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Le s  adm inistracions públiques del país han optat pel paper reciclat, q ue  té u n a mitiana d e  vid a m olt limitada-----------------

Els arxivers alerten del perill que suposa per 
a la memòria històrica el paper ‘ecològic’
L’ús indiscriminat d’aquest material fa difícil la conservació de documents cabdals

El col·lectiu d’arxivers ha donat el crit d’alerta: l’afany gona meitat del segle XX. Ets arxivers encara van més 
ecològic de les Administracions ha estès la utilització Uunv i demanen que els documents públics essencials es 
del naper reciclat, amb una expectativa mitiana de vida facin en paper permanent, amb una durada garantida 
de sols 30 anys. Aquest lloable interès per la natura pot de 300 anys. L'alternativa dels nous suports tecnològg  
fer perillar el 90% d eia  documentació escrita de la se- tampoc no sembla que sigui la solució.------------------

Mitjana de vida dels diferents tipus de paper

Paper reciclat sí, 
però per a segons què

Això de fer servir paper 
reciclat s'ha posat de moda, com 
moltes altres coses ecologistes.

El que passa és que el paper 
reciclat té una durada escassa, i 
convé fer-lo servir per a treballs 
que no s'han de guardar massa 
temps. Sinó, us trobareu que en 
2, 5 o 10 anys, el que deien els 
faxs o les fotocòpies ara ja no 
diuen res de res perquè s'ha

esborrat i difuminat.
Evitem tallar arbres en va, 

però no siguem rucs. Si hem de 
fer unes memòries que volem 
que durin (com  els pergamins 
m edievals que han arribat 
intactes als nostres dies), doncs 
feu-ho en paper permanent. 
Tindreu la garantia que, al cap 
de 300 anys, encara es podrà 
llegir amb nitidesa.

Fe d'errades

En el tema central que vàrem presentar amb el nom de: SALT, 8 en 
1, hi havien dos errors, que lògicament s'entenen ja que és duplicitat 
de nom de carrer, però que amb tot cal rectificar: 
p. 13: Nom del barri: La F a rg a /E l P asse ig .
O: diu Enric Granados i el carrer correcte és Ausias March, 
p. 18: Nom del barri: S an t C u g a t/ L a  M açana.
O: diu passeig P. Catalans i el nom correcte és passeig Marquès de 
Camps.

El problema de la "ñ"

Tots sabem que la lletra "ñ" és 
una form a típ ica española. 
Generalment en altres idiomes, per 
escriure aquest signe se sol recórrer 
a dues lletres, com és el cas del 
català, el francès o l'italià,

Per això, els ordinadors que es 
fan a altres països no porten 
incorporada la lletra *Ñ*.

Aquívé el problema. A l'hora de 
dem anar su bven cion s a la 
Comunitat Europea, els ordinadors 
de Brussel·les no capten el noms i 
congoms amb "ñ".

Així ens hem assabentat que 
pagesos andalusos trigaran a rebre 
una subvenció de la Comunitat 
Europea, total perquè es diuen 
Peña, Ocaña, o Ibañez, i perquè 
són d'España i no d'Espana.

I és que la técnica i la informática 
avancen una barbaritat, però de 
vegades quan fan errors, aquests 
són de ca l'ample.

Denuncien que pagesos 
amb la «ñ» en el cognom 
no cobren qjuts de la CE
■  B russe l·les.— La Comissió 
Europea va rebutjar ahir que els 
seus ordinadors siguin la causa del 
fet que més de cent pagesos de 
la província de Jaén s’hagin que
dat sense subvenció comunitària

El bisbe Torras i 
Bages, ara es diu 

Torres Ibáñez

Ja ho veieu, el nom del nostre 
il.lustre bisbe català, Torrasi Bages, 
el bisbe que va escriure el llibre "La 
Tradició Catalana", i que va dir que 
Catalunya serà cristiana o no serà, 
ara també li ha tocat el rebre i l'han 
confós amb un tal Ibáñez. Segons 
l'anunci, ja no es diu Torras i Bages 
sinó Torres Ibañez. Resulta que en 
aquest món n'hi ha de savis!

Primera-mà.
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EDITORIAL

Salt, poble avorrit?
Es parla, i més entre el jovent, 

que Salt és un poble avorrit. Alguna 
cosa hi ha de cert.

No volem pas dir que a la nostra 
vila no s'hi facin activitats festives. 
N'hi ha, i molt divertides, al llarg de 
l'any: sardanes, revetlles, festes de 
carrer, e spectacles in fantils, 
juntament amb festes populars 
arrelades: Reis, Carnestoltes, Sant 
Jordi, Festa Major, totes elles ens 
ofereixen durant les diverses èpoques 
de l'any molts actes, gràcies, sobretot, 
al treball desinteressat de diferents 
entitats.

En aquest sentit cal dir que sí que 
es fan activitats, i ben repartides.

Però quan alguns diuen que Salt 
és un poble avorrit, cal referir-se a 
l'ambient lúdic de la nostra població, 
especialment els caps de setmana.

Hi ha poblacions que, en elles 
mateixes, tenen una dinàmica de 
"marxa" els dissabtes i diumenges. 
Banyoles, Figueres, Olot... per 
exemple. De fet, són capitals de 
comarca, però a l'hora saben aglutinar 
durant gran part de l'any jovent, no 
només de les rodalies sinó fins i tot 
d 'a ltre s  contrades; aqu estes 
poblacions concentren sales de festes, 
discoteques, bars, llocs de tertúlia, 
balls, cinemes.

Salt, dissortadament, va perdre, 
ja fa temps la sala-de-ball/discoteca 
Esplai. Més tard es va convertir en 
cinema, i posteriorment va haver de 
plegar per manca d'assistència. L'últim

capítol, va ser el tancament del cinema 
Núria, de tants bons records, i avui 
convertit en bolera.

0  sigui, que Salt ha perdut els 
cinemes (només a Girona hi han 11 
sales), les sales de ball, i fins i tot els 
envelats de la Festa Major, quan per 
aquest poble l'envelat era una cosa 
emblemàtica, i érem els principals 
exportadors d'envelats arreu de 
Catalunya.

L'ambient a Salt els caps de 
setmana, especialment els diumenges 
a la tarda, és d'avorriment i solitud. És 
escassa la gent que passeja pel poble i 
el jovent aviat marxa a altres indrets a 
la recerca de divertiment.

Moltes vegades, amb raó o sense, 
l'excusa és Girona, que la tenim al 
costat i que xucla massa. D'altres, 
l'excusa és la costa, la neu o altres 
capitals de comarca.

De fet, per als saltencs les excuses 
només ens han de valer la meitat. La 
gent, el jovent es desplaça amb facilitat 
s ia  un lloc determinat hi ha ambient. 
No importa si són 20 o 40 els km. de 
distància.

Per tant, l'ambient, als caps de 
setmana, l'hem de crear nosaltres 
mateixos, i per això fa falta imaginació 
i creativitat, i ganes dé crear "marxa". 
Si nó, com podrem redreçar la imatge 
de poble avorrit i mig ensopit, els 
dissabtes i diumenges, que ara per ara 
Salt té? ^
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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.
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EL MIRADOR

Les arrels saltenques d'Óscar Ribas
(Cap del Govern d1 Andorra)

Óscar Ribas es considera l’iropulsor de la nova Constitució andorrana que ha enterrat les institucions medievals que regien el Principat. Tre 
ops cap de Govern d'Andorra, Ribas ha estat tambe el principal responsable de l’ingrés del Principal en l’Orgamtóactó de les Nacions Ümde 

A la cerimònia d’admissió a l’ONU com a membre 184 Ribas va pronunciar el sen discurs d agraïment en català

pare de la reforma andorrana *
3 S 3 B  —

Andorra tama pan, des d'ahir,

bres de Ies Nadaos Unkks» des
prés de I'aprovBdé imkswxtt M

......  ...................  ..... . .y**»*'ski «/  Va C
tema*: *  «Or*
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El 28 de juliol pas
sat, Andorra i, m és con
cretament, el seu cap 
de govem, Óscar Ribas, 
van ser noticia peí fet 
que el petit principat 
va entrar per primera 
vegada a l'ONU, i espe
cialment perquè el seu 
cap de govern va fer el 
discurs d'entrada ínte
grament en català.

També era la pri
m era vegada que la 
llengua catalana era 
usada en un fòrum de 
rang internacional de 
tant renom  com  és 
l'ONU. Ó scar R ibas 
passarà a la historia del 
català per haver estat 
el primer governant a 
utilitzar la nostra llen
gua en una institució 
que té per finalitat evi
tar els conflictes entre països i 
aconseguir una pau entre les na
cions.

L es a r r e ls  sa lte n q u e s  d'Ós- 
c a r  R ib as

Segurament són p ocs els sal- 
tenes que ho saben, però perquè 
té un interès pel nostre poble, i LA 
FARGA-Revista de Salt ha de mirar 
de divulgar-ho, cal dir que l'actual 
cap de govern d'Andorra té arrels 
saltenques.

Esperem que els historiadors 
del poble facin una investigació 
més exhaustiva dels avantpassats 
de la família d'Óscar Ribas i la seva 
vinculació amb Salt.

Nosaltre hem recollit algv nes 
petites dades que ben segur caldrà 
completar. Són aquestes:

-Els seus avis es deien MADRO
NA I AMADEU i vivien a Salt, al 
final del carrer St. Jaum e (gairebé 
tocant el C/. Processó) en una

casa que més tard es va dir Ca la 
Fransuà.

Amadeu, el seu avi, va ser vigi
lant del poble durant els últims 
anys de la seva vida, que els va 
passar als pisos de Ca la Sileta 
(avui carrer Llarg).

-El seu pare, Jo sep  RIBAS, fou 
mestre nacional. Va néixer a Salt a 
principis d 'aquest segle (anys 
1097-1098).

Va exercir de mestre a l'Escola 
Pública de Lluís Moreno.

-L'escola estava situada al 
començament del carrer Processó 
davant la plaça de la Vila (tram 
plaça de les Llúdrigues).

-Quan tenia uns 18 anys, i 
durant 2 anys, va fer de mestre a 
l'escola.

-Dos anys després va anar a fer 
el servei militar a l'Africa.

-Acabada la mili, Jo sep  Ribas 
aconsegueix una plaça fixa de

mestre a la Seu d'Urgell.
-Anys després es casarà amb 

una filla de la família Reig d'An
dorra. Els Reig eren una impor
tant família andorrana de negocis 
i fabricants de tabac.

Del matrimoni entre Jo sep  
Ribas i la filla dels Reig en neixerà 
Óscar Ribas i Reig, l'actual cap de 
govern andorrà.

Des de LA FARGA el volem 
felicitar pel seu discurs a l'ONU, 
on va parlar de la realitat dels 
Països Catalans i on es va erigir en 
defensor públic d'una llengua que 
ens uneix: el català.



LOCAL

BARRI DE LA PROCESSÓ

Els veïns del carrer de la Processó i voltants, van 
celebrar els dies 2, 3 i 4 de juliol la Festa que 
celebren cada any.

Els actes van com ençar el divendres, dia 2, amb 
petards i coets pel carrer Processó. Play Back 
infantil i ball amb el conjunt Trisònic a la pl. 
Verdaguer.

Dissabte, dia 3, concurs de dibuix, sardanes 
amb la Cobla Ciutat de Girona, i ball amb el conjunt 
Trisònic.

Diumenge, dia 4, Ofici religiós a la Parròquia de 
Sant Cugat. Festival infantil i audició de sardanes 
amb la Cobla Infantil del Col·legi Sta. M? de Blanes.

PLACA 11 DE SETEMBRE

Els dies 9 i 10 de juliol els veïns de la pl. 11 de 
Setembre van celebrar la 3® Festa d'Estiu d'enguany.

Els actes van com ençar el divendre dia 9 de 
juliol, amb ball de nit, amb el conjunt el Tren de la
Costa.

Dissabte, dia 10, espectacle infantil amb Àngel 
Daban i tot seguit xocolatada popular.

Audició de sardanes, a càrrec de la Cobla La 
Flama de Farners. I gran ball de fi de Festa amb el 
conjunt Stels.

CARRER DE SANT ROMÀ

Els dies 7 i 8 d'agost van celebrar la tradicional 
Festa de Sant Romà, els veïns de la zona.

Els actes van com ençar el dim ecres 7 d'agost, 
amb la inauguració de la Festa amb traques i coets. 
Sardanes per la Cobla Foment de la Sardana, i gran 
ball amb el conjunt Tràiler.

Dijous, dia 8, missa a la Parròquia Sant Jaume. 
Concurs de dibuix, jocs de cucanya, xocolatada i 
sopar de germanor.

Fotografia: Manel Calvo
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EL RACÓ DEL POETA

Ja no puc recitar

Ja  no puc recitar!
Les paraules se m'apaguen; 
no tinc forces per cridar 
que aquest món és injustícia 
encara que ho vulguin negar.

Ja  no puc escriure!
Les lletres no tenen valor, 
no poden expressar res.
La gent s'amaga i ignora, 
parlar no els està perm ès.

Ja  no puc lluitar!
M'han em presonat els versos, 
l'ànima m'han afusellat.
Diuen que som  la revolta 
i tan sols volem llibertat

F. Xavier Peya Bonell

Notre-Dame 
Gàrgoles i monstres

Tornaria sem pre 
a sentir el vertigen 
i l'alè que en dies freds 
expiren tots els monstres 
en "La Notre-Dame" 
sentinelles de qualsevol 
moviment, m assa atrevit, 
gàrgoles geperudes 
altisonants i reclinades 
a l'ensurt del més decidit. 
Esculpits d'hores, 
reposen barbes i braços 
i t'avisen del poder 
en les altures, 
i et torben el silenci 
i l'esbufec del cor 
en dies de pluja.

Francesca Laguarda

frigoríficos del ter
S m  C Í .

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

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

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



EL COLOR DELS DIES

Cançó de l'amor subtil
Ais dilectes Eva i Jo se p  Maria com  a  penyora de 

bon s auguris (7-9-92)

L'amor és tan subtil, 
passa tan lleu, tan fi!
Ningú no sap quan passa, 
si és l'humit serení
o l'airet que es desglaça.

L'amor és tan genial, 
tan trencadís, tan blau!
Seda i setí a l'ala 
passa rasant el frau, 
s'eleva i no s'acala.

L'amor és tan humil, 
tan mansuet, tan ténue!
La persona que el veu
preguntará, ingenua,
si és que l'ha vist o ho creu.

L'amor és tan incert!
Vola molt alt. No hi lluca. 
Sol venir una vegada, 
ull-cluc, suau... Si us truca, 
feu-li eterna Testada.

La veu de la consciència

Sento una veu allunyada 
que s'endinsa en el meu ser, 
guaito i miro a la meva guarda 
i em veig sol amb tot un desert.

Què vols paraula amagada... 
no em dius el que he de fer?, 
desfeta la immensa esplanada 
sols veig fum, ferralla i acer.

Hi ha a la meva mà un daga 
tenyida de vermell granatós, 
la camisa de suor em papada 
i els meus ulls, llagrimosos de plors.

No sé a quin lloc l'he clavada 
i no veig, si algú he ferit, 
sóc envoltat de terra cremada 
i de lluny ve la veu de l'esperit.

Consciénca malaltissa que sura 
ofuscada entre el bé i el mal, 
cercant la sortida segura 
si la veu em dóna cabal.

Amb afanys cerca la mà amiga 
que dissipi el meu temor... 
pot ser que l'au de rapinya 
em robi l'última hora d'amor?

Per què sento la consciència ferida? 
no vull ser un covard... 
sóc nat d'una carn sensitiva 
i tinc el dubte... si he defraudat.

Anna Bonal
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LOCAL

Art al carrer

Ramon Carreras, Jordi Gispert, 
Jo an  Fita, M iquel Cañigueral, 
Jo sep  Planella, Guillermina Pa-lou, 
Jo a n  M acias, T ere sa  C anals, 
Valentina de Sagarra, Marta Font, 
Ramon Torramadé, Montse Ber
ga, Lluís Mateu, Alfons Mateu, 
Enric d'Arquer, Miquel Font i Joan 
Tenorio.
C o m erço s e x p o s ito r s :
Angelina Sunyer, Calçats Joana, 
Llibreria C om pàs, Guillaum es 
Perruquers, Setè Cel, Naruma, 
Matalasseria Bonaventura, Estanc 
Salt, Cafeteria Margenat, Narcís 
Feliu, Carns Maruny, Video Club 
Progrés, Mobles Blasi, Encarna 
M orgado, Perfumeria Venècia, 
Estil Home-Dona, Carns Rome- 
gós, Nyam-Nyam, Ràdio Girbau, 
Teixits Agell i Canny.

La manifestació artística fou 
organitzada per l'Ajuntament de 
Salt, Museu de Salt i Associació de 
Comerciants del carrer Major-Part 
Alta, del carrer Major-Veïnat, del 
carrer Francesc Macià i del carrer 
Àngel Guimerà.

MÚSICA PER LA PAU

El 18 de juliol es va celebrar el 
Concert per la Pau als Balcans, pel 
GRUP BITAYNA, a Can Panxut.

El Concert, que va ser seguit 
per força públic, s'emmarca dins 
els actes de solidaritat que està

portant arreu MUSIC FOR PEACE.
La finalitat d'aquest projecte és 

dem ostrar als ulls del món que 
encara hi han persones que creuen 
que la convivència en harmonia, 
amb respecte i tole-rància entre 
diferents cultures, és un factor 
que engrandeix i fa evolucionar la 
riquesa de la humanitat.

En l'acte es va llegir un Ma
nifestat per la Pau als Balcans.

restaurant
VILANOVA ||

Passeig Marqués de Camps, 51 Tel. 23  30  26
17190 S A L T  (Girona) PREGUEM R ESER VIN TA UL A

GRAN CENTRE GIRONÍ DEL TRESLLO

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

El passat 16 de juliol, 21 ar
tistes saltencs van exposar la seva 
obra en els aparadors dels com er
ços del c ./ Major, c/. Francesc 
Macià i Àngel Guimerà.

La inauguració fou a les 8 del 
vespre i el recorregut amb des
coberta d'aparadors, fou seguit 
per un públic molt nombrós.

Els artistes participants i els 
com erços expositors foren: 
A rtistes:
Jo sep  M4 Corominas, Concepció 
Puig, Jaum e Arnàn, Narcís Font,



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

1.111 anys, com a mínim

Quan era petit, a casa 
hi havia un rellotge de 
paret molt alt i entranya
ble, que duia una inscrip
ció daurada a dins de l'es
fera, i en francès, que 
deia: "Le tem ps p asse , 
le souvenir reste". De 
gran, hom experimenta 
que no tots els records 
resten, sinó tan sols a- 
quells que hem guardat a 
la sala més endreçada de 
la memòria. I precisament 
un d'aquests records és 
del dia que a casa vam 
deixar escapar aquell pre
ciós rellotge. Un marxant 
de coses antigues devia 
entabanar el meu avi, que 
es va deixar engatussar 
pensant-se, pobre home, 
que hi feia el gran negoci. 
Recordo que dos home- 
nassos van apartar el re
llotge de la paret, van des
muntar algunes peces i el 
van carregar a una camio
neta polsosa. Mentre se 
n'anaven jo els seguia amb 
la mirada atònita i el dit a 
la boca. El "temps" marxa
va, el "record" trist es que
dava. Encara ara, en aque
lla paret de la masia a punt 
de ser enderrocada en 
favor d'un polígon indus
trial, hi ha marcada la si
lueta del rellotge que du
rant tants anys ens gron

xava en el pèndol del 
temps.

No sé si per compen
sar la nostàlgia d'aquell 
rellotge, ara en tinc un 
altre de cartró, penjat en 
una habitació de la viven- 
da, que diu, també en 
francès: "C h aritén 'apas 
d'heure", que és com dir: 
per fer el bé, tot moment 
és bo. Combinant elmillor 
del rellotge de la infància 
i d'aquest d'ara, diria: "El 
tem ps p assa , la  caritat 
rom an".

Aquesta és justament 
la inscripció que gravo 
mentalment als peus in
quiets de la nova imatge 
de Sant Cugat. Segons 
més d'un historiador de

Salt, el document més 
antic de l'existència d'una 
comunitat a Salt que retia 
culte a Sant Cugat data de 
l'any 882. És a dir, que 
faria 1.111 anys, com a 
mínim, que existeix la par
ròquia. Dic "com a mínim" 
perquè és lògic que hi 
hagués vida parroquial 
abans de la data del pri
mer document del qual 
tenim constància.

N'ha passat molt, de 
temps. N'han passat mol
tes, de generacions. Què 
és el que resta? Què és el 
que ha fet aquesta comu
nitat parroquial mil·lenà
ria i més que mil·lenària? 
Amb què s'ha soldat el 
lligam entre les genera

cions de cristians sal
tencs? Hi ha d'haver hagut 
alguna cosa per damunt 
de la caducitat del temps. 
"El tem ps p assa , la  ca
ritat rom an ". L'amor de 
caritat no té hores fixes: 
per fer el bé, qualsevol 
segle és bo... Hi ha d'haver 
hagut alguna cosa més 
sòlida i valuosa que un 
rellotge de paret. I en 
això, els nostres avant
passats, gràcies a Déu, no 
es van pas deixar enta
banar.

Miquel Àngel Ferrés

fà e d a A x sv n t a k t/ SERRALLERIA 1 FUSTERIA METÀL·LICA 
EN FERRO 1 ACER INOXIDABLE

/< f /S

. A r t /w . w l A rfs /f/ S /(psuz  

■±ewi ¿eny&é'r/f’ rfosi-a c *r-irr.
MOBRA, S.A.
Canals per a la construcció i lampisteria 

Doblat de xapes i talls

TALLER: Camí antic de Salt a Vilablareix
Tel. 23 53 17
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EL SALT DE NIT

El Salt de nit

Passeig dels Països Catalans. Foto: Manel Calvo.

Passeig dels Països Catalans. Foto: Manel Calvo.

densa. Només el soroll es
trident d'alguna motoci
cleta trenca el silenci exis
tent dins el codi de con
ducta natural d'establir la 
nit igual a quietud.

Però bé, és cert que a 
Salt hi ha amants de sortir 
a la nit, de la nocturnitat, i 
aleshores, aquesta gent, 
moltes vegades no sabem 
a on hem d'anar, si a sobre 
volem potenciar al màxim 
el poble i que Salt tingui 
vida nocturna.

A Salt no tenim cap 
discoteca, cap pub, ni cap 
local que estigui obert fins 
a altes hores de la nit. La 
normativa obliga a tancar 
els establiments a una de
terminada hora i, quasi 
sempre, aquesta hora és 
quan un està enmig de la

tertúlia. I per això molta 
gent opta per anar a Gi
rona , a fi de trobar l'esbarjo 
necessari i estar amb els 
amics fins a ben tard.

I així, Salt va perdent 
identitat i es va tornant un 
barri més al voltant d'una 
gran capital, ja que els seus 
ciutadans la necessiten per 
omplir les seves hores 
d'esplai.

A Salt només tenim 4 o 
5 establiments que actuen 
com a bar i que estiguin 
oberts a mitjanit, a més hi 
ha una bolera, però no 
tenim cap cinema.

La freqüència de sor
tides a la nit dels saltencs 
depèn de segons quin dia 
a la setmana. I així d'una 
població de 23.500 habi
tants, tenim:

Quan el sol s’amaga i la 
llum del dia s'esvaneix, el 
poble entra en penombra, 
s'il.luminen els carrers amb 
fanals elèctrics, la vida dels 
convilatans es va esmor- 
teint, als pisos s'encenen 
les bombetes i la vida en 
conjunt es va assossegant 
del tràfec que hi ha hagut 
durant tot el dia, és el que 
en diem un poble de nit, el 
Salt de nit.

Per a molts, les hores 
de la nit suposen el seu 
esbarjo i hores d'esplai.

Freqüentment a la nit 
es troba sempre la mateixa 
gent, als mateixos llocs i 
en uns determinats ambi
ents. La gent coneix el lloc

a on els agrada d'anar i 
sovint la conversa i la 
tertúlia es desenvolupa a 
altes hores de la nit al 
voltant d'unes gerres de 
cervesa.

Per desgràcia a Salt, 
amb una gran ciutat al 
cantó, la vida de nit és 
molt feble i els locals i am
bients nocturns són quasi 
inexistents. La gent se'n va 
a Girona als locals de mo
da, i el poble queda apagat 
amb una gran solitud. Els 
carrers, a banda i banda, 
són plens de cotxes.

La Vila, completament 
callada, es prepara per al 
merescut descans després 
d'una jornada laboral mol í



EL SALT DE NIT

Dies de la setmana %de saltencs nocturns Activitat

Dilluns 0'02% -

Dimarts 0'03% -

Dimecres 1% Discoteca. 
Ball específic.

Dijous 5% Discoteca, cinema, 
Terrasses a l'aire 
lliure a l'estiu; i a 
l'hivern, local.

Divendres 15% Sopar, discoteca, i 
terrasses a l'estiu, 
i local a l'hivern.

Dissabte 20% Sopar, discoteca i 
terrasses a l’estiu, 
i local a l'hivern.

Diumenge 0'6% -

* En dics assenyalats o revetlles hi ha un nombre molt 
superior de ciutadans que surten fins a altes hores de la matinada, 
aprofitant l'ocasió per festejar la diada, però que habitualment 
no surten a la nit. Aleshores aquestes dades no serveixen per 
aquests dies.

Un altre servei impor
tant que també marca la 
vida d'un poble és el servei 
de taxi. Aquells ciutadans 
que s'han de desplaçar d'un 
lloc a l'altre i no disposen, 
en aquells moments, d'un 
mitjà de locomoció propi, 
opten per un servei públic
0 taxi a fi de fer el seu des
plaçament. Cal dir que a la 
nit no funciona el servei 
públic d'autobusos.

TAXI:
‘Servei de taxi nit. Per a
gent que es volen traslladar 
d'un lloc a l'altre en vehicle
1 no en disposen. En aquella 
hora no hi ha servei d'auto
busos.
*Dies am b m és trànsit.
Divendres i dissabtes. 
‘Distàncies a recórrer. El 
90% dels serveis és per fer 
el trajecte Salt-Girona.

El servei de seguretat 
ciutadana corre a càrrec 
de la policia local i de la po

licia nacional, com a reforç. 
Amb un servei ben esta
blert, centralitzat a la caser
na del carrer Major, els 
cotxes patrullen pel poble 
a fi de detectar qualsevol 
anomalia i oferir ajut i servei 
al ciutadà.

Carrer Major. Foto: Manel Calvo.

POLICIA:
•S o r t id e s  m és f r e 
qüents: Accidents, guals, 
alarmes i a l'estiu queixes 
per sorolls.
*Dies de la setm ana am b 
m és activitat: Dijous, di
vendres i dissabtes. 
*Total sortides: Segons 
l'època, a vegades fins a 
12. Mitjana: Més de 6.

En conjunt, hem pogut 
veure i comprovar que la 
vida nocturna saltenca és 
més aviat minsa, i que no 
hi ha un gran tràfic d'ac
tivitat noctàmbula. Que la 
maj or part de nocturns se'n 
van a Girona, i a l'estiu a 
altres llocs més allunyats,

com Platja d'Aro o Lloret. 
Que en èpoques de vacan
ces se surt més que no pas 
a l'hivern. Que l'activitat a 
la nit, també depèn de se
gons quin dia de la setma
na sigui; lògicament, dime
cres, dijous, divendres i 
dissabte és diferent que 
dillun, dimarts i diumenge, 
que la gent no surt tant, i si 
és a principis, mitjans o a 
final de mes, que per regla 
general hi ha menys di
ners.

Agapit Alonso i Pont

Plaça de la Diputació. Foto: Manel Calvo. LA 
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LES DEVESES A L'ESTIU

Les deveses a l'estiu

CENTRE RECANVIS MOTO

V E N D A  RECANVIS  
TALLER REPARACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA

p á r t e t e  V

CHIARAVALU
/r 'a /r fu sx a tg r

Ramón i Cajal, 8 - Telèfon 24 00 61 - SALT

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

O L A R s .a . «
C/. Joan Maragall, s/n. - Zona Esportiva 

Telèfon 23 58 11 - SALT

DISTRIBUIDOR

Tant és que hi entris per un 
costat com  per l'altre, que a l'estiu 
el verd uniforme et dissimula el 
p erfecte  arrengleram ent dels 
arbres conreats. Pollancredes i 
plantacions de plàtans perm eten 
gaudir de la fresca a les hores de 
màxima insolació, o bé, quan cap 
al tard hom aprofita per a fer 
l'última passejada de la diada.

Però què ens fa decidir anar a 
les D ev ese s?  A q u esta  é s la 
pregunta que molta gent es/em  
fa. D'entrada, si pensem  que és 
l'únic parc que tenim a Salt, l'hem 
de co n è ix er en to ta la seva 
esplendidesa, i això vol dir anar- 
hi i veure'l evolucionar. Se li ha 
tornat a donar vida, després de la 
seva mort prematura allà als anys 
se tan ta , i ara e stà  en p len a

recuperació. Per això, és bo que 
tothom pugui participar d'aquesta 
resurrecció.

A més, anar-hi i relaxar-te és

tot u. S'hi pot anar amb un/uns 
bon/bons acom panyant/s i tenir 
tranquil·les converses de passeig 
(d'aquelles que toques i repasses 
tot i tothom, i res queda per verd).

Hi ha qui prefereix anar-hi a 
fer recorreguts naturalistes. Mirar 
ocells, estudiar la flora, investigar 
amb un caçapapallones... permet 
viure les Deveses des de dins, i 
sab e r  quan ta v ida am aguen . 
Conec qui s'ha passat m oltes 
eston es som ortes enm ig dels 
pedreguets a les hores de forta 
calor buscant serps per a poder
les fotografiar.

També, i aprofitant l'excusa 
del carril-bici, es poden far llargs 
recorreguts com ençant o acabant 
a les m ateixes obagues de les 
arbredes; això, o bé, recórrer d'est



LES DEVESES A L'ESTIU

a oest el Municipi intentant que el sol et toqui 
mínimament la closca. Però pedalar no solament 
és patrimoni dels amants de la "muntanya". Hi ha 
qui fa passejades en bicicleta... peí mig del Ter, riu 
amunt, riu avall.

Però no nom és s'hi ha d'anar per fer-hi coses. 
El badar, costum  ancestral que dia a dia hem anat 
arraconant, el reivindico públicament (i aprofito 
aquesta Farga per fer-ho). A les Deveses es pot 
practicar amb tota impunitat amb l'única excepció 
que una so ro llo sa  m otocic le ta  el desto rb i 
sobtadament d'aquest encanteri. Els badocs no 
nom és han de ten ir lloc  a les h o rte s de 
cucurbitàcies, la vora de riu és el marc ideal per 
exercitar-s'hi.

De l'última cosa que vull fer remarcar, és que 
quan arriba aquest tem ps (bé, en el moment 
d'escriure aquestes pàgines), els millors "ratafiaires" 
de Salt ja hem proveït en aquests paratges totes les 
herbes i plantes que han d'aromatitzar aquest 
beuratge.

I us asseguro que llegir aquesta Farga tot fent 
el primer tast de la ratafia novella de les Deveses, 
és quasi com  passejar-hi.

Miquel Boix i Moradell
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D'ACÍ-D'ALLÀ

Encara... Bosnia, Sarajevo, Sbrenica...

Un grup de persones omple ampolles I dipòsits d'aigua en una 
de les poques fonts de Sarajevo.

Totes les guerres són 
injustes. N'hi ha alguna 
de justa? Les guerres són 
cruels, brutals, assassi
nes. .. N'hi ha alguna que 
no ho sigui? Les guerres 
són inhumanes, no te
nen cap sentit... i tanma
teix contínuament hi ha 
guerres.

En el món, en aquests 
moments, hi ha més de 
30 con flictes arm ats, 
guerres repartides per 
tots els continents: Àfri
ca, Amèrica, Àsia, Euro
pa...

I si des de la segona 
guerra mundial, Europa, 
tot i la guerra freda, vivia 
en pau, des de fa 15 
m e so s  una guerra fra
tricida ha esclatat als 
Balcans, al cor del vell 
continent.

La guerra de Bòsnia 
ha causat, a hores d'ara, 
més de 14.000 m o rts, 
2 .000.000 de refugiats 
que viuen en cam ps de 
concentració, milers de 
violacions de dones mu
sulmanes, ferits, muti
lats, morts de fam i fred.

Si co m p are m  le s 
baixes de la guerra de 
Bòsnia en 15 m esos amb 
la guerra del Vietnam 
(tot i que les com para
cions entre fets de guer
ra só n  o d io se s )  le s  
estadístiques am erica
nes assenyalen que en la 
terrible guerra del Viet
nam que va com m oure, 
durant una dècada, tota

la societat americana, 
provocant un síndrome 
de frustració en els fona
ments de l'imperi USA, 
els americans van tenir 
un to ta l de  5 7 .0 0 0  
m o r ts  en d e u  an y s. 
(Evidentm ent, els del 
Viet-Cong varen ser mol- 
tíssim s més). I si ens 
acostem  a tots els con
flictes que hi ha hagut a 
l'Orient Mitjà entre israe
lians i àrabs al llarg de 50 
an y s, els morts durant 
aquest període han estat 
uns 20.000.

Bòsnia, doncs, no 
deixa de ser una parado
xa més de la civilitzada, 
refinada i culta Europa. 
14 .000  m o rts  e n  15 
m e so s  d e  co m b ats . La 
brutalitat d'una guerra 
fratricida que enfronta 
tres comunitats ètniques 
(musulmans, croats i ser- 
bis), tots ells, però, d'ori- 
gens bosnis. Enfronta
ments per raons histò
riques i ètniques, barre
jats amb raons viscerals 
d'odis i venjances mutus 
amb l'ànim de destruir i 
anihilar els béns o les 
vides dels qui fins ahir 
eren germans de convi
vència i tolerància.

Sarajevo, ciutat ober
ta, moderna, cosm opoli
ta, que no fa gaire anys 
va acollir el Jo c s  Olím
p ic s  d'Hivern, ara es 
dessagna i ¡viu la des- 
membracio de la seva 
comunitat. Una comuni

tat en la qual, fins fa poc, 
hi convivien amb harmo
nia i tolerància musul
mans, croats i serbis.

Matrimonis formats 
per persones d'origen 
ètnic distint acollien en 
el si de la com unitat 
hom es serbis casats amb 
dones musulmanes, o 
gendres croats i joves 
sèrbies. Sarajevo, com  
l'antiga Toledo, era un 
exem ple de convivència 
de comunitats diferents 
amb la voluntat comuna 
de sentir-se tots amb 
arrels profundes de Bòs- 
nia-Herzegovina.

Però, la Iugoslàvia 
federal, unida, fraternal, 
en harmonia entre po
bles, religions i ètnies ja 
no existeix. Ni tam poc 
la Iugoslàvia autogestio- 
nària i socialista, abande
rada dels no-alineats.

La mort de Tito, un 
gran estadista que gover
nava el país de manera 
singular, però amb mà 
de ferro, i la desmem-

bració del comunisme a 
la URSS i als països de 
l'Est, van provocar que 
el que sem blava una 
harmonia d'ètnies i de 
comunitats lligats a un 
estat superior, es tren
qués en cent trossos i 
esclatés com un polvorí.

Odis ancestrals mig 
som orts i apaivagats van 
tornar a reviure.

I la totpoderosa Sèr- 
bia, el país de l'antiga 
Iugoslàvia que es va que
dar amb la major part 
del mate rial i dels oficia ls 
de l'exèrcit, no va dubtar 
a em prendre accions de 
guerra contra els pobles 
veïns (Eslovènia, Croà- 
cia, Bòsnia - Herzegovi
na) que volien indepen
ditzar-se i viure el seu 
projecte propi.

Primer va ser Eslo
vènia, amb una guerra 
curta, va durar 2 m esos, 
i que va provocar 200 
morts. D esprés l'enfron
tam en t va se r  en tre  
Croacia i Sèrbia, amb un



D'ACÍ-D'ALLÀ

Els serbis amenaçant amb destruir el pont de Maslenica.

nombre de població ja 
més equilibrat. Però els 
bom bardeigs i la duresa 
dels com bats van pro
vocar milers de morts, i 
la destrucció total de 
ciutats com  Vukovar (la 
ciutat màrtir), o la des
trucció parcial de ciutats 
amb esplèndids monu
ments com  Dubrovnic 
(l'antiga Ragusa) decla
rada per la Unesco ciutat 
patrimoni de la huma
nitat.

Ara, l'agonia la pateix 
Bòsnia de manera inhu
mana. I l'estómac se'ns 
revolta quan veiem que 
nens que estan jugant a 
pilota són tirotejats i 
matats a sang freda, o 
que hom es i dones que 
feien simplement cua a 
una botiga per com prar 
alguna cosa per menjar 
se'ls dispara i se'ls mata 
se n se  cap  se n tit , o 
aquells que anaven amb 
la marranxa a buscar 
aigua a la font per tenir 
una mica per beure, i 
són morts sense pietat i 
amb tot el rancor per 
franc-tiradors.

I en tot això hi ha el 
fracàs rotund de la Co
munitat Europea. Les 
seves gestions han estat 
vanes, inútils. I els serbis, 
com que saben que la 
Comunitat Internacio
nal no intervindrà mili
tarment, s'envalenten i 
van conquerint territoris 
i van fent la neteja ètnica 
sense miraments.

I cal preguntar-se de 
què han servit les re

solucions de l'ONU, de 
què ha servit el bloqueig 
a Sèrbia... De què ha ser
vit l'amenaça a Croàcia 
per part de la Comunitat 
Europea.

Els musulmans són 
els febles, els que tenen 
menys armes i per tant 
eis que més tenen a per
dre.

Però èn una guerra 
fratricida, en una guerra 
injusta, les barbaritats les 
fantotsels bàndols. Hem 
vist imatges atroces i de 
repulsa total de fets van
dàlics com esos per ser
bis, però també per cro- 
ats i per musulmans.

I és que sembla que 
en una guerra val tot: la 
barbàrie i la destrucció, 
mentre vagis guanyant 
l'enemic.

Les in iciatives de 
solidaritat han estat mol
tes a Catalunya, a Salt, i a 
l'Estat Espanyol per aju
dar els malalts, els nens, 
els necessitats, la gent 
gran, els que han perdut 
la casa.

O rganitzacions no 
governamentals, col·lec
tius de solidaritat, grups 
cristians, grups d'artis
tes, escriptors, músics 
per la pau, han fet i fan 
cam panya per Bòsnia 
per fer-los arribar l'ajuda
i l'esperit solidari en 
aquests moments de des
esperació  per a tanta 
gent que no entén el que 
passa.

Les Nacions Unides, 
els cascos blaus, sí, són 
allà per col·laborar, però 
la guerra no s'atura i els

reiterats incompliments 
d'alto el foc, fan que 
siguin paper mullat la 
majoria d'acords a què 
arriben les parts.

Bòsnia, la situació és 
dramàtica... fins quan? 
No serem capaços, els 
que en s d iguem  hu
mans, d'aturar la guerra?
O és que al final es deixa
rà que es destrueixi tot, 
total perquè no hi ha en 
aquesta zona petroli, i, 
és clar, això no afecta 
les econom ies occiden
tals?

Martí Fita. LA 
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L'ÀGUILA

D isposàvem  del matí lliure i 
l'aprofitàrem  p er  arribar-nos fins 
a la casa  dp p agès de Tortellà. A 
la m asia, d'una èp o ca  an
terior en  què havia estat 
casa de colònies, hi resta 
una p iscina que, p er  ha
ver estat feta a cop  d'ull
o calculant m alam ent les 
m ides, devia c a tx a r  a 
l'em plen ar-la , e sq u er-  
dant-se p e r  m és d'un c o s
tat i quedant inservible 
p er la seva destinació ori
ginal. Avui é s  un recolli
dor d'aigua de pluja. Con
vertida en  una b assa  qua
si perm anent, constitu
e ix  un petit b iò top  am b 
g ran o te s, g r ip au s , tri
tons, larves de libèl·lula, 
escorp in s d'aigau, etc.

Als seu s p ob lado rs habituals

L'Àguila

s'h i a fe g e ix  e sp o ràd ic am e n t 
alguna culebra que s'hi acosta 
de cacera p er al seu sosteniment.

Aquell dia, però , el vistant 
era del tot inhabitual: una p re

ciosa àguila estava aturada a prop 
de l'aigua. Tant ella com  jo ens 
vàrem  sorprendre; l'animal va 

iniciar el vol, però, ha
vent calculat m alam ent 
les distàncies, topà amb 
una de les parets de la 
p iscin a i va anar a parar a 
l'aigua de la qual en va 
sortir com  va p od er ca
m inant sobre el fons. La 
vella p iscina s'havia con
vertit en una tram pa p er 
l'àguila, que am b el p lo
mall x o p  era incapaç de 
sortir-ne.

Em vaig retirar del lloc 
de l'escena p e r  no an
go ixar encara m és l'ani
m al am b la m eva p resèn 
cia. De dins de la casa e s

tant, p e r  una finestra, l'obsèr- 
vava de tant en  tant, veient que

■ 0 -
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L'ÀGUILA RECULL

rom ania qu ieta parant el sol.
M entrestant, rum iava sobre 

la situació. Pensava en  la p o ssi
bilitat que l'au estigués lesionada
i que, m algrat que si li p o gu és 
facilitar la sortida de la p iscina, 
no fos cap aç  de volar; caldria 
contactar am b al
gú am b experièn 
cia en recu pera
c ió  d 'a n im a ls ; 
potser amb el per- 
so n a l d e l p a rc  
dels A iguam olls 
de l'Em pordà...

Amb aqu ests 
p e n sa m e n ts  al 
cap  vaig to m ar a 
acostar-m e a la 
p iscina. Ju s t  en 
aq u e ll m om en t 
l'àguila reiniciava 
un nou vol, ara sí 
en  b o n a  d ire c 
ció, que li perm etia, fregant la 
paret, sortir i iniciar un d escens 
rectilini, planejant, en sentit sud 
cap  a la vall del Llierca, fins a 
perdre's de vista; uns segons 
després la vaig tornar a veure, 
aquesta vegada ascendent, len
tam ent, am b un vol en espiral 
aprofitant le s corren ts d'aire 
calent. Va anar pu jant i pujant i, 
ja m olt p e r  dam unt de la nostra 
cota, em prengué novam ent un

vol rectilini ara en sentit nord.
L'escena era preciosa. I el 

m illor estava p e r  arribar: quan 
l'àguila s'acostava ja al cim  del 
M ontsipósit, aparegué la seva 
parella; am bdues aus van fer 
uns quants cercles i juntes van

ocultar-se darrera la carena.
Havia estat tot un esp ectac le . 

Ara n om és resta  trob ar una 
so lució  p erquè la vella p iscina 
esquerdada, a m és d'un biòtop 
aquàtic, no sigui una trampa.

Jordi Matas i Roca.

‘ Curs intensiu de català. Escola 
d'Adults. Juliol.

*Sardinada popular. A ssociació 
Cívic-Social. Pl. Catalunya. 4 juliol.

•E spectacle infantil "Cançons i 
danses d'animació", a càrrec d'Àngel 
Daban. Pl. 11 de setem bre. 10 juliol.

‘ C in em a am b la p e l·l íc u la  
"Monturiol". Can Panxut. 1 de juliol.

‘Teatre El Safareig amb l'obra "Joc 
de Dam es”. Can Panxut. 3 de juliol.

‘Ja z z  am b H avana Plus. Can 
Panxut. 10 juliol.

‘Teatre l'Estil amb "Els milions de 
l'oncle". Can Panxut. 17 de juliol.

‘Teatre pels alumnes del Taller de 
Teatre amb l'obra "Un somni". Can 
Panxut. 23 juliol.

‘Teatre El Safareig amb l'obra "El 
m és feliç dels tres". Can Panxut. 30 
juliol.

‘ E x p o s ic ió  M ostra d'Art d e ls 
alumnes del Taller de Bàscara. Les 
Bernardes. la . quinzena de juliol.

‘Exposició  d'olis i pintures de 
Glòria Cortina i alumnes. Les Bernardes. 
2a. quinzena de juliol.

‘ Com petició de petanca al Casal 
de Jubilats. 17 i 18 de juliol, i 28 i 29 
d'agost.

‘ Exposició de dibuix, pintura i 
ceràm ica rakú dels alumnes de l'Escola 
de Belles Arts de Salt. Museu de Salt. 
20-30 juliol.

‘Exposició de treballs de manu- 
alitats dels nens i nenes de les activitats 
d'estiu. Museu de Salt. 21-30 de juliol.

Venda i reparació de bicicletes r ,
velomotors i motos ^

Ï w ï

MOTOS
CATALUNYA ' f e
------------------ PERE TEIXIDOR---------------------

< M A R G E N A T >
MONTESA DUCA TI

Cl. Major, 307 p e u g e o t vesp a“  1 VFSPINO
Telèfon 23 93 67 ducson DERBl

Telèfon 23 06 79 
£éjU cea¿¿& tí em ¡ftk tf*
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Els "bikers" saltencs

Ja  fa tem ps que pedalen. Q ue 
p ugen  m untanyes, obren  nous 
camins. No deixen pràcticam ent 
cap  festa sen se trobar-se i anar a 
pedalar. Són m és de disset. No 
són  un  gru p  tan cat p e rò  sí 
com pacte. Molts són  de Salt però  
no es fan estranys am b els de 
fora. Fan esport p erò  no com 
petició. Fan rècords sen se voler- 
ho. Però p e r  dam unt de tot són 
"c a rr o s se s "  
am b un sen
tit m olt am 
pli de l'amis
ta t ; m o lts  \
d'ells m ai han \  \
d e ix a t  d 'é s s e r  \  \
els am ics de l'es- \  \
cola, que llavors va- \
ren ésse r  "boys-Scouts" \
i que varen anar en  els se- \  _ 
u s re sp e c tiu s  ca sam e n ts  
"Kum bayàs".

Són la colla del BTT de Salt. 
La colla de b ik e r s  
m u n ta n y e n c s  s a l 
tencs.

T am bé p o d rie n  
ser la colla "adulta" 
d'alguna branca de 
l'escoltism e. Els m a
te ixos que p e ls vols dels anys 60 
varen agrupar-se p e r  un ideal de

germ anor i am b la voluntat de 
con èixer (en  aquest cas a peu ) 
e ls  d ife re n ts  in d re ts d e  le s 
nostres contrades. Els Mateu, 
en Jau m e Bosch, en Mines, en 
N arcís C ases, els Àlvarez i els 
C abezas, podrien  representar la

generació  de "sem pre"; am b les 
noves generacions com  l'Enric

Pallàs, en Jo an  B agad a ... o els 
que s'hi han afegit i que no són 
de Salt, com  en Lluís Prats o en 
Q uim  Salvador (p e r  citar-ne 
alguns), com parteixen  l'esperit 
de l'aventura, la d iversió , el 
redescobrim ent d'indrets extra
ordinaris i tam bé "esm orzars". 
P eròperdam untdeto t, l'amistat.

De vegades accion s espo n 
tànies, que en  princip i no tenen 
ni volen  tenir cap  im portància, 

fan que una 
/  gent aporti

/  /  sentit a la
/  /  v ida  d 'un

/  /  poble.

Guillem Terribas i Roca.

Sport Garatge, s.a.
JOSEP CASALS
* Reparacions Pas. Marquès de Camps, 5
* Engrassam ents 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

í * ! * ! 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

v .



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

De balcons, tribunes i 
galeries cobertes

Els balcons, tribunes... són ele
ments de l'arquitectura que hom 
feia per tenir un espai propi que 
donés al carrer, a fi d'observar des 
de casa seva la vida quotidiana d'un 
lloc.

Difícilment les noves cons
truccions contemplen aquest espai, 
com  estava convingut antigament.

Lògicament, de tribunes, bal
cons i galeries cobertes se'n poden 
fer sem pre que la normativa urba
nística ho permeti, i hom ho pot fer 
servir per tenir més metres quad
rats al pis, tenir un lloc per observar 
o per penjar-hi la roba els dies de 
pluja.

Però, de ben segur, la tribuna, 
balcó... ha perdut la seva finalitat 
principal per a la qual havia estat 
concebuda, i em refereixo a tenir 
una talaia per observar la vida d'un 
poble.

La pantalla gegant que ens 
donava la visió parcial i total d'una 
zona, eren els vidres, en el marc de 
la finestra, que hi havia a les tri
bunes de les cases, o bé el balcó que 
ens permetia, quan feia bon temps, 
seure al bell mig de la ciutadania, 
etc.

La vida quotidiana d'un lloc 
passava davant nostre i nosaltres 
podíem veure totes les vicissituds 
que, dia rera dia, es desenvolupa
ven, i així tenir les bases i la infor
mació necessària del que succeïa.

Avui dia tot ha canviat, hi han 
tribunes, balcons i galeries cobertes, 
però la seva funció ja no és que el 
ciutadà es posi al darrera per ob
servar, sinó que tenim un altre tipus 
de tribuna amb forma de capsa, que 
tenim a dins de les cases i ens entra 
per un fil, però aquest fil és tan prim 
que no sé si ens dóna tota la infor
mació necessària.

lindara.



viure 
zona verda més

gran Salt 7
pisos i dúplex de 3 i 4 dormitoris

1 i 2 banys, 
més auxiliar

T E R R A S S A

menjadors-estar 
de 36 ,26  i 21 m2

cuines d 'l 1 
i 20 m2

orientats al 
sol de migdia

pàrquing opcional

no ho dubti, 
truqui'ns!

E U G E S A
CO N STR U C TOR A • IMMOBIL IÀRIA

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

facilitats de 
pagament.
Acollibles al Pla Q u a d rie n n a l 
d e  l'H a b it a tg e . Préstecs al 7 '5 %  
9 '5 %  i 1 1  % , segons ingressos.

S u b ve n cio n s d e  la G e n e ra lita t del 
5 %  o del 1 0 %  segons c o m p ra d o r.


