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EL COLOR DELS DIES RECULL

II

C arrer de la Sèquia

Tothom sap per on com ença 
i ningú sap com termina.
Puja recte, s'hi repensa, 
fa un revolt i es difumina 
entre el silenci dels horts 
i l'olor de la glicina.

Pairal, senyora i majora, 
l'arcada de cal "Cigarro", 
(heures són records!) enyora 
els sotracs de l'últim carro 
quan venia dels Comuns 
amb xàfecs, sol o ventarro.

Jo  hi vaig néixer a aquest carrer 
i en una casa perduda.
L'estada encara no sé 
si somiada o viscuda 
perquè les coses d'infants 
memòria es desprevinguda.

Quan la cerco sens resposta, 
veig la casa i se m'en va.
Se l'ha endut, cauta, la posta: 
el passat no vol tornar...

per dins sento una fiblada 
i m'endinso cap al pla!.

C EN THE RECANVIS MOTO

f l r a ï u g g a g )

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA 

p á r t e t e  ̂

CHIARAVAlü oXQ

* Exposició "10 Anys de 
Publicacions Municipals" Museu 
de Salt. Fins al 16 de maig.

* Exposició "Constructors 
del nou món". Museu de Salt. 2a. 
quinzena de maig.

* Exposició de material de 
plàstica a càrrec de l'Escola Ger
trudis Moret. Museu de Salt. 2a. 
quinzena de maig.

* Exposició de fotografía 
"Amical Mathausen". Museu de 
Salt. la. quinzena de juny.

* Curs de dietètica i nutrició. 
Les Bernardes. Maig.

* XIV Trobada Sardanista 
Infantil. Cobla La Principal de 
Banyoles.

* Festa del Casal de Jubilats 
de Les Bernardes. 29 i 30 de 
maig.

* Festa de Primavera. Hospi
tal Psiquiàtric. 6 de maig.

* Pinxada al carrer Sant 
Romà. 22 de maig.

* Associació de Comerciants 
del C/. Major. Dia 8 de maig: 
botigues al carrer. Ball pel 
conjunt Trisònic. Dia 9 de maig: 
arrossada i ball.

* Associació de Comerciants 
del C/. Francesc Macià. Botiga al 
carrer. 15 de maig.

‘ Associació de Comerciants 
del C/. Guimerà. Ball amb el 
conjunt Latino. 5 de maig.

* Exposició "Les dones fan 
història", de l'ICD. Museu de Salt, 
2a. quinzena de juny.

* Exposició de pintura de 
Toni Tort. Les Bernardes, 2°. 
quinzena de juny.

* Revetlla de Sant Pere. Hos
pital Psiquiàtric. 28 de juny.

* Associació Cívico-Cultural 
de la Pl. de Catalunya. Dia 5 de 
juny. Matí: arrossada popular al 
pla dels Socs. Tarda: concurs 
de botifarra.

* Festa del Barri de Sant 
Antoni. 12 de juny.

* Festa del c/. Pere Coll i 
Guitó. 26 de juny.

Ramon i Cajal, 8 - Telèfon 24 00 61 - S A L T

A La Farga del mes de maig, 
per error d'impremta, l'escrit 
de la secció COL·LABO
RACIÓ, va sortir sense 
signar per R. Torramadé, el 
qual era l'autor. Des d'aquí 
demanem disculpes.
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------------------------  EDITORIAL -------------------

Qui respecte els drets humans?

En el moment d'escriure aquesta 
editorial, ha començat a Viena la II 
"CONFERÈNCIA SOBRE DRETS HU
MANS" que va tenir lloc durant els 
dies 14 al 25 de juny.

Hi participaren 110 ministres 
d'Afers Estrangers, una dotzena de 
Premis Nobel de la Pau, caps d'Estat 
i Govern i representants de més de 
1.000 Organitzacions No Gover
namentals (0NG) d'arreu del món.

La darrera Conferència es va 
celebrar ja fa 25 anys, a Teheran, 
l'any 1968. Vint anys abans, el 1948, 
havia tingut lloc la "Proclamació 
Universal dels Drets de l'Home".

El context mundial ara, és 
diferent de la de l'any 68. Aquest va 
ser l'any de la guerra del Vietnam, 
de la invasió de Txecoslovàquia, del 
Maig Francès. El món estava dividit 
en dos blocs, especialment.

Ara el segon bloc, el bloc 
comunista i del taló d'acer, el del 
mur de Berlín, ha caigut sense acabar 
de trobar fórmules alternatives a 
l'economia occidental, capitalista i 
consumista.

En canvi han aparegut amb 
força les diferències entre el nord 
ric i el sud pobre. Els països com el 
nostre, que formen part del món 
occidental i desenvolupat, i els 
països pobres, on les formes de 
misèria, pobresa i explotació són 
presents cada dia en les imatges 
dels diaris i els telenotícies.

Tres són els punts centrals de la 
Conferència, de l'ONU, una 
conferència que pot obrir encara 
més l'escletxa entre les nacions riques 
i les pobres. Països de dubtós 
comportament democràtic volen ara 
fer prevaler que els drets humans 
no són els mateixos a cada lloc. 
Imposar-los, diuen, és una nova forma 
d'imperialisme occidental.
I això ho diuen països no democràtics 
(Xina, Pakistan, Malasia, Singapur, 
Cuba....) o països que encara viuen 
en formes de règim feudal.

Les preguntes que es plantegen 
serien.... 1) L'ajuda al desen
volupament es pot fer dependre del 
compliment i del respecte als drets 
humans? 2) Els drets humans són 
universals (Declaració del 48), o 
han de dependre de tradicions 
culturals i religioses com pretenen la 
majoria dels països islàmics? 3) Té 
dret la comunitat internacional a 
intervenir en països concrets per a 
garantir els drets humans d'aquests 
llocs? Temes complexos, que en el 
fons es resumeixen en una sola 
pregunta; Quins són els països que 
de debò respecten els drets humans?

La llista aviat la tindríem feta.

LA FARGA NO SE SOLIDARITZA NE
CESSÀRIAMENT AMB LES OPINIONS 
EXPRESSADES AMB ELS SEUS ARTICLES 
SIGNATS I QUE PUBLIQUEM ÍNTE
GRAMENT RESPECTANT L'OPINIÓ DEL 
SEU AUTOR.

LA FARGA AUTORITZA LA RE
PRODUCCIÓ DELS ARTICLES, SEMPRE I 
QUAN S'INDIQUI CLARAMENT LA SEVA 
PROCEDÈNCIA.

PREMI TRES DE MARÇ DE 1989

SUMARI

EL COLOR DELS DIES
Carrer de la Sèquia..................2
RECULL
Notícies vàries.......................... 2
EDITORIAL
Qui respecte els drets
humans?.................................... 3
EL DIAMANT DE LA PLAÇA 
El gos que
no tenia am ics.........................4
LOCAL
Notícies vàries.......................... 5

LOCAL
Vint anys del
Club Petanca Salt.................6-7
TEMA CENTRAL
Salt: 8 en 1.......................... 8-18
TEVA/,MEVA 
Lluís Burch i Serra
Arquitecte..........................10-11
CAGAFERRO
Acudit foll................................ 19
LA CAPSA DE VIDRE
El Salt i les om bres................. 19

LA 
FA

R
G

A
/3



RE
VI

ST
A 

DE
 

SA
LT

/4
EL DIAMANT DE LA PLAÇA

El gos que no tenia am ics

Fa uns deu anys, em va cridar 
l'atenció un anunci que van posar 
als autobusos i metros de París 
poc abans de l'estiu. Deia: "En  
un m ó n  to talm en t cín ic , u n a  
sola causa m e re ix  que vostè  
es m o b ili tz i :  le s  s e v e s
vacan ces". Home, Déu n'hi do 
del cinism e que també porta 
l'an u n ci, no us sem bla? El 
consumisme està creant un tipus 
de persona que tindria uns ulls 
enormes a l'hora de veure les 
pròpies necessitats i seria cec  a 
l'hora de veure les necessitats 
dels altres. Fa pensar en aquell 
proverbi africà que diu: "el gos 
que té un  os a la b o ca  n o  té  
am ics".

Ha fet 25 anys del maig del 68. 
A lesh ores els eslògan s que 
co rrien  p er París eren  ben 
diferents dels de la publicitat ac
tual. Radicalment oposats, vaja.
I les persones que van mamar 
tota aquella inquietud, també han 
canviat? De fet, aquella generació 
és la que està portant la societat 
actualment. Que cadascú jutgi.

Però em fa l'efecte que la gent 
ja com ença a estar farta... "d'estar 
farta". El món occidental, tancat 
al palau de l'opulència, amb els 
gossos de la crisi econòm ica 
lladrant al jardí, p otser està

descobrint que hi ha altres causes 
m és in teressan ts que la de 
p ro cu ra r  n o m és p el p rop i 
benestar. Mirar només pel propi 
benestar, a la llarga produeix un 
profund malestar. El gos que té 
un os a la boca arriba un moment 
que es cansa de no tenir amics. 
De mica en mica descobreix que 
hi pot haver un altre estil de vida

menys crispat, menys egoista, 
menys competitiu... i doncs més 
enraonat. L'instint de protecció i 
de subsistència sempre hi serà, 
però és que tam bé el tenen 
aquelles persones que no poden 
posar-se "cap os a la boca". I 
d'ací, a la guerra....

Una petita prova d'un canvi 
de m en ta lita t p o sitiu  és la 
proliferació actual de molts tipus 
de voluntariat i, en general, la 
sensibilitat que s'observa davant 
de c e r te s  cam p an y es de 
solidaritat amb qualsevol classe 
de desgràcia. Si més no, sembla 
que la gent es digui: ja que les 
estructures del món són tan 
perverses, almenys les persones 
individuals siguem com  cal. Si el 
voluntariat va progressant, i si 
els joves poden vehicular les 
seves inquietuds a través del 
voluntariat, la societat serà aviat 
una altra. Ara bé, si el jovent 
esdevé un co l·lectiu  castigat 
progressivament per l'atur i la 
dificultat del primer treball, de la 
primera vivenda, de no poder 
triar pràcticam ent la professió 
que volen, etc..., aleshores no 
ens estranyem que l'única causa 
que mobilitzi el personal sigui el 
passar de tot o les vacances. I 
d'ací, al cinisme...

Potser aleshores serà el mo
ment propici perquè neixi un 
altre maig del 68....?

Miquel Àngel Ferrés

GRAN CENTRE GIRONÍ DEL TRESILLO

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

1 9  A  C 's e s s o r ía

ASSESSORAMENT FET PER PROFESSIONALS

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

ESTEM AL SEU SERVEI AL:

c /M a jo r, 58 - Telèfon 242457 - SALT



LOCAL

ÀNGEL VILA

L'Àngel Vila, de Riudellots de la Selva, i membre de 
l'Agrupació Fotogràfica de Salt, ha obtingut el Premi 
d'Honor del Primer concurs fotogràfic del Gironès, 
amb l'obra presentada "Cortina de colors", una imatge 
que trenca el tòpic de la Girona grisa i negre. La imatge 
va ser captada per l'autor, la primavera de l'any passat 
a la pl. de Sant Domènec de Girona, en ocasió de la 
Setmana Internacional de Teatre Medieval.

Aquest concurs ha estat convocat pel Consell 
Comarcal del Gironès.

L'exposició de les fotografies presentades al certamen 
va tenir lloc a la Casa de Cultura Les Bemardes de Salt. 
La mostra serà de caràcter itinerant i visitarà tots els 
pobles de la comarca del Gironès. Enhorabona.

IV TORNADES DE COOPERACIÓ AMB 
EL TERCER MÓN

Els dies 8 i 9 de maig es van celebrar les IV Jornades 
de Cooperació amb el Tercer Món.

L'any 1993 és l'Any Internacional dels pobles 
indígenes.

El programa d'actes fou el següent:
Dissabte 8 de maig:

* Inauguració exposició "Constructors del nou món". 
Museu de salt.

* Gimcama solidària. Pl. dels Peixos.
* Benvinguda i presentació Jornades per l'Alcalde de 
Salt, Xavier Corominas.

* Taula rodona sobre cooperació.
* Sopar a Can Panxut.

Diumenge 9 de maig:

‘Benvinguda i presentació per l'Alcalde de Salt, 
Xavier Corominas.
* Taula rodona. Lluita dels indígenes per la terra de 
Guatemala.

* Arrossada popular, zona esportiva.
* Mossa campestre a la zona esportiva.
Les Jornades van estar organitzades per la Parròquia 

de Sant Cugat, Ju stícia  i Pau i la Comissió 
d'Agermanament Salt X Quilalí.

HOMENATGE A EX-COMBATENTS 
EM PRESONATS DURANT LA II 
GUERRA MUNDIAL

La Placa de la plaça de Catalunya. L'Alcalde Xavier 
Corominas amb ex-combatents francesos (28-5-93)

EI passat 29 de maig va tenir lloc, al nostre poble un 
acte d'homenatge als ex-combatents de la 2a. Guerra 
Mundial, que van ser empresonats en travessar la 
frontera, i que fugien dels nazis. Es va descobrir una 
placa amb text en català i en francès, com a recordatori 
de l'em presonam ent dels evadits de França, 
principalment, i d'altres països europeus.

L'Alcalde Xavier Corominas, va cloure una sèrie de 
parlaments en els quals van intervenir ex-combatents 
francesos i catalans.

A l'acte van assistir-hi unes 400 persones.

ELECCIONS GENERALS 6-T

EI passat 6 de juny es van celebrar les eleccions 
generals al Congrés de Diputats i Senat de l'Estat 
espanyol.

El resultat de les diferents formacions polítiques al 
nostre poble fou el següent:

PSC: 4.447
CiU: 4.077
PP: 1.102
ERC: 946
IC: 654
CDS: 63

Altres: 305
Blanc/Nuls: 144
Amb una participació del 73%.

a u t o  t a l l e h

hispalense
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Vint anys del Club Petanca Salt

CLUB PETANCA SALT __________

Jo no sé si el CLUB 
PETANCA SALT també és 
més que un club.

Com que ara està tan 
de moda no ho es
tranyaria. Probablement sí 
que ho és, com tantes 
altres entitats i asso
ciacions benemèrites, sub
stitutius d'uns poders pú
blics amb poca iniciativa, 
insensibles a segons qui
nes manifestacions i es
cassos de recursos, cosa 
que ja esdevé tòpica de 
tant sentir-la i repetir-la a 
tort i a dret. Això a Ca
talunya es constants cada 
dia que passa.

En rigorosa lògica, el 
fet que un grup de 
ciutadanes i ciutadans es 
reuneixin per practicar un 
esport, aportar-hi seny, 
força i dinamisme, fer-ho 
gratuïtament, sense el

§
s
s

trafiqueig dinerari de 
l'esport professional, per 
pura afecció i pura de
voció, a mi em sembla 
d'entrada una proposta 
molt encomiable, digna 
d'admiració i de segui
ment i una invitació 
pública a la generositat, a 
l'esforç com unitari, a 
l'altruisme i a l'emulació. 
Fer-ho, però, durant vint 
anys ininterromputs, ja és 
tot un rècord i bé es 
mereix una barretada de 
respecte públic i un 
aplaudiment.

El CLUB es va fundar 
l'any 1972. Vint anys, com 
aquell que no diu res! 
Mireu si n'hi ha passada 
d'aigua bruta sota els ponts 
en tants de dies i si n'han 
caigut de solellades en 
aquests dos decennis! I si 
n'han passades de coses,

cosasses i cosetes en 
aquest petit país i en 
aquesta oblidada vila! Ells,
però, els del CLUB PE
TANCA SALT, dali que dali 
amb la seva dèrie cada dia, 
cada hora, cada minut!

Ja a l'any següent de la 
seva fundació, encara com

aquell que diu am b el 
b ib eró  als llavis, inau
guraven 10 pistes de joc a 
l'antic pati de la Rectoria. 
D 'aleshores en çà han par
ticipat en tots els Cam
pionats haguts i p er haver 
organitzats pels clubs en 
actiu de tot el Principat i

73a EDICIÓ  COPA P IR INEUS (FRANCE) - Dupleta 
campiona del C.P. Salt (Dolors Gamundi - Teresa Carretero)

frigoríficos del ter
S a  & m

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

C/. Major, 419 - Tel. 23 31 11* 
17190 SALT 

Fax 24 45 18 - Telex 56204 FTER-E 
Apart. Correus, 239 -17080 GIRONA



CLUB PETANCA SALT

fins i tot de més enllà de la 
nostra terra. I que consti 
que en moltes ocasions se 
n'han endut la copa de 
campions! Al Campionat 
Regional de Breda, per 
citar-ne només un e xem- 
ple. Sense anar més lluny, 
l'any 1992, el CLUB PE
TANCA SALT guanyà el 
Campionat de Catalunya. 
Campions de Catalunya!

En fi, de dades i dates 
en podríem ressenyar a 
l'alçada d'un campanar 
sense esgotar-les, serien 
inacabables, tant se val!

preparen per la Festa Ma
jor; volen llençar la casa 
per la finestra . De mo
ment organitzen dos 
Torneigs d'àmbit interna
cional. La III EDICIÓ DE 
LES XII HORES IN
TERNACIONALS DE PE
TANCA FÈMINES I LA X 
EDICIÓ DE LES XX HO
RES INTERNACIONALS 
DE PETANCA SÈNIORS, 
els dies 28 i 29 del proper 
agost. Amb un detall 
rellevant. L'acte de pre
sentació dels equips serà 
en un lloc desusat: el pati

jugadors. Els equips es 
compondran de cinc ju
gadors. Sistema de com
petició, el de lligueta (tots 
contra tots) i es jugarà per 
TRIPLETES..

Ja ho veieu si en poden 
fer d'enrenou i de fressa 
una colla de ciutadanes i 
ciutadans tenaços, mentre 
tinguin imaginació i ganes 
de superar-se! Ja ho veieu 
si n'arriben a desenvo
lupar d'energies creadores 
un grup de persones con
vençudes de saber què 
volen, què fan, perquè ho

adquirir el nostre pa de 
cada dia i on, per tant, 
tothom ha de substreure's 
hores de descans ben 
merescut per dedicar-les 
gratis et atnore a orga
nitzar Campionats Inter
nacionals a fi d'estalviar- 
ne les despeses inneces
sàries i excessives?

Fet i fet aquests mi
racles són encara molt 
freqüents a Salt i les seves 
rodalies. Es allò de la dita 
popular: Salt, París i Lon
dres!

ACTUALS CAM PIO NS C.P. TERRAFERMA ACTUALS CAM PIONS DE CA TALUNYA
XX Hores Internacionals Sèniors 1992, celebrades al C.P. Pep Quintana, Josep A. Hidalgo, Julia Gómez

Salt els dies 5  i 6 de setembre

Però no us penséssiu 
pas que amb aquest llar- 
guíssim i meritori historial 
en tenen prou, no! Ni de 
bon tros! En volen més. 
Tenen molta marxa pel 
que sembla! Són com el 
bon vi del bon raïm que 
un cop ha fet bullida, ha 
fermentat, dóna una em
penta de senglar!

Aquest any ens la

de la casa pairal de "Cal 
Mut".

En aquests Concursos 
de llarga durada hi par
ticiparan per primer cop 
la FEDERACIÓ DE MA
LLORCA, l'ARAGONESA i 
la d'ALACANT. També hi 
participarà, no caldria si
nó, la CATALANA (Lleida, 
Tarragona i Girona) i la 
FRANCESA. En total 100

volen i per quines raons 
ho fan!

Qui ho diria -si no ens 
coneguéssim- que vivim 
en població d'una vintena 
de milers d'habitants, més 
aviat curta, on la gent 
treballa tant com pot, una 
vila on pares i mares, fills 
i filles, s'han d'enginyar 
qui sap lo per guanyar-se 
les garrofes amb què

En nom de tots els 
saltencs i saltenques, grà
cies.

I que sigui per molts 
anys!!

CINQUETA SOTS-CAM PIONA DEL C.P. SALT  
XX Hores Internacionals Sèniors 1992, (Joan Torres, 

Manel Torres, Antonio Espinar, Joan Roldán i Jordi Martín)
XX  HO RES INTERNACIONALS SÈNIO RS 1992 
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SALT: 8 en 1

La p resen tació  d 'aquest 
treb all té  co ra  a fin alitat 
d o n ar u n a  visió m és real i 
a lh o ra  m és viva del que és  
actualm ent el poble de Salt.

Q uan p arlem  de Salt, no  
n'hi h a  p ro u  de d ir Salt i 
V eïnat, i en cab rir-h i totes  
les zones o  diferen ts b arris  
del poble, ja  que, avui dia, 
te n im  u n e s  z o n e s  d ife 
ren ciad es  e n tre  elles, ja 
sigui pel tipus d 'edificació  
existen t, p e r  la seva d en 
sitat d em ogràfica  o  pel seu  
arrelam en t.

P a rla r  de Salt i n om és  
estab lir Salt i V eïnat, no

d eixa  de se r  sinó u n a divisió  
m olt sim ple i, avui dia, am 
bigua. P e r  tan t, m odificable. 
Cal d ir que n o  tots els barris , 
z o n e s  o  s e c to r s  te n e n  el  
m a te ix  g ra u  d 'id e n ti ta t  i 
c o n s c i è n c i a .  E n  a lg u n s /  
algu n es aq u est és e lev a t i 
significatiu. E n  altres, p erò , 
la  co n scièn cia  de b a rri és tot, 
ara , m olt feble i p rim ària .

A ixò n o  v ol d ir que en  un  
futur p rò x im  la seva co n s
cièn cia  i la  p resèn cia  d'en* 
titats específiques de la  zon a  
(a s s o c ia c io n s , co m is s io n s ,  
e t c .)  d o n in  a a q u e st u n a  
e n t i t a t  m é s  p r o f u n d a  i

arre lad a  que la  que avui 
ten en . El treb all que h em  
e la b o ra t  és o b e rt  i m o 
dificable i estem  ob erts  als  
suggerim en ts de p erson es
o  en titats que vulguin fer- 
h o . P erò  creiem , de veritat, 
que ca l u n  rep lan tejam en t  
d e la  d iv isió  d el p o b le . 
N o sa ltre s  h e m  tro b a t  8 
zo n es d iferen ciad es  que  
a ra  les e x p o se m  aquí. P er  
a ix ò  h e m  titu la t aq u est  
n ú m ero , SALT: 8  en  1.

Col·lectiu de Redacció

¡

Aquest treball ha estat realitzat per Agapit Alonso i Pont

Tintoreria

REGOLTA
Pells - Llanes de matalàs 

Catifes i tot el que fa referència 
a la nostra indústria

C/. Major, 312 - Tel. 23 45 43 - SALT

/ * / s
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SALT: 8 en 1

Nom de! barri: Barri Vell 
Límits:

E: c/ Ausias March 
N: Rec/Rda. Monar 
O: c/ Salvat Papasseit 
S: c/ Major

Places: Verdaguer, Sant Jaume, pl. de la Vila, Lluís 
Moreno, pl. Surroca, plta. Juli Garreta, pl. del Pi. 
Equipaments: Església de Sant Cugat; Casal de 
Jubilats, que acull diverses entitats; Ateneu Can 
Panxut; Museu de Salt; Col.legi Dominiques; La 
Rectoria: Escoltes i activitats Parroquials. 
Elements dignes d'interès; Església de Sant Cugat, 
Mas Llorens, Monument a Joaquim Ravetllat (pl. 
dels Peixos), Cal Mut, Les Llúdrigues, Mas Ribot, La 
Rectoria, Torre Mirona, Conjunt d'edificis pl. de la 
Vila.
Agricultura: Antigament una gran part de la gent 
del barri Vell es dedicava a l'agricultura, avui només 
en queden uns pocs, són hortolans.
Fàbriques: Monar i Gassol
Industrials: Fusteries, manyà, pastisseries, tapisser,
fleques, tintoreria.
Comerç: Antigament el comerç en aquesta zona 
havia estat molt important, malgrat que actualment 
n'hi ha poc. N'hi ha una mica al carrer Major i al 
carrer Llarg. Generalment la gent d'aquest barri s'ha 
de traslladar a la zona nova del poble per anar a 
comprar.
Característiques generals del barri:
A/ El barri Vell de Salt està situat al sector N/O del 
Municipi. Hi predominen les cases de planta i pis. 
També hi ha algun bloc.

En aquesta zona va començar l'estructura 
urbana del poble i el que va ser nucli inicial del que 
posteriorment seria Salt. Recordem que abans el 
poble era un conjunt de masos aïllats.
B/ En aquest barri tenen la seva seu un bon conjunt 
d'associacions.

Passeig Verdaguer/c. Processó 
Barri Vell. Foto: M anel Calvo

Museu de Salt ",Mas Llorens" 
Barri Vell. Foto: M anel Calvo

Plaça dels Peixos 
Barri Vell. Foto: Manel Calvo LA 
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___________ TEVA/MEVA__________________________________

Lluís Buch i Serra
A rquitecte

Neix a Salt ara fa 36 anys, al barri vell, prop de l'església. 
Compagina els estudis d'aquitectura i posteriorm ent la 

professió d'arquitecte amb l'ensenyament del català i la tasca 
de normalitzador lingüístic. El 1987 guanya el Premi de 

Monografies Locals convocat per l'Ajuntament saltenc, amb 
el llibre "Aproximació al creixem ent urbà de Salt".

L'estudi d'arqui
tecte de Lluís Buch 
ocupa tot un pis del 
Grup Verge Maria. El 
trobem treballant da
vant l'ampli finestral 
orientat a migdia, que 
domina l'espai encara 
verge -urbanística
ment parlant- entre 
l'autopista i El Sitjar. 
En aquest ambient llu
minós i ordenat, entre 
plànols, projectes, lli
bres i fotografies, es 
desenvolupa l'entre
vista que transcriurem 
tot seguit.

Algú ens h a dit 
que, en un m om ent 
donat, vas abando
n ar els estudis d 'ar
quitectura p er dedi- 
car-te  a una tasca  
ben diferent, com  és

AUTO TALLER

la de l'ensenyam ent del 
català.

Bé, no és exactament 
així. El que passa és que 
els estudis d'arquitectura 
tenen un problema greu 
-o el tenien, perquè ac
tualment i en certa mane
ra s'ha arreglat- que és el 
projecte de fi de carrera. 
Aquí s'hi queda (o s'hi 
quedava) tothom enca
llat. És un tema difícil i 
complicat que seria llarg 
d'explicar. El fet és que 
m entre treballava en 
aquest projecte, vaig ins
criure'm a unes classes 
de català, amb tan bona 
sort que vaig tenir com a 
professor en Salvador 
Sunyer, que, com tots sa
bem, és un home capaç 
d’entusiasmar qualsevol.

Això passava cap a 
l'any 82, amb tot aquell

F. F E L IU

C l. Pere Coll Guitó, 22 - Tel. 23 19 73 - SALT

Ctra. Nacional II (Encreuament Caldes)
Tel. 46 03 66 - CALDES DE M ALAVELLA

"boom" de la normalitza
ció lingüística. I, efectiva
ment, vaig estar treballant 
en aquest camp en dife
rents ajuntaments, i tam
bé fent classes de català. 
Però, repeteixo, simulta- 
nejant-ho amb els treballs 
del projecte de fi de car
rera, que no vaig aban
donar mai.

Et veiem , ara  m a
te ix , d ed ica t p le n a 
m ent a la teva professió 
d'arquitecte. La tasca  
en  el cam p lingüístic 
h a  q u ed at e n r e r a ,  
oblidada?

No, de cap manera. 
Ja he dit que Salvador 
Sunyer em va influir molt 
en aquest aspecte. He 
continuat treballant en el 
camp dç la llengua, però 
en aspectes més especia

litzats, en lèxics concrets, 
en terminologia profes
sional, com el de l'arqui
tectura. En aquest sentit, 
he fet classes a l'Institut 
de Formació Ocupacio- 
nal, adreçades a deli
neants i a gent que treba
lla en el camp de la cons- j 
trucció. Encara la setma-l 
na passada vaig participar J  
en una reunió que es va 
celebrara Barcelona, con
vocada pel Departament 
de Política Territorial i 
Obres Públiques de la 
Generalitat, per tal d'en
degar uns cursos dirigits 
també a professionals del 
ram de l'arquitectura.

Crec que és obligat 
de parlar, en cara  que 
sigui breum ent, del teu 
llibre "A proxim ació all 
c re ix e m e n t u rb à  d el

Fàbrica de miralls 
Col·locació i instal·lació 
Especialitat en vidrieres 
artístiques 
Finestres de Celosía 
Mampares per a bany

S olars.a.

£ 4

d is t r ib u ïd o r

C/. Joan Maragall, s/n. - Zona Esportiva 
Telèfon 23 58 11 - SALT



TEVA/MEVA

Salt", guardonat am b el 
p rim e r p rem i al I I I  
Concurs de M onogra
fies sobre Salt. Miquel 
Berga, en  el prefaci, el 
qualifica d 'im portant i 
n e c e ssa ri i de re fe 
rè n cia  o b ligad a p e r  
especialistes en  gen 
eral i p er tots els ciu
tadans de Salt m olt en  
particular. No cal dir 
que estem  totalm ent 
d'acord am b aquestes 
m anifestacions i c re 
iem que, en efecte, es 
tracta d'una obra im 
prescindible per com 
prendre l'actual estruc
tu ra  u rb an ística  del 
nostre poble.

Vaig començar a tre
ballar en el llibre com a 
pas previ al meu projecte 
de final de carrera. Era, 
em sembla, l'any 87 i vaig 
creure que aquell era un 
bon moment, en el sentit 
que s'acabava d'aprovar 
el Pla General i s'iniciava 
-s'havia d'iniciar- una nova 
etapa respecte al que 
havia estat fins llavors 
l'urbanisme a Salt, molt 
nefast en els anys ante
riors. Tot plegat em va 
servir d'excusa per es
criure aquest llibre, fent 
com una mena de balanç
o anàlisi d'allò que s'havia 
fet en l'aspecte urbanístic

al nostre poble. I procu
rant, en tot moment, fer- 
ho de manera planera i 
entenedora per a tothom
i no solament per a perso
nes especialitzades en el 
tema.

Com  veus el futur 
de Salt des del punt de 
vista urbanístic?

Si partim del Pla Gen
eral vigent el del 1986, jo 
veig que tot i trobant-nos 
a les acaballes dels vuit 
anys de termini en què es 
fixaven les actuacions, 
queden moltes coses pen
dents, la realització de les 
quals s'hi preveien per al 
primer quadrienni. I veig, 
per altra banda, una man
ca d'interès o poques 
ganes de tirar-les enda
vant, mentre que, pel con
trari, en d'altres temes s'ha 
evidenciat un interès es
pecial a anticipar-ne l'exe
cució. Crec que, de cara 
al futur, s'haurà de plan
tejar una revisió o modifi
cació d'aquest Pla Gene
ral per tal d'adaptar-lo a la 
realitat actual. Tenint ben 
clar que, urbanística
ment, formem part d'una 
àrea metropolitana que 
ens condiciona i de la qual 
no podem prescindir.

L'escàs sòl urbanit

zable de què es disposa 
dins del tam bé reduït 
term e m unicipal, lim i
ta  força -suposo- les fu
tures actuacions.

Naturalment. Però 
sense necessitat de mou- 
re'ns de l'actual teixit ur
bà, hi ha molta feina a fer. 
La conversió del Mas Llo
renç en museu o el pro
jecte de transformació de 
Can Panxut, són exem
ples clars, que poden ser 
impulsors d'una necessà
ria regeneració del barri 
vell, dins del qual -val a 
dir-ho- s'hi han fet rehabili
tacions francament reei
xides. Però caldria que 
n'hi haguessin moltes 
més.

Per acabar, to m em  
al tem a de la norm a
litz a c ió  l in g ü ís tic a .  
Com  veus la situació, 
avui, després dels deu
o dotze anys d'actuació, 
als ajuntam ents, a  al
tres institucions o  en
tre  els professionals?

Hi veig un cert enca- 
llament. S'estan repetint 
sempre les mateixes fei
nes sense tirar més enda
vant. Les institucions ac
tuen més de portes enfora 
que no pas amb un veri
table interès normalitza
dor. Però és que per altra

banda, no tenim un 
marc legal que faciliti 
anar més endavant. I 
en l'àmbit dels pro
fessionals (arquitec
tes, notaris i advo
cats, etc.), és molt 
pitjor. Mira, normalit
zar suposa, ara per 
ara, una dificultat afe
gida a les pròpies de 
la teva activitat; i si 
no hi ha pas un mínim 
d'interès, se'n passa. 
Per com oditat. Jo  
veig projectes que, 
malgrat que tècnica
ment poden ser per
fectes, a nivell de lexi
cografia, de vocabu
lari, etc., són un de
sastre; alguns fan por 
de veure. I són gent 
que per la seva capa
citat intel·lectual no 
els costaria gens, de 
fer-ho bé. Però, ja dic, 
no hi ha aquest mí
nim d'interès.

Qüestió de ge
neracions, potser?

Josep Cristòfol

RELLOTGERIA - JOIERIA

PLAQUES I TROFEUS

Cl. Major, 83
Tel. 43 47 70 SALT

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS 
CATALUNYA

PERE TEIXIDOR-
MONTESA DUCATI

Cl. Major, 307 "  VESPA
Telèfon 23 93 67 ™ cson derbi_
SALT HONDA PUCH
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SALT: 8 en 1

Nom: El Veïnat 
Límits:

E: Girona 
N: Sèquia Monar 
O: Barri La Farga/Passeig 
S: Barri pl. Catalunya 

Places: Pl. Veïnat, plta. Emili Pibernat, pl. Ciutat d'Olot. 
Equipam ents: Escola d'Adults, Guarderia, Escola 
Vilagran-Noguer.
Elements dignes d'interès: Pl. Veïnat (abans pl. Sant 
Pere), Antiga Estació del tren Edifici c/Major/pl. Veïnat. 
Indústria: Coma-Cros, Panificadora.
Industrials: Pastissers, tintoreria, etc.
Comerç: Hi ha força comerç, principalment a la zona 
del carrer Major.
Serveis: Banca, gestoria, assegurances, acadèmies, 
guarderies.
Característiques generals del bari:
A/ El Veïnat, anomenat també barri de Sant Antoni, es va 
construir arran de la industrialització de la zona. Agafà el 
seu nom, Sant Antoni, del carrer que porta el mateix 
nom. El tipus d'urbanisme de la zona queda perfectament 
traçat ja a finals del segle passat i principis de l'actual, 
entorn de les fàbriques Coma-Cros i Mulleras. Cases dè 
mig, sota-planta i pis, que es concentra en els carrers 
Sant Antoni, Garbí, Unió, Indústria, pl. Veïnat, Josep M.8 
de Sagarra i Abat Oliba. Després vingué el lr. eixample 
de la zona cap al carrer Sant Romà, Cervantes i principi 
de Guimerà.

Les cases són originàriament de planta baixa i pis. 
B/ La zona és un barri perfectament consolidat del 
poble, on la gent se sent del Veïnat.
Festes: Se celebren les festes en honor de Sant Antoni i 
de Sant Romà.

C/. Unió "El Veïnat". Foto: Manel Calvo

Fàbrica Coma-Cros "El Veïnat". Foto: M anel Calvo

a u t o - s p o r t

T O T E S  L E S  
M A R Q U E S  

4 X 4

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



SALT: 8 en 1

Nom del barri: La Farga/El Passeig 
Límits:

E: Enric Granados 
N: Sant Dionís/A. Cabruja 
O: c/. Enric Granados 
S: Passeig Ciutat de Girona/c. Major 

Places: Pl. Pau Casals, passeig Ciutat de Girona 
Equipaments: Parròquia Sant Jaume, Biblioteca Ministral 
i Masià, Casa de Cultura Les Bernardes, Llar de Jubilats "Les 
Bernardes”, Escola La Farga, Col.legi Pompeu Fabra, Cen
tre de dia Les Bernardes, La Ludoteca.
Elements dignes d'interès: Passeig Ciutat de Girona, 
Torre Santdionís, Edifici de la Central del Moli. Edifici de 
l'escorxador, Edifici de l'antic Ajuntament, Les Bernardes. 
Serveis: Caixes, bancs, parada de taxis, notaria. 
Característiques generals del barri:
A/ La zona del barri La Farga/El Passeig està situada a la part 
N/Centre del poble. Predominen les cases de planta baixa 
i planta baixa i pis.

L'element més destacat és el passeig Ciutat de 
Girona. Per Sant Jordi hi han parades de llibres i roses, a 
més de la Fira d'Artesania. El dimecres hi ha el mercat de 
verdures.

El projecte d'Eixample de 1927, de l'arquitecte 
Ricard Giralt i Casadesús, aprovat pel Consistori Saltenc el 
3/9/32, preveia dividir l'espai entre el Veïnat i Salt, en 
dues zones ben concretes, agafant com a divisió la carretera 
Girona-Manresa N-141, actualment carrer Major: la la. 
zona seria des de la carretera cap al sud, i la 2a. part de 
l'Eixample de 1927, que coincideix amb la 2a. gran zona 
de Giralt i Casadesús, era la que hi havia entre la carretera 
i la sèquia Monar, sector on es preveia unes edificacions 
tipus cases ciutat-jardí, dividit en dues parts: un gran parc 
públic i una ciutat jardí organitzada entorn d'una plaça 
central.

B/ El barri de La Farga/El Passeig, fins fa ben poc era 
una zona força despoblada, ja que el projecte de Giralt i 
Casadesús va quedar estroncat l'any 36. Però sí que és 
veritat que aquesta zona conserva l'esperit de l'arquitecte, 
ja que la major part de les construccions mantenen una 
harmonia amb l'entorn i són parts urbanes perfectament 
continuadores de l'estructura primera del barri del Veïnat.

També cal destacar l'existència d'algun bloc i 
l'absència total de comerç a la zona.

Torre Sant Dionís. El Passeig/La Farga. 
Foto: M anel Calvo

Parròquia de Sant Jaume. La Farga/El Passeig. 
Foto: Manel Calvo

El Passeig Ciutat de Girona. La farga/EI Passeig 
Foto: M anel Calvo. LA 
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SALT: 8 en 1

Nom del barri: Pl. de Catalunya 
Límits:

E: Sta. Eugènia de Ter 
N: Barri de Sant Antoni 
O: c/ Sant Romà 
S: Avinguda Països Catalans 

Places: Pl. de Catalunya 
Equipaments: Mas Mota 
Elements dignes d'interès: Can Pous, 
Mas Mota.
Industrials: Tapisseria.
Comerç: Força comerc, botigues de 
queviures, 2 supermercats, bars, etc... 
Característiques generals del barri: 
A/ El barri de la pl. de Catalunya és una 
zona del poble amb unes 
característiques ben concretes i alhora 
diferents del que podem dir de la seva 
zona veïna o barri de Sant Antoni.

Les cases de mig soto no han 
existit mai, i hi han grans blocs, el que 
suposa tenir una densitat demogràfica 
molt alta.
B/ La zona es va construir a partir dels 
anys 70, i al bell mig de la plaça hi ha 
la casa pairal de Can Pous.

La plaça de Catalunya configura 
l'existència de la zona i gràcies a ella, 
els veïns poden gaudir d'un espai ampli 
i obert, molt important per a la zona. 
F estes : El barri, periòdicam ent 
organitza festes i activitats.

Mas Mota. Pl. Catalunya 
Foto: M anel Calvo

Avinguda Països Catalans. Pl. Catalunya. Pl- de Catalunya.
Foto: M anel Calvo Foto: M anel Calvo.



SALT: 8 en 1

Nom del barri: Zona Centre.
Límits:

E: Començaments del c/. A. Guimerà 
N: c/ Major
O: c/ Passeig Marquès de Camps 
S: Avinguda Països Catalans 

P laces: Pl. Llibertat, LI. Companys, pl.
Convivència, pl. del Mercat, pl. Guifré el Pelós. 
Equipaments: Ajuntament, CAP, Jutjat de Pau, 
Església Evangèlica, Escola Municipal de Belles 
Arts, Mercat cobert, B iblioteca Infantil 
Massagran, Policia Municipal, Correus, etc... 
Elements dignes d'interès: Escultura La Família 
(pl. Llibertat).
Comerç: Queviures, carnisseries, fleques, roba, 
sabateries, etc..
Serveis: Bancs, caixes, assegurances, bars, etc.. 
Característiques generals del barri:
A/ El barri de la zona centre està situat actualment 
al mig del poble de Salt. Aquesta zona comprèn 
la 2a. fase del que va planificar l'arquitecte Giralt 
i Casadessús, l'any 1927, iq ue va quedar estroncat 
l'any 36. La zona no té res a veure amb el que va 
dissenyar l'arquitecte, i es va deixar fer, en 
edificació el que es va voler durant els anys de 
l'especulació, el que va resultar una densitat 
molt elevada en edificis i població, i amb una 
mancança important d'espais verds. Els carrers 
són molt estrets.
B/ L'eix principal de la zona és el carrer Àngel 
Guimerà/F. Macià. Pl. de la Llibertat. 

Zona Centre. 
(Foto: M anel Calvo).

c / Ramon Sambola. Zona Centre Casa de la Vila. Zona Centre
Foto: M anel Calvo (Foto: M anel Calvo) LA 
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SALT: 8 en 1

Nom del barri: Zona esportiva 
Límits:

E: Passeig Marquès de camps 
N: c/ Major 
O: Autopista 
S: Pla de salt 

Places: Pl. Onze de Setembre, pl. A. 
Gaudí.
Equipaments: Pavelló, Camp de 
Futbol, Pista Coberta, piscina, etc.. 
Industria: Frigorífics 
In d u str ia ls : Tallers, zona de 
magatzems, transports, etc.. 
Comerç: Molt poc comerç i encara 
concentrat al sector més proper a la 
zona del centre i pl. Onze de 
Setembre.
Serveis: Caixes, assegurancesc, etc.. 
C aracterístiques generals del 
barri:
A/ El barri de la zona esportiva està 
situat al sector oest del poble.

La zona urbanísticament, 
queda configurada pels equi
paments esportius i concentrats en 
el sector. És zona molt oberta, 
gràcies al gran vial dels països 
Catalans, malgrat que hi han dues 
zones de molta densitat demo
gràfica: Pl. Onze de Setembre i Grup 
Verge Maria. El Pavelló és la seu de 
diverses entitats esportives.
B/ A la zona hi han forces habitacles 
de planta baixa i pis.
Festes: c/ Pere Coll i Guitó, Grup 
Verge Maria i Plaça Onze de 
Setembre.

c / Miquel de Palol. Zona Esportiva. (Foto: Manel Calvo).

Camp de Futbol Salt. Zona Esportiva. (Foto: Manel Calvo)

Pavelló Municipal dEsports. Zona Esportiva. (Foto: Manel Calvo)

* CASES
* AMPLIACIONS
* REHABILITACIÓ

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

OPTICA TAftRUS, í.o
Jaume Tarrús i Gaiter

Òptic diplomat 
Llicenciat en Ciències Físiques

Sta. Clara, 54 - Tel. 21 37 50 GIRONA 
Dr. Ferran, 1 - Tel. 23 06 61 - SALT

Descompte del 10%  per a Jubilats 
socis del «Casal de Jubilats»



SALT: 8 en 1

Nom del barri: Can Masó 
Límits:

E: Sta. Eugènia de Ter 
N: Pas. Països Catalans 
O: c/ Ramón y Cajal 
S: Psiquiàtric 

Equipaments: Psiquiàtric 
Agricultura: Horta. Plantació de 
pollancres.
Industrials: Tallers, xapisteria, 
etc.
Serveis: Benzinera. 
Característiques generals del 
barri:
A/ El barri de Can Masó, situat a la 
zona sud del poble, és un barri 
obert i amb poca densitat 
demogràfica. La major part de les 
vivendes són de planta baixa i pis, 
malgrat que hi ha alguns blocs.
B/ El carrer Dr. Castany és un dels 
principals vials per accedir a la 
zona. El carrer és propietat de la 
Diputació de Girona, ja que era el 
camí que anava al psiquiàtric.

c/ Pep Ventura. Zona Can Masó. (Foto: Manel Calvo).

Hospital Psiquiàtric . Zona Can Masó. (Foto: Manel Calvo).
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SALT: 8 en 1

Nom del barri: Sant Cugat/La
Maçana
Límits:

E: Psiquiàtric 
N: Avgcla. Països Catalans 
O: Passeig dels P. Catalans 
S: Zona escolar 

Places: Pl. Sant Cugat, pl. Canigó, 
rambla Maçana, passeig Josep 
Tarradellas.
Equipam ents: Institut, col·legis, 
mercat setmanal dels divendres, 
guarderia, etc..
E lem en ts  d ig n es d 'in te rè s :
Grup de Sant Cugat.
C om erç: Poc com erç i con
centrat a la pl. de Sant Cugat i als 
blocs adjacents: carnisseries, fle
ques, pastisseria, llibreria, etc... 
C aracterístiques generals del 
barri:
A/ El barri de Sant Cugat/Maçana 
està situat a la zona sud del poble,
i està format pel grup Sant Cugat, 
obra del Sindicat Vertical, i la nova 
zona de construcció de vivendes 
unifamiliars de la Rambla Maçana
i passeig Josep Tarradellas.

Els vials són amplis.
B/La zona queda influenciada per 
l'existència, a les proximitats, de 
l'Institut i col.legis del poble, el 
que suposa un moviment impor
tant de ciutadans cada dia pel 
lloc.

Zona escolar. Barrí St. Cugat/Maçana. (Foto: Manel Calvo).

Rambla Josep Tarradellas. Barri Sant Cugat/Maçana. (Foto: Manel Calvo)

Voltes de la pl. Sant Cugat. Barri Sant Cugat/Maçana. (Foto: M anel Calvo)
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CAGAFERRO LA CAPSA DE VIDRE

LA FARGA - Revista de Salt
Passeig Verdaguer, 1-17190 SALT

Nom i cognoms.......................................................................................
Adreça...........................................................Telèfon..............................
Codi Postal............................Població....................................................
D.N.I...............................Professió...........................................................
Desitjo subscriure'm a "LA FARGA - Revista de Salt", editada pel 
Casal de Jubilats de Salt, i faré efectiva la subscripció anyal de 1.500 
ptes. (per l'any 1993) per mitjà de rebut bancari.

Signatura

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyors:
Els agrairé, que amb càrrec al meu compte/llibreta, atenguin els 
rebuts que els presenti el Casal de Jubilats de Salt, anyalment, per a 
la subscripció a "LA FARGA - Revista de Salt".

Titular compte/llibreta..............................................................................
Banc/Caixa...............................................................................................
Agència/Adreça.......................................................................................
Número de compte/llibreta.....................................................................

Signatura

El Salt i les om bres

L'ombra és la projecció d'una 
persona o cosa, que queda 
reflectida en el seu medi i que 
sempre la identifica.

Les ombres de Salt són molt 
diverses i, alhora molt variades. 
Arribar a conèixer les ombres de 
Salt és identificar realment les 
coses, la gent i llur posicionament. 
Podem dividir les ombres de Salt 
de les següents maneres: allar
gades, àmplies, primes.... amb 
forma d'ocell blanc, de cavall 
irlandès, de serp verinosa, de 
papallona silvestre, de tejero sense 
bigoti, de rates-pinyades sense 
escrúpols, d'animals trepadors i 
humans.

N'hi ha molts que, aparen
tment controlen el seu jo, però no 
controlen la seva ombra, ni tant 
sols s'hi havien fixat, i l'ombra els 
traiciona.

Per conèixer, molt de pressa 
una persona ja no cal tractar-la, 
només cal conèixer la seva ombra, 
de ben segur que aquesta la descriu 
amb molta més claredat que si la 
tractés directament, perla senzilla 
raó que no hi han inhibicions, ni 
embuts que li impedeixen in
tervenir en alguna cosa, i amb les 
actituds d'hipocresia i fariseisme 
imposades per conviure en aquesta 
societat.

Encara hi han moltes ombres 
de temps enrera, i són ombres 
amples i grosses. Aquestes miren 
per llur existència i continuar 
detectant el que han detectat fins 
ara. Són aquelles ombres que es 
foten tots els brots, ja que tenen 
por que, algun dia, puguin sortir 
noves ombres, fortes i concretes, i 
que puguin fer-los nosa. Són aquells 
que inciten part de l'opinió pública 
a anar en contra d'algú. És el que en 
diem el caciquisme a nivell local, 
portat a les últimes conseqüèn
cies.
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ol viure a 
zona verda més 

gran de Salt ?
pisos i dúplex de 3 i 4 dormitoris

1 i 2 banys, 
més auxiliar

orientats al 
sol de migdia

í

TERRASSA

menjadors-estar 
de 36,26 i 21 m2

cuines d'l 1 
¡20 m2

pàrquing opcional

no ho dubti, 
truqui'ns!

E U G E S A
C O NSTRUC TOR A • IMMOBILIÀRIA

Telf. 23 55 61
C /  Major, 182 - 17190  SALT (Girona) # /

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


