I Congrés sobre el Sar-danisme que 
es va celebrar a Calella de la Costa el 
passat 28 de febrer.

La sardana, vulguem o no, ha 
passat d'un període de reivindi
cació en temps franquista a una 
època de cert estancament.

Causes? Diverses. Durant el 
temps de la dictadura la sardana fou 
també perseguida i després mal 
tolerada. Era, continua essent-ho, 
un signe d'identitat nacional. Però 
algunes sardanes eren més que això: 
"La Santa Espina", per exemple, va 
estar prohibida i quan es tocava 
posava la pell de gallina a tots els 
catalans. La repressió que s'exercia 
sobre Catalunya suposava un alli
berament, un retrobar-se quan es 
podien sentir, a la plaça pública o al 
carrer, sardanes que havien es
devingut un himne català, un signe 
d'identitat.

Amb la democràcia les coses 
van anar tornant al seu lloc. I la 
sardana va ocupar el seu lloc com 
qualsevol música folklòrica de qual
sevol país normal.

Darrerament la sardana ha 
estat desplaçada fins i tot dels espais 
de més audiència dels mitians de 
comunicació. Qualsevol ràdio lo
cal, la mateixa Catalunya Ràdio i ja 
no diguem TV3, han arraconat la 
sardana a unhorari limitat i simbòlic. 
La sardana ja no és rendible i els

grans aplecs dels anys 60 i 70 s'han 
esllanguit.

Avui ven més la cançó rock 
catalana amb totes les contra
diccions; els joves s'hi senten més 
identificats i per tant els gustos dels 
joves representen el futur. Els joves, 
els de 17 a 30 anys, pràcticament 
no ballen sardanes. Ni les coneixen, 
gairebé.

Anteriorment, les sardanes 
tenien un avantatge i és que es 
cantaven les seves lletres, i així es 
perpetuava i es transmetia d'avis a 
pares i de pares a fills. Avui, de k s  
noves sardanes, que n'hi ha d'ex- 
cel.lents, així com de magnífics 
compositors, només se'n coneix la 
música però no la lletra. I d'una 
melodia per ser cantada cal que 
se'n conegui també la lletra a més 
del so. Així es perpetua més.

L'Obra del Ballet Popular ha 
fet una gran tasca de divulgació de 
la sardana. Aquesta tasca l'ha 
recollit, avui, la Federació Sar
danista de Catalunya. Un dels seus 
principals objectius ha estat el de

(Foto: Arxiu - Salt Sardanista)

promoure un debat sobre el futur 
de la sardana i la seva renovació.

El Congrés de Calella pretenia 
d'alguna manera plantejar un debat 
seriós i profund sobre el futur de la 
sardana i el sardanisme, per adaptar
los als corrents del segle XXL.

Els seus fruits es veuran amb 
el pas del temps, ja que un Congrés 
sol, de dos o tres dies, no pot 
plantejar-ho tot. Però sens dubte un 
pas s'ha donat, i de debó que calia 
fer-ho davant l'estancament a què 
ha arribat aquests darrers anys la 
sardana.

Cal reconèixer l'entrega i la 
tasca lloable que fan moltes entitats 
sardanistes d'arreu de Catalunya, i 
de Salt no me'n vull pas oblidar de 
"Salt Sardanista", de la qual em 
complau ser soci., però siguem 
realistes i veurem que els joves no 
els "hi va" la sardana.

Què cal fer? Deixar-la tal com 
és perquè es converteixi en una 
dansa que només es balli, com els 
esbarts, a dalt d'un escenari? O cal 
renovar-la amb noves formes que

GRAN CENTRE GfíONÍ DEL TRESLLO

Ctra. Barcelona, 240 - Tel. 20 82 14 (l'Avellaneda) 
17001 GIRONA

R g  A S ï ï i 0 - *
* * *  ASSESSORAMENT FET PER PROFESSIONALS

Fiscal, laboral, jurídic, civil, jübilacions, assegurances, 
empreses, comptabilitat, etc.

ESTEM AL SEU SERVEI AL:

c/ Major, 58 - Telèfon 242457 - SALT



D'ACÍ-D'ALLÀ EL DIAMANT DE LA PLAÇA

engresquin el jovent a ballar-la amb 
més ritme, lliure d'un cert enga- 
vanyament estàtic? Pot canviar la 
sardana, i en aquest sentit la pro
posta de la "Sardanova" de Santi 
Arisa aniria per aquí, o cal ser fidels 
a l'esperit amb què s'ha ballat durant 
tant de temps? Aquest és el debat 
entre renovadors i conservadors. 
Entre el futur i el passat.

I als qui ens agrada que es 
continuï tocant i ballant sardanes,

encara que no en siguem fidels 
seguidors ni tampoc la solem ballar, 
apostem perla seva renovació. Una 
renovació que no suposi una frac
tura en el món sardanístic, però sí 
que faci que la sardana creixi en 
popularitat entre el jovent i que es 
continuï ballant amb plena vitalitat 
més enllà del segle XXI.

Gràcies, Mn. 
Buxarrais

El bisbe Ramon Buxarrais, fill 
del Vallès, va deixar fa poc la seu epis
copal de Màlaga per anar-se'n a fer de 
capellà a un asil d'ancians de Melilla. 
Com a bisbe de Màlaga va destacar 
pels seus gestos profètics i valents, el 
més sonat dels quals fou la diatriba 
contra la jet-set de Marbella, dient 
que "les rialles dels rics tapen el clam 
dels pobres".

El seu gest més recent va ser 
acceptar de sortir a la televisió el mes 
passat, en una entrevista en pro
funditat que li va fer Jesús Quintero, 
a Antena 3. Un periodista molt criticat, 
però que li vagin al darrera... Quines 
preguntes i, sobretot, quines respos
tes! Dues persones, segurament tan 
diferents, davant per davant, amb una 
ambientació acurada, i amb una gran 
sensibilitat poètica. Davant d'aquella 
finor, les càmeres semblava que 
s'agenollaven.

Gràcies, Mn. Buxarrais, per 
haver-vos mostrat tal com sou, amb 
tendresa, amb contradiccions, amb 
les poques certeses que tenim els 
cristians i amb els molts dubtes que 
arrosseguem els homes. Perquè abans 
que bisbe, sou home; i abans que 
dirigent, sou deixeble. Gràcies per 
somriure a la televisió; gràcies per 
baixar de fortaleses defensives i fer- 
vos vulnerable com a poble. Gràcies 
perquè, darrera dels vostres ulls 
inquiets de català murri, fèieu creïble 
la Bona Nova que ha estat capaç de 
seduir tota la vostra vida, de donar 
sentit a tots els vostres gestos. Gràcies 
per saltar la barrera i no voler parlar 
dels pobres, si no és des dels pobres 
ni dels humils sinó des de la humilitat. 
Gràcies per estimar tant l'Església, 
que no amagueu els seus defectes ni 
us amagueu darrera la mitra botzinant. 
Gràcies per aparèixer davant d'un 
poble, ja prou castigat, com a senzill 
ambaixador del gran Salvador i no del 
granCondemnador. Gràcies per resar 
davant les càmeres amb naturalitat i 
amb un llenguatge planer, tan proper 
a tothom.

I tot això -oh paradoxa- en una 
cadena privada, d'aquestes tan trin
xeraires que es llencen amb voracitat 
a la guerra per l'audiència. Curio
sament, es veu que altres periodistes 
de la mateixa cadena com la Milà i 
l'Hermida solen portar als seus 
programes bisbes i gent d'Església 
que s'expressen lliurement sobre 
tenies diversos. Haurà de demanar 
l'Església -ai, ai- que la nostra ins
titucional i pretesament púdica TV3 
es tomi més "trinxeraire"?

Miquel Àngel Ferrés

Marti Fila
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Codi Postal..;........................... .Població.................. .......................... ..

D.N.I. ..Professió................................... ...... ............

Desitjo subscriure'm a "LA FARGA- Revista de Salt*, editada pel Casal de 
Jubilats de Salt, ifaré efectiva la subscripció anyal de l.300ptes. (peral'any 1992), 
per mitjà de rebut bancari.

Signatura

- > « 5
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyors:
Els agrairé que, amb càrrec a l meu compte/llibreta, atenguin els rebuts que els " '  
presenti el Casal de Jubilats de Salt, anyatment, p e r a  la subscripció a  "LA 
FARGA- Revista de S a lt'

Titular compte/llibreta.........
Banc/Caixa..........................
Agència/Adreça..»...............

Número de compte/llibreta:.

Signatura

Tintoreria
REGOLTA
Pells - Llanes de matalàs 

Catifes i tot el que fa referència 
a la nostra indústria

C l. Major, 312 - Tel. 23 45 43 SALT
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IMATGES

R ecuperar els punts de 
referèn cia

Ara que hem  celebrat els 10 anys de la recuperació de la nostra 
identitat. Ara que ja s’han fet les celebracions de rigor. Ara que La 
Farga ha fet un número extraordinari i molt ben realitzat sobre el 
que han estat aquests 10 anys. Ara que els altres mitjans d'informació 
han recordat la independència del nostre poble... Ara aprofito per 
fer unes divagacions sobre el Salt d'avui.

A l'editorial del número anterior es deia "...

Aleshores teníem  un poble 
viu, però sense ajuntam ent". Ara 
tenim un poble amb ajuntament, però 
possiblement no és tan viu.

I possiblement ningú en té la 
culpa. Però no té aquella força ni 
aquella influència. No té un atractiu 
per venir-hi. Per a la gent dels altres 
pobles, Salt no té res (o pràcticament) 
per anar-hi un diumenge, un vespre... 
Culturalment el panorama és gris. No 
es diferencia ni sobresurt de qualsevol 
altre poble. Comercialment, ni ara ni 
abans ha estat el fort de Salt. Com a 
indústria, estem passant el pitjor 
temps de la nostra història (i això no 
és culpa nostra).

Salt, en diversos moments de 
la seva història, ha estat model i punt 
de referència per a altres indrets. Al
gunes vegades per bé i d'altres, no 
tant. Per exemple el famós "comitè" 
durant la Guerra civil, la fama de 
"brutos, salvatges i anarquistes" dels 
saltencs, encara fins fa poc no ens 
l'hem pogut treure de sobre. Amb 
l'Hoquei havíem estat a primera 
divisió. A Can Panxut en totes les 
seves etapes havia estat un model de 
centre i posteriorment La Pastera. 
Encara hi ha gent de fora de Salt que 
en parla (segurament molts dels que 
hi viuen ara, no n'han sentit a parlar 
mai). Les "Festes Majors”, com les de 
Salt, enlloc (això deien). L'Associació

de Veïns, va ser tan activista, quasi 
com el famós "comitè" aquell... L'Es
cola d'Adults, pionera i amb les idees 
clares. Salt Sardanista, que no ha parat 
des dels seus inicis.

No és la meva intenció posar
me nostàlgic i pensar que abans era 
millor. Sinó que abans era diferent. F.1 
que sí és necessari per al nostre poble, 
és recuperar protagonisme. Tenir 
punts de referència perquè sigui 
atractiu pels que hi vivim i pels de 
fora.

És veritat que ara hi han coses 
atractives i gent maca i que fan coses. 
És veritat que els temps han canviat i 
els costums també.

Alguns exemples que encara la 
cosa no està del tot "adormida” ho 
podem trobar repassant el Recull 
que fa la nostra revista. Amb el Club 
Hípic "El Centaure", que atrau gent 
de fora. Tenim El Talleret que poita 
el nom del poble (i de moment poc 
més). S'ha fet un treball extraordinari 
i sense gaires mitjans econòmics, però 
amb molta imaginació a les Deveses... 
A Can Panxut i el projecte de Teatre/ 
Auditori, que ara sembla que per fi 
començaran les obres, tot i que no es 
farà el projecte inicial.

Encara tenim les "eines", ara 
només cal treballar-les. I això és feina 
de tots.

Guillem Terribas i Roca

L'autor que tenim aquest 
mes entre nosaltres va néixer el
10 de setembre de 1963 a Sant 
Feliu de Guíxols. Li varen posar 
per nom  Ponç Puigdevall. Ac
tualment viu a Girona, però no 
ha deixat del tot el seu lloc de 
naixem ent, ja que hi treballa. 
Concretam ent a Correus. Va 
com ençar estudis de Filologia i 
Bibliotecanomia i Documenta
ció, però segons paraules d'ell 
m ateix "...sense tenir prou co
ratge per enllestir-ne cap."

Es va donar a conèixer en  
el m ón literari guanyant a Va
lència (Premis Octubre) el Premi 
Andròmina 1991 de narració. El 
llibre està publicat a l'editorial 
3 i 4  dins la seva col·lecció de 
n arratives. El seu títol "UN 
SILENCI SEC". És un recu ll  
d'històries sense concessions.

Recomanades. Per cert, el 
treball que avui presentem és 
precisament una de les històries 
que havien d'anar al llibre. La 
Farga, doncs, publica aquesta 
història inèdia, escrita fa uns 
anys i que l'ha retocat i repassat 
per ser publicada.

c /  Francesc Macià, 28 
Telèfon 23 65 18 
17190 SALT

Plaça Mercat 67, 68, 69 
Telèfon 21 30 11 
17002 GIRONA



L'ALTRE IMATGE

Un m issatge

L'efectivitat de la 
policia va acabar per po- 
sar-se del tot en dubte 
quan, en descobrir-se el 
desè cadàver del mes, el 
sector de ciutadans indife
rents es va alinear al costat 
dels grupuscles sempre 
queixosos i malcontents. 
La mort d'un conegut fut
bolista va entrar a formar 
part d'un seguit de crims 
sense aparent relació en
tre ells, si s'exceptuava 
precisament aquesta falta 
de lligams: un botiguer, 
un soldat de permís, una 
vella fugada d'un asil, una 
mare de família que tor
nava de la compra, un 
nen de cinc anys, un vell 
que sortia de missa, un 
pastisser, un captaire, un 
carter i, ara, el carismàtic 
futbolista. Aquests assa
ssinats diaris van conti
nuar sense que es presen
tés cap més pista ni pos
sible via de solució a l'opi
nió generalitzada que la 
ciutat es trobava a les 
mans d'un homicida de
ment i que, pel simple fet 
de viure-hi, tothom esde
venia, en potència, una 
possible víctima. A mesu
ra que transcorrien els 
dies i que els cadàvers 
augmentaven el mateix 
ritme, el terror es va esten
dre arreu.

Mentrestant, en els 
comunicats oficials s'evi
denciava la desorientació 
i la ineficàcia dels serveis 
de seguretat, reclamant 
dels ciutadans qualsevol 
informe, per més nimi 
que fos, que pogués do
nar clarícies sobre l'a
ssumpte. Un batibull de 
notícies d'origen obscur 
es barrejaven amb les 
enraonies pessim istes 
dels vells de la ciutat, que 
contravenien els consells

de tranquil·litat i d'apaiva- 
gament de les fúries que 
preconitzaven les altes 
esferes. Una progressiva 
desconfiança de tothom 
cap a tothom va col·lapsar 
els serveis de la ciutat; i el 
comportament del veí de 
tota la vida, des de la nova 
p ersp ectiv a , adquiria 
ressonàncies de- 
lictives. El que 
més aterrorit-
zava de la si- ......
tu ació  era ^
l'absència . 
de cap :
ca-

confessaven penedits cul
pables.

La policia, actuant 
a les palpentes, va aug
mentar el nombre de de
ten cio n s  i
d'interrogatoris, i la gent 
que va experimentar a- 
questa prova va ser 
titllada, per sempre més, 

de possibles 
a s s  a s 

tre simulava remenar din
tre d'unes escombraries. 
Que el detingut era el 
verdader culpable, ho ra
tificava el fet que cone
gués una sèrie de detalls 
amagats fins llavors al 
públic. Era un home calb 
que ja  quarantejava, 
excessivament emmarat i 
amb aficions prostibu- 
làries. Davant la cúpula 
governativa de la pro
víncia va narrar, fil per 
randa, les peculiaritats 
dels crims que havia exe
cutat, tot consultant un 
bloc de notes on havia 
apuntat els detalls princi
pals de cada mort. Interro
gat sobre aquesta minu
ciositat, l'assassí va res
pondre que era una pre
visió pel dia inevitable 
que fos detingut, una mos
tra de col·laboració i sim
patia cap a la policia. I 
sobre les raons que l'ha
vien conduït a cometre 
tal quantitat d'horrors, 
l'assassí va estendre's en 
explicacions que es refe
rien a la rebuda, una nit 
d'insomni, d'un missatge 
de caire còsmic que li va 
com unicar que l'única 
salvació possible que 
tenia el seu gos, vell i amb 
una malaltia incurable, 
era que el seu propietari 
sacrifiqués diàriament u- 
na persona. Més tard, 
quan l'assassí va ser in
gressat i aïllat en una sala 
d'un psiquiàtric per entrar 
en observació mèdica, el 
gos efectiv am en t va 
morir.

Ponç Puigdevall

m i
segur per 
iniciar les
recerques corresponents. 
Les dades que es recollien 
per fer viable la inves
tigació provenien d'una 
imaginació ennerviosida, 
de simples errors come
sos per la bona fe i d'un 
afany de protagonisme 
televisiu i de figuració 
davant de les amistats. 
També hi van haver tras
balsats mentals que, argu
mentant estranys motius, 
es presentaven a les de
pendències policials i es

s i n s ,  
veient-se 

. '  a l g u n s  
casos extrems 

obligats a can
viar de residència. 

Fins i tot hi va haver 
gent que va aprofitar 

les onades de terror per 
solucionar odis i rancú
nies pendents, inventant- 
se falses acusacions per 
delatar antics enemics i 
com petències molesto- 
ses. Inútilment els barris 

m és em p rened ors 
van intentar de crear 
escam ots populars, 
però la desconfiança 
entre els mateixos par
ticipants ho va desba

ratar.
La resolució del cas 

no va produir-se fins 
després de trenta-quatre 
dies i trenta-quatre morts. 
La ràdio i la televisió va 
enunciar, enmig de bro
mes relaxants, que el mal
son havia acabat. Les auto
ritats van pronunciar dis
cursos optimistes i lloan
ces cap als sistemes utilit
zats per resoldre el cas.

L'assassí havia estat 
detingut per un policia 
disfressat d'indigent men LA 
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Jaum e Santana i Fàbregas
(alpinista)

Ya néixer a Salt fa 24 anys i es va 
iniciar en l'excursionisme des de molt 
petit, no pas per voluntat pròpia -ens 
confessa- sinó més aviat al contrari, 
arrossegat pel seu pare, l'altre Jaume 
Santana, que el portava a les sortides 
organitzades en els primers temps del 
Centre Excursionista Saltenc. 
Acabà,però, entusiasmant-se per la

muntanya i l'esperit d'aventura l'ha 
conduït a un projecte ambiciós en el 
qual en aquests moments es troba 
embrancat: la conquesta dels cims 
culminants de cadascun dels conti
nents de la terra, incloent-hi el més alt 
del planeta: l'Everest. De moment, ja 
en porta tres de vençuts. Però encara 
li queda molta feina a fer.

Vaig com ençar a 
sortir a muntanya amb el 
meu pare, de petit, petit. 
Potser tenia dos anys. Ex
cursions per la Garrotxa, 
per les Guilleries... les 
muntanyes més pròximes, 
més al nostre abast. Eren 
aquelles excursions orga
nitzades pel Centre Ex
cursionista Saltenc, en els 
seus primers temps. I amb 
el CES vaig continuar 
sortint durant molt de 
temps.

Guardes, d'aque
lla època, algun record 
especial, alguna excur
sió que et marqués d'al
guna manera?

Servo molt viu el 
record de la meva primera 
ascensió a un pic de més de 
tres mil metres. El meu 
primer "3000"!: la Pica 
d'Estats, el cim més alt de 
Catalunya. Tenia 12 o 13 
anys i, per si no te'n 
recordessis, m'hi vas portar

tu.
Òndia! Sincera

ment, t'asseguro que no 
me'n recordava pas.

Després va venir 
l'Aneto i altres cims piri
nencs. Tot va ser començar.

Com passes d'a
quell excursionisme di- 
gem-ne casolà al de les 
grans ascensions?

Potser a partir d'un 
curset d'escalada en roca 
organitzat per la UEC- 
GIRONA deu fer vuit o deu 
anys. Una cosa porta l'altra: 
comences a escalar i t'a
grada. Continues amb esca
lades més o menys fàcils, 
com les parets de Santa 
Brígida, el Pedraforca... i et 
vas engrescant. Un dia vaig 
escalar l'Agullola de Rupit 
amb en Baldiri Bosch, el 
veterà excursionista sal
tenc. Durant el viatge de 
tomada em va parlar d'una 
seva ascensió al Kiliman
jaro, cim de més de 5.900

metres i el més alt d'Àfrica. 
Les seves explicacions em 
van entusiasmar i en aquell 
mateix moment em vaig 
imposar a mi mateix la fita 
de "fer" aquell Kilimanjaro. 
Ho vaig aconseguir l'any 
1991. Va ser molt emocio
nant.

I després?
Una vegada fet el 

cim culminant del conti
nent africà, la temptació va 
sorgir automàticament: 
vèncer els cims més alts 
dels altres continents de la 
terra. Aquest era el repte i 
a això hi dedicaria els meus 
esforços.

Un projecte ambi
ciós, no?

Evidentment. Però 
voler és poder. I l'any 
següent, el 92, aconse
gueixo el McKinley, de 
6.193 m, cim culminant de 
l'Amèrica del Nord. I ara fa 
poc, aquest any 1993 en 
què estem, acabo de fer

l'Aconcagua, als Andes, de 
6.959m, el més alt del'Amè
rica del Sud.

En condicions una 
mica especials, segons 
tenim entès...

Penso que podem 
dir que sí, ja que l'expedició 
la vaig realitzar en solitari.

Ens sembla real
ment extraordinari. I a 
partir d'ara?

Continuar amb el 
meu projecte de conquerir 
els cims més alts dels dis
tints continents.

Què et queda?
Com a més imme

diat, el cim culminant d'Eu- 
ropa.

El Mont Blanc!
No. Això és el que la 

majoria de la gent es pensa. 
Però el Mont Blanc, amb 
4.800 m, no és pas el cim 
més alt d'Europa. El sostre 
del continent europeu és 
l'El'brus, al Caucas, de 5.642 
metres d'altitud (1). Aquest

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS 
CATALUNYA
------------------ PERE TEIXIDOR

DUCATI

VESPA
DERBI

PUCH

MONTESA

C/. Major, 307 »¡*™ ¡
Telèfon 23 93 67 d u c s o n

SALT HONDA

Sport Garatge, s.a.
JOSEP CASALS W V
* Reparacions Pas. Marquès de Camps, 5
* Engrassaments Tel. 23 33 11 - SALT
* Neteja

Subministres 
Catalunya, s.l.

VOLVO
Camions i Autobusos

Pas. Marquès de Camps, 3 - Tels. 23 33 11 - 23 78 83 
SALT



TEVA/MEVA

Jau m e Santana, al cim  d e  I1A concagua (6.959 m.)

és el meu pròxim objectiu.
Després vindran els 

cims de Pamir, regió de 
l'Àsia Central de més de 
7.500 metres, i els pics més 
alts d'Oceania, i els del Pol 
Sud i, com a apoteosi, la 
màxima altura de la terra: 
l'Everest.

Aviat està dit! Però 
imaginem que -a part de 
les condicions person
als una mica especials- 
potser a la pràctica pro
jectes d'aquesta enver
gadura deu suposar un 
treball previ important, 
tant de documentació 
com de preparació fí
sica, d'equip (humà i ma
terial), organització dels 
desplaçaments, el trans
port, la burocràcia (per
misos, etc.), el finan
çament...

Realment és com
plex, sí. La preparació física 
s'aconsegueix amb l'assi
duïtat en la pràctica de 
l'excursionisme a les mun
tanyes de casa nostra i amb 
la gimnàstica diària; cal 
estar en forma constant
ment. Tant o més impor
tant és la preparació 
psíquica. Hi ha moments 
de desmoralització, d'esgo
tament, que requereixen 
grans dosis de moral per 
continuar endavant. Pel 
contrari, a vegades has de 
saber renunciar i tornar 
enrera i, sovint, això costa 
molt, suposa un gran esforç 
de domini de la voluntat. 
És important aconseguir

l'objectiu que t'has fixat, 
arribar, fer el cim. Però hi 
ha quelcom més sagrat: 
tomar-ne. La recerca de 
documentació, de cartogra
fia, de ressenyes sobre 
l'expedició que estàs pre
parant, és un altre capítol 
important. És essencial per 
a l'èxit. I s'obté per mitjà de 
revistes i publicacions 
especialitzades i de con
tactes amb d'altres expedi
cionaris que ens han pre
cedit.

I la qüestió eco
nòmica?

Modernament es 
tendeix a la modalitat d'ex
pedicions lleugeres, tant 
pel que fa a l'equip humà 
com material. Així, es pro
cura reduir el pressupost al 
mínim. Per altra banda, fins 
ara hem pogut aconseguir 
ajudes d'institucions que, 
de moment, ens han per
mès portar a la pràctica els 
nostres projectes. Però, 
efectivament, l'aspecte e- 
conòmic és un problema a 
resoldre en cada expedició.

No has pensat en 
l'esponsorització?

És un sistema que es 
mou per interessos comer
cials i publicitaris, que 
t'obliga a aconseguir uns 
objectius. Ningú no dóna 
res a canvi de res. Et lliguen 
a uns compromisos i perds 
la llibertat. Res més con
tradictori amb l'essència de 
l'excursionisme que, pre
cisament, és sinònim de 
llibertat.

L'esperit d'aven
tura és una qualitat que, 
amb més o menys força, 
tots portem a dins. És 
una condició connatural 
al ser humà. Per això 
crec que, a Salt mateix, 
deu haver-hi molts joves 
que envejarien les teves 
aventures i desitjarien 
imitar-te. Gosaries do
nar-los uns consells?

Els diria: la pràctica 
de l'excursionisme, de l'al
pinisme, s'ha de començar 
des de jovenet i s'ha de 
començar pel comença
ment, és a dir, per les ex
cursions més fàcils i dins 
de les entitats excursio
nistes, aprofitant-se així 
dels coneixem ents de 
muntanyencs experimen
tats disposats a acompa
nyar-nos en els primers 
passos per la muntanya. Els 
seus consells, junt amb el 
coneixement i domini de 
les nostres pròpies fa
cultats, ens hauran de

portar al grau de seguretat 
precís per gaudir ple
nament d'aquest esport 
apassionant, sense riscos 
innecessaris.

Nosaltres et desit
gem molts d'èxits i molta 
sort en les teves pròxi
mes aventures.

Josep Cristòfol i Darné

(1).- Sobre quin és 
rea lm en t e l  cim m és alt 
d'Europa, hem consultat la Gran 
Enciclopèdia Cata-lana. Vegeu- 
ne el resultat:
El'brus: Volcà apagat lateral 
del Gran Caucas, Rússia, (5.642 
m.). És el pic més alt d'Europa. 
(VoL 6, plana 509).
Europa: "... el cim cul-minant 
d'Europa, el Mont Blanc (4.810 
m.)..." (VoL 7, pL 193).

Embolica que fa fort!!
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LA TRIBUNA RUTA DEL CARRILET

El camí del 
tren d'Olot

Sembla que no pugui ser! Estem 
acostumats a perdre camins ancestrals 
en nom del progrés. Ferrocarrils que 
són condemnats a mort per decret, 
però el "Camí del tren d'Olot" serà 
sortosament una de les excepcions, i 
encara ens sembla que no pugui ser.

Poder recuperar una part im
portant de l'antic camí de ferro que 
anava de Girona a Olot, per a ús 
públic, sigui a peu o amb bicicleta, és 
realment un fet notori que honora a 
tots els qui han fet possible aquest 
desenllaç feliç per un camí tan vell 
com entranyable per a la gent de les 
nostres comarques.

Aquesta és de les notícies que 
ens agrada llegir ben sovint als diaris. 
Tots els ajuntaments del recorregut 
estan d'acord a tirar endavant aquest 
projecte. Un seguit d'entitats s'ofe- 
reixen per desenvolupar-lo. Les 
associacions de ciclistes asseguren 
que la iniciativa serà un èxit, i els 
partidaris de fer excursions caminant 
demanen que es tingui en compte els 
que només necessiten unes "Xiruques" 
per arribar a terme.

L'antic traçat del tren d'Olot 
recuperarà així la funció d'eix ver- 
tebrador de les excursions que al llarg 
del seu recorregut es poden iniciar 
cap als primers cims de les Guilleries 
i Collsacabra, o resseguir el Ter pels 
pantans de Susqueda i Sau. La 
diferència serà quequan elTren d'Olot 
ens acostava als itineraris munta
nyencs, l'excursió començava a de
manar esforç a l'estació d'algun poble 
proper a l'objectiu de la sortida. Ara el 
camí de ferro no hi és i el nou camí 
exigeix treballar-lo des de casa mateix, 
sigui a peu o amb bicicleta.

Des de Girona fins a Bescanó 
tota vora de Ter, entre hortes i 
Deveses, no seguirà el traçat del Tren 
d'Olot, que en aquest trajecte ha 
quedat absorbit pels nous vials del 
Passeig d'Olot i el dels Països Catalans, 
però recupera altrament camins 
tradicionals, lluny del trànsit de la 
Ciutat i que amb un pendent molt 
suau va a trobar-se amb l'antiga via del 
tren a la Pilastra de Bescanó.

Salt i Bescanó han estat pioners 
en aquesta empresa i com a bons 
veïns s'han posat a treballar i animar 
els qui potser no tenien tan present 
que la via del tren d'Olot passava 
encara pels nostres pobles. A l'entorn 
del "camí del Tren d'Olot" cal que fem 
volar la nostra imaginació creativa, el 
projecte s'ho mereix i els de Salt hi 
hem de dir la nostra.

El Meneró del Rec

Suggerim ents p er a la  
consolidació de 

"La Ruta del Carrilet"

Actual senyalització de les Deveses, 
on ja s'indica la necessitat de 

respectar la zona.
(Foto: Arxiu LA FARGA)

1) Que hi hagin llocs i pa
rades, més o menys equidistants, 
que serveixin d'avituallament i 
d'informació de la ruta -bici-carril-.

2 ) Seria bo que, a la curta o a 
la llarga, algunes de les masies que 
es troben al llarg del recorregut 
aconseguissin adaptar-se a la nor
mativa de la Generalitat com a Cases- 
Residències de Pagès.

Podrien servir d'estada per 
als qui ho desitgessin per tal de 
descansar o menjar-hi a preus asse
quibles.

3 ) Que es tingui en tot mo
ment un escrupulós respecte envers 
el medi ambient (llocs i paisatges 
nets, construccions de serveis au
xiliars a la ruta integrats al paisatge, 
etc.).

4 )  Que partint de la mateixa 
ruta es potenciïn des de cada mu
nicipi llocs alternatius dignes de 
visitar: ermites santuaris, fonts, mo
numents, muntanyes...

5 ) Que la ruta esdevingui un 
eix d'unió social i econòmic entre 
els onze pobles del Gironès, la Selva 
i la Garrotxa, que ja anteriorment 
havien estat vinculats pel recorregut 
del tren d'Olot, qüestió que des de 
l'any 1969, amb la desaparició del 
tren, és un repte pendent encara 
reivindicat.

Col·lectiu "E l Pedal Saltenc"

A Salt la Ruta del Carrilet no passarà 
pel Pg. d'Olot/Països Catalans, avui ja 
asfaltats, sinó que ho farà per les 
Deveses. (Antic camí Ral d'Amer i camí 
del Mig). Serà una magnífica oportunitat 
per donar a conèixer aquests paratges a 
gent d'altres pobles i alhora per millorar 
i  conservar aquesta gran zona verda. 
(Foto: Arxiu LA FARGA)

RELLOTGERIA - JOIERIA

PLAQUES I TROFEUS

C/. Major, 83
Tel. 43 47 70 SALT
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La ruta del carrilet, "bicirama" de 
recorreguts alternatius

La ruta del carrilet és l'artèria principal del trajecte 
en bici i tot el seu recorregut està pensat perquè el pugui 
fer tothom. Hi haurà, però, a tots els pobles uns itineraris 
alternatius a dreta i esquerra per fer excursions a tots els 
nivells, que estaran senyalitzats a partir de la ruta principal.

En el projecte de Lluís Mateu, a més del plànol 
general de la ruta on figuren les dades principals de cada 
poble, hi haurà dos "BICIRAMES" alternatius indicant el seu 
grau de dificultat. A dalt teniu una mostra de les possibles 
rutes de la muntanya de Sant Grau.

RUTA DEL CARRILET J /J
Logotip  de Lluís 
Mateu que figurarà 
en els llo cs  que 
tinguin relació amb 
la ruta del carrilet.

CENTRE RECANVIS MOTO

UTOH

m m u s a a n

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA

Ramon i Cajal, 8 - Telèfon 24 00 61 - SALT CHIARAVALU

El carril-bici de Girona a Olot desperta 
l’interès d’associacions i particulars
'  MtftSiÀ COSTA-PAU

8 mía pe* 8m. * cou# *
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POSTALS DE SALT

La plaça de la Vila (tram popularment conegut 
com el de les Uúdrígues)

Salt: l'encís d'unes 
postals

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, 
amb l'Agrupació Fotogràfica de Salt, han 
editat un recull de nou postals que 
ofereixen unes imatges diferents de la 
nostra vila, i que es poden adquirir a 
diversos establiments del poble.

Si en alguns números de LA FARGA 
(de manera especial en el núm. 133)ens 
hem queixat de la desconeixença  
externa del nostre municipi, ara creiem 
que aquesta iniciativa és ben interessant 
per donar a conèixer una altra realitat 
de Salt, positiva i diferent.

Ah! i si heu de felicitar algú envieu-
li aquestes postals!

C. de R.

a u to -s p o r t

TOTES LES 
MARQUES 

4 X 4

SERVEI: SPORT GARATGE, S.A.
Passeig Marquès de Camps, 1-3 - Tel. i Fax 23 78 83 - SALT



POSTALS DE SALT

Dos nom enam ents p er a dos saltencs

El mas 
Llorenç 
i el
campanar.

En pocs dies de diferencia hem llegit als diaris 
dues notícies que afecten a dos saltencs i de les quals 
ens congratulem.

La primera fa referència a Joan Vidal i Gayola, que 
presidirà el nou Consel 1 de Cultura Popular i Tradicional. 
que la Generalitat ha creat per protegir i promoure la 
cultura catalana, en paraules del conseller de Cultura, 
Joan Guitart.

£ > ·é»w n < i.)' ·e lü i  K i j  E s ta rà  p re s id it  p e r i y o  V id a l i G a y o là

La GeneralitaWrea un consell 
per protegir la cultura popular

te dg Fomsnt
Cultura Papufear i Tradicional í

Cultorai, aprova
da pe* Pariamem el passat dia 1? de

dst per Jam  V« 0 consettef ;
MM... ................

B U R C H  constructors, s.a. Salt ]

* CASES
* AMPLIACIONS
* REHABILITACIÓ

Cl. Processó, 57 - Tels. 23 86 02 - 23 43 59 
17190 SALT (Girona)

La segona es refereix al nomenament com a nou 
representant Territorial d'Esports de la Generalitat a 
Girona, de Joan Canals i Pigem, saltenc ben conegut i 
bon amic de La Farga.

A tots dos Joans, enhorabona i que la vostra tasca 
sigui positiva!

C. de R.

g J  g P  JOAN CANALS. «m  «p,

«El repte no m’espanta gens»
sspcm, m  

~ Qssè. ara ík-i áawjww-

ïmTt.r£!JeU MÏÏS. èïbL
¡ «««varo Firmar u - , . nv ,  .¡r
I Jk*ep M«ató ip t «ee <jw v>

Cm', qyaüfiea t*> gaà\ihé vt 
«s* «sitó del «u meduxi»

<  M A R G E N A T E
Telèfon 23 06 79

C/. Major, 57 - SALT
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EL RACÓ DEL POETA

S'acosta la primaveraQuan faig poesia

Quan el veler, vigorós, 
endeuta la seva vida 
i s'enfronta en duel a mort 
amb l'enfurismada mar...

Quan la gavina, aterrida, 
remunta la Tramuntana 
per retrobar en l'horitzó 
el vol de ses companyes...

Quan el Sol, entendrit, 
no vol trencar l'harmonia 
del dia d'estiu per 
deixar pas a la gèlida nit...

Quan la vida, exhausta, 
no es rendeix i torba 
el pas de la mort, 
ferm, impassiu...

...és llavors que medito 
i faig poesia.

F. Xavier Peya Bonell

Aroma d'herba fresca 
amb suavitat llença el vent, 
la primavera ja fa gresca 
i engresca els sentits de la gent.

Per què rebrolla la saba? 
igual esclata la flor, 
els matins a trenc d'alba 
la rosada dóna vigor.

Remoreja l'aigua clara 
quan les neus s'han esvaït, 
alimentant la florada 
que l'hivernada no ha gaudit.

Entonen els cants els ocells, 
l'arbre ses fulles esclat, 
prades plenes de mantells 
adornant el terra sembrat.

El blat apunta l'espiga, 
l'abella a punt d'absorbir 
el néctar de la flor amiga, 
que un bon dia haurem de gaudir.

L'aire quan rebot a la cara 
és suau, càlid i perfumat, 
dient-nos qui ens amara 
sol-i-vent, qui així ens fa costat.

Llarg és el dia... 
s'abreuja la nit, 
repòs al migdia... 
i en les hores tardanes 
es fon el delit.

Anna BonaI

La D iferencia D e V iajar En Lancia

TURIS-AUTO
Ctra. Barcelona, 16  - G IR O N A

NUEVA GAMA LANCIA DELTA
Para LAN CIA renovar al mítico DELTA, era un reto. Y lo hemos conseguido, desarrollando un automóvil 
con un espíritu nuevo, exclusivo, con poder. Desde la nueva versión LX con un motor de 1.500 cc, 
hasta la agresividad del nuevo HF INTEGRALE 16 V. La nueva gama DELTA llenará 
de satisfacciones a los que consideran que conducir es un placer.

CONCESSIONARI GARATGE INTERNACIONAL
Postvenda ¡..Recanvis 

Ctra. Girona - Anglès (Afores Salt) Tel. 24 30 62LANCIA



RODET DE VIATGE

Suïssa (II)

Aigua, aigua i més 
aigua. Els rius d'aquest 
petit i, per tantes raons, 
admirable país vessen 
estiu i hivern. L'Aare 
renta, refresca i acarona 
Berna.

Pertot arreu hi ha 
fonts. Fonts monumen
tals. Fonts plantades al 
bell mig del Gran carrer. 
Sorgeixen com els bolets 
als llocs més impensats. 
Són una tassa de perfil 
geomètric, ampla d'uns 
dos metres de diàmetre, 
de pedra picada, amb dos 
brocs d'on raja un doll 
d'aigua fresca i regalada. 
Aquest any ha estat força 
calorós, fins i tot a Suïssa!, 
cosa que les feia més 
delitoses i agradables. Al 
centre de la tassa, una 
columna amb una escul
tura colorejada al damunt. 
Daurats i colors llampants 
a tort i a dret. Si alces els 
ulls, el cromatisme de les 
fonts constrasta amb el 
cobricel de les balcona
des esclatants de rojor i 
de verdor!

Els motius de les 
escultures? Històrics i 
mitològics: la font de la 
Justícia, la de l'Abanderat, 
la de l'Ogre, la de Samsó, 
la de Noè, etc., i al costat

GESTORIA 
ADMINISTRATIVA

Impostos - Vehicles - Llicències - Assegurances Socials 
DECLARACIÓ DE RENDA, podem solucionar els vostres dubtes

ASSEGURANCES - INCENDIS - ROBATORIS - VEHICLES, etc... 
NACIONAL HISPÀNICA, S.A. - SEGUR - CAIXA - GENERALI

Pas. Països Catalans, 147 - Tel. 24 44 49 -17190 SALT

AUTO  TA LLER-J&— W  aB» nm> «  cfe»

F. FELIU C.B.

Ctra. Nacional II (Cruce Caldes) 
C. Pere Coll i Guitó, 22 Telèfon 47 03 66

Telèfon 23 19 73 17455 CALDES DE MALAVELLA
17190 SALT (Girona) (Girona)

de la figura cen
tral, de l'estàtua, 
fent-li com pa
nyia, hi ha sem
pre una bèstia, 
generalment un 
ós. L'ós és el 
sím bol de la 
ciutat; l'ós dóna 
nom a la ciutat.
Els óssos solen 
ser representats 
com  si fossin 
persones. Estan 
dempeus, ves
tits a l'estil de 
l'època i sovint 
armats fins a les 
dents.

"Cada terra  fa  sa 
guerra i cada vestit té 
e l seu caien t" El tòpic 
que Suïssa és un país 
pacífic deu tenir algun 
fonament, pe-rò, s'hauria 
de matisar. El país ha 
muntat la seva pau sobre 
un param ent m ilitar 
d'eficàcia extraordinària 
tot i que no en fan osten
tació. La vanitat de les 
desfilades militars, a a- 
questa gent, no els trauran 
cap minut de son. No te 
n'adones que hi ha armes 
a dojo, que tenen un 
exèrcit professionalitzat 
sense excessos, un arma
ment amb els últims aven

ços tecnològics, refugis 
antiatòmics, etc.

"Si vo ls  la  pau, 
p r e p a r a 't  p e r  a  la  
guerra" -deien els llatins. 
No hi estic d'acord amb 
aquesta pau. Les paus 
armades em fan més por 
que una pedregada. A mi 
em sembla que si volem, 
de debò, la pau, el que 
ens cal és identificar-nos- 
hi conscientment; fer-la, 
divulgar-la i viure-la cada 
dia que passa. Viure-la 
com ençant per dintre 
nostre mateix; amb els 
familiars, amb els amics; 
al treball, al cafè i a l'estadi 
de futbol; al partit polític 
i a la tertúlia del set i mig...

jugar-hi net, en definitiva, 
amb una paraula i amb un 
concepte que ja divul
garen els àngels aquella 
nit misteriosa del Betlem.

La hipocresia de 
l'esbojarrada cursa d'ar
maments -en la qual par
ticipen tots els estats, 
l'espanyol també, no cal 
dir!- no enganya ningú 
que tingui dos dits de 
front: són un negoci ma
cabre que fomenta les 
guerres totals o parcials i 
arruïna els països més 
empobrits.
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CLUB PETANCA SALT RECULL

Activitats del club

El passat dia 7 de febrer 
finalitzà la Lliga d'Hivern que cada 
diumenge des del mes de novembre 
té lloc a les instal·lacions del nostre 
Club amb la modalitat de tripletes 
per sorteig i puntuació individual.

La participació ha estat molt 
nombrosa, entre 30 i 40 jugadors, 
cada diumenge, i les partides molt 
renyides. Aquest any hi havia més 
al·licients que mai, ja que els tres 
primers premis eren un pernil per a 
cadascun dels guanyadors i per a la 
resta de participants un detall de 
record. A més es van sortejar un 
televisor, que es va emportar la 
nostra amiga Júlia Oliveras i el seu 
marit, Josep M.* Bosch.

Els guanyadors del Cam
pionat foren en lr. lloc Josep Boo,

2n. Maria González i 3r. Antòma 
Curt. Després de l'entrega dels 
premis hi va haver un vermut a la 
terrassa del Casal.

El dia 14 de febrer a Bescanó 
se celebrà el Campionat Provincial 
Individual organitzat p er la 
Federació Gironina de Petanca. El 
Club Petanca Salt va aconseguir un 
4t. lloc a la categoria de Sèniors, en 
Joan Torres va ser el jugador més 
ben classificat de la categoria.

A les dames, la Maria Bramón 
va aconseguir el segon lloc. En 
Infantils, en Lluís Busquets va 
quedar lr.

La participació va ser molt 
im portant i es va acabar el 
Campionat molt tard i jugant amb 
llum artificial i bastant fred.

* Festa de Carnestoltes. Cercavila 
pels carrers del poble de compar
ses i disfresses. 23 de febrer.

* Curs de ceràmica RAKU. Escola 
de Belles Arts.

* Curset de cuina regional. Les 
Bernardes. 3, 10 i 17 de febrer.

* Curs de màgia. Les Bernardes. A 
partir del 2 de febrer.

* Curs de ceràmica. Les Bernardes. 
Fins al juny.

* Exposició col·lectiva de pintures 
de Joan Falgueres, Joan Ayala i 
Jaume Busquet. Les Bernardes. 
Fins al 7 de febrer.

* Exposició de quadres abstractes 
d'en Macias. Les Bernardes. 9-27 
de febrer.

* Festa de Carnestoltes. Organitza: 
Rialles. PI. Llibertat. 20 de febrer.

* Curset per aprendre a ballar sar
danes. Al pati de Les Bernardes. 
Febrer, març, abril.

* Dia de Andalucía. Centro de An
dalucía. 28 de febrer.

* Festa de l'Arbre. 7 de març.
* Conferències sobre le s  Bases de 

Manresa i els orígens del Catala
nisme. ALes Bernardes. 28 de fe
brer.

OPEL

AGENT OFICIAL PER A SALT

A U T O - T A L L E R

EXPO SIC IÓ  I VENDA:
Carrer Major, 156 
Telèfon 24 20 43  
17190 SALT



CAGAFERRO LA CAPSA DE VIDRE

--------------------- C A P ¡P O TA ---------------------

Més que Salt sembla Girona

A primer cop d'ull, direu 
ben segur que aquesta postal és 
Girona. Hi ha l'escut de la ciutat, 
i fins i tot al fons s'hi veu la 
Catedral, Sant Feliu i Montjuïc.

Doncs bé, us recomanem 
no envieu la postal ja que 
confondreu la persona a qui la 
volguéssiu enviar. Al revers de 
la postal hi posa: SALT fGerona ),

vista general.
Per tant no com preu 

postals així, que no ens fan cap 
favor com a poble. En tot cas 
feu servir per enviar-ne les que 
ha ed itat l'A juntam ent i 
l'Agrupació Fotogràfica de Salt. 
Són ben representatives de la 
vila i no porten a cap confusió.

Salt, la proletària

Salt és un poblé de la comarca 
del Gironès, amb un bon pes es
pecífic dins de la comunitat catala
na. Salt ha estat, des de sempre, Vila 
proletària, però fou particularment 
important, a mitjan S. XIX, quan 
arran de la Revolució Industrial a 
Catalunya, gràcies a la sèquia, la 
burgesia va optar per instal·lar aquí 
les seves factories o desenvolupar 
una nova activitat enfrontada a 
l'antic règim que potenciava el sec
tor primari. I una gran quantitat de 
ciutadans anaren a treballar a la 
indústria tèxtil.

L'anarco-sindicalisme arrelà 
fort, cal destacar l'establiment, l'any 
1919, del Sindicat Únic (CNT) 
fundat per Sebastià Clara, i la creació 
del Centre Obrer de Cultura Floreal. 
A més hi havia el Sindicat Local de 
l'Art Fabril i Tèxtil de Salt i el seu 
radi (1933); i el Sindicat d'Oficis 
varis, UGT, 1937.

Aviat els noms anarquistes 
tingueren presència activa a la Vila, 
recordem el nom de Durruti, donat 
a l'actual Passeig Ciutat de Girona,
i Kropotkin, pensador anarquista 
rus, a la fàbrica Coma-Cros, Per 
cert, aquests dies, va sortint el nom 
de l'anarquista rus a la façana de la 
fàbrica, en caure la pintura que hi 
van aplicar durant la Dictadura. Així 
ho podeu comprovar si mireu la 
part superior de la nau més alta de 
la factoria i que dóna al carrer Sant 
Dionís. A més, la CNT va construir 
el local que actualment hi ha la 
Policia Municipal. El Sindicat va 
deixar la seva empremta al posar en 
el paviment la sanefa amb els colors 
vermell i negre, i que va ser respectat 
en reconstruir el local, així ho podeu 
comprovar avui dia.

Undara.



C O NSTRUC TOR A • IMMOBILIARIA

orientats al 
1 i 2 banys, sol de migdia 

més auxiliar

d  Manuel de Falla_ menjadors-estar'
9  de 36.26 i 21 m2

cuines d l 1
L  i 20 m2

párquing opcional

no ho dubti, I  - i *  
truqui'ns! fc i iB i!

President Macià -o
Plaça 

Llibertat o
ZONA ¡ 

VERDA

T E R R A S S A

Acollibles al Pía Quadriennal 
de l'Habitatge. Préstecs al 7'5% 
9'5% ¡ 11 %, segons ingressos.
Subvencions de la Generalitat del 
5% o del 10% segons comprador.

irona

J


