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EL COLOR DELS DIES EL RACÓ DEL POETA

A reveure

- "No us reca de deixar poncelles, roses, 
rutes i corriols a mig obrir?
- "Si hom ha posat el cor en tantes coses 
com se'l tornarà a endur sense sofrir?"

Convé passar com  una brisa fresca 
sobre una mar dormida o un cam p de blat 
i fugir discretament de gresca 
com si res ni ningú no hagués passat.

Saber dir adéu sense altra trencadissa 
que els ulls humits perdent-se pels camins. 
Entre ginesta i roses de bardissa 
deixar-hi estels i olor de gessamins.

No hi penseu més en mi! Que el tem ps s'escola 
i el poble fins ho trobaria estrany.
Penseu que mai la feina no es fa sola 
i que aviat... tal dia farà un any!

Hiverns a París

Aquest cel de París 
a l'hivern
és tan erm de blaus 
i tan cobert de grisos... 
però tan se val, si tot 
t'avesa a una tendresa 
colpidora, 
que t'engruna el cos 
i et tempta per tots els llocs 
a quedar-t'hi 
per sempre.

Francesca Laguarda

FE D'ERRADES

En cl passat número de la nostra revista i a les planes 
en què us informàvem de les diferents representacions 
dels Pastorets que s'han anat fent a Salt, hi ha uns 
errors de dates en les fotografies de les planes 14 i 15. 
A la plana 14, al peu de la fotografia ha de constar: 
Pastorets al Panxut. Representació de l'any 1956.
I a la plana 15, el peu de la fotografia superior ha de 
dir: Pastorets al Panxut de l'any 1978.
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EDITORIAL

1994 i la situació 
sòcio-econòmica

En fer un balanç de 1993, destacats polítics i economistes van 
coincidir a assenyalar que l'any que s'acabava havia estat negatiu 
des del punt de vista econòmic, i que esperaven que s'hagués 
estroncat la davallada del ritme de creixement negatiu.

Segons les dades macroeconòmiques del Govern de l'Estat, el 
tancament de 1993 ha estat d'un PIB del -0'8% (o sigui un 
creixement per sota de zero i per tant negatiu); la inflació ha estat 
d'un +4'7% (inicialment era de +4'5%), el dèficit públic de +7'2% 
(molt alt) i la taxa d'atur d'un 23% (altíssima).

D'acord amb les previsions per a 1‘any que comença, el PIB 
serà de +1 ‘3%; la inflació de +3'5%; el dèficit públic de 6' 1 % i la taxa 
d'atur d'un 24%.

No cal ser un expert en economia per adonar-se que el PIB 
augmenta però no al nivell considerat pels experts com l'idoni per 
a la creació neta de llocs de treball, que hauria de ser al voltant 
del 3%. Per tant, si durant el 1993 s'han produït un nombre 
important de suspensions de pagaments, regulacions de plantilla, 
fallides d'empreses i augment d'aturats (al voltant d'un 23%), tot 
i que es diu que la recessió econòmica ha tocat fons, que la 
inflació s'està controlant i que el creixement del producte inte
rior brut tornarà a ser positiu, però molt baix, el cert és que per 
a 1994 (h o  d iu  el m ate ix  govern ) l'atur seguirà creixent fins a 
situar-se gairebé, a un 25% (24%). Aquest índex, el més alt dels 
països industrialitzats i de la Unió Europea no deixa de ser un 
flagell que afecta profundament la societat espanyola i catalana.

Per intentar posar-hi "remei", a partir del gener de 1994, ha 
entrat en vigor la "Nova reforma laboral" amb la modificació de 
l'Estatut dels Treballadors. Segons es diu, es pretén una 
flexibilitzaciò del mercat de treball, amb més facilitats per 
contractar i també per acomiadar. Alguns punts de la "reforma 
laboral" no deixen de ser polèmics, sobretot el contracte 
d'aprenentatge, on els salaris que percebran els nous treballadors- 
aprenents són realment baixos i atorguen molt pocs drets als 
treballadors.

j i
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ESPIGOLANT

Espanya és el tercer 
país on es viu millor, 
per‘The Economist’

MADRID
SERVIMEDIA

Espanya és el tercer país del 
món on es viu millor, només 
darrera de Suïssa i Alemanya, 
segons una anàlisi publicada 
a l’últim número de la revista 
The Economist. Per confec
cionar aquest rànquing, la 
publicació va utilitzar una 
àm plia sèrie d ’indicadors 
econòmics, socials, culturals 
i polides d’un total de 22 paï
sos rics i pobres.

The Economist destaca que 
l’Estat espanyol ha experi
mentat un fort creixement 
entre el 1983 i el 1993, ja que 
en una classificació similar 
feta pública per la revista fa 
deu anys ocupava el desè 
lloc.

Espanya ha quedat davant 
de països com els Estats 
Units i Suècia, o de socis co
munitaris com França, Itàlia i 
la Gran Bretanya.

I
LO M IJO R D l U M A A , Y LO

S
PO C * CONTAMINACIÓN
5,2 toneladas de C02 per càpita. 
La más baja de

SiGURIDAD
1,2 asesinatos por 100.000 habitantes 
y año. Una de las tasas más bajas 
del mundo

M ftO
18,4 % de h  población activa.
La más ala  tasa de los países analizados

■ 77 años de esperanza de vida. Sólo dos 
años menos que Japón, el líder mundial

Un 8 % acaba en divorcio. Junto con 
Italia, el porcentaje más bajo de los

id u c a c i ó N
El 90 % de la población inicia la 
enseñanza secundaria. Más que en Suiza, 
Italia y Gran Bretaña

I
■ |
■
■

LECTURA OK DIARIOS
82 lectores por 1.0001 
Una cifra mucho menor que la del resto 
dei
W1 ÉiQHQ
32 líneas por 100 habitantes. La más baja

KO O I T IU V iSO R IS
396 por 1.000 habitantes. En la franja 
baja de los países industrializados

10,4 litros por habitante y año.
Uno de los países con mayor consumo 
del mundo

CtAStffCACHM t
ORDEN nus PUNTOS

1 SUIZA 442

2 ALEM ANIA 438

4 SUECIA 422

5 ITALIA 415

6 JAPÓN 411

7 AUSTRALIA 410

8 EE.UU. 403

9 REINO U NIDO 390

10 H O N G  K O N G 388

11 FRANCIA 381

12 NUEVA ZELANDA 377

13 ISRAEL 371

14 C A N A D A 369

15 HUNGRIA 356

16 MÉXICO 329

17 BAHAMAS 319

18 COREA DEL SUR 298

19 RUSIA 284

20 C H IN A 275

21 BRASIL 228

22 IN D IA 227

~2<f~ >ari<?3- A VANGUARDIA

Ja ho veieu! Segons un estudi fet per la revista anglesa "The Economist", 
Espanya és, després de Suïssa i d'Alemanya, el tercer país del món peí que fa 
a qualitat de vida.

A aquestes conclusions, s'hi ha arribat després de comparar unes quantes 
dades estadístiques en l'àmbit econòmic, social, cultural i polític entre 22 
països d'arreu del món.

L'estudi, que no dubtem que sigui seriós, diu que a l'Estat Espanyol la 
contaminació és baixa i en canvi l'atur és alt.

També diu que la lectura de diaris i llibres és baixa, cosa que hi estem 
d'acord.... I es parla del nombre de telèfons, de la salut, del matrimoni, 
l'educació, etc...

Ara bé, respecte a la contaminació, no deu ser que 'The Economist" haurà 
pres com a referència alguns rius nets dels Pics d'Europa, o el Pisuerga, posem 
per cas, i n'ha deixar de banda d'altres, com el Besós o el Llobregat....?

frigoríficos del ter 
s.a.

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

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

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



MUSEU DE SALT

El dia 23 de desembre va tenir 
lloc, al Museu de Salt, la inauguració 
de la 3a. Mostra de pessebres, amb 
participació de diferents col.legis, 
entitats i persones a títol individual. 
La Mostra va ocupar la sala gran del 
lr. pis del Museu i fou visitada per 
un nombrós públic.

A més, el mateix dia, es va 
inaugurar l'exposició "Del món 
tèxtil a Salt, 1910-30", amb material 
de Joan Vivó i Comas. La Mostra 
presentava un seguit de fotografies 
de l'època de la indústria de Salt.

6a. RUTA DE LA PAU
A 2/4 de 10 del vepsre del dia 

1 de gener, es va celebrar la Sisena 
Ruta de la Pau, que organitza la 
Parròquia de Sant Cugat de Salt.

El recorregut, com ja és 
tradicional, s'inicià al Pedró de Salt 
fins a la Parròquia de Montfullà i hi 
van participar unes 200 persones.

DIMECRES
5 DE GENER DE 1994

El Servei d’Informació 
de FEsglésia difon com 
abona la innocentada 
del Bisbat de Girona

GIRONA
NOU DIARI

El company Miquel Àngel Ferrés, 
rector de Salt i membre del 
Consell de Redacció de LA 
FARGA, ha tornat a ser notícia 
als mitjans de comunicació. Com 
podeu veure, el Servei 
d'Informació i Documentació de 
l'Església a Espanya, nova copsar 
la innocentada. Es demostra, una 
vegada més, que Espanya va per 
un costat i Catalunya per un altre.

El llit de Salt

Sovint, alguns ciutadans, tenen la 
percepció que la Vila és una ciutat 
dormitori, ja que estem al cantó d'una 
gran població i això, en aparença, 
facilita l'emigració dels saltencs a la 
gran capital en aspectes lúdics i de 
consum.

L'altre dia, llegint una carta del 
lector escriu al Punt, un/a ciutadà/na, 
des de Salt, feia la mateixa denúncia 
"... és clar, per a ells Salt és una ciutat 
dormitori...", en clara referència de 
no deixar posar una gran superfície a 
Salt en benefici de Girona. I això és el 
que possiblement accepta per sobre 
molta gent i, naturalm ent, el 
comunicant no hi estava d'acord.

Però si Salt és una ciutat dormitori 
no tindria el munt d'activitats, entitats, 
grups, etc. que fan patriotisme saltenc. 
Per això podem dir que Salt no és 
solament una ciutat dormitori, sinó 
que hi ha quelcom més, amb identitat 
i consciència/coneixement de poble 
sobirà.

Per això, si Salt és solament ciutat 
dormitori, als qui no tenim dona només 
ens cal una femella ben parida a fi 
d'escalfar plegats el llit. I aquesta pot 
ser de la ciutat de Girona. Per què no!

Undara

ESPIGOLANT LA CAPSA DE VIDRE

Gas Gas fa la  seva 
festa p e r ce lebrar 
els títo ls  de l'a n y

L'any 1993 ha estat un 
gran any per la marca 
gironina GAS/GAS, que 
dirigeixen els nostres 

amics saltencs Narcís Casas i Josep M.* Pibernat.
Els títols els han vingut l'un darrere l'altre i també el campionat 

del món de trial, amb en Jordi Tarrés al capdavant. Des de LA 
FARGA, enhorabona i felicitats!

--------------------------------  LOCAL ---------------------------------

/< / /&
B U R C H  constructors, s.a. Salt {

• /to s , / i f f .  ¿ o /i ri¿ , t  /írw sf /ts w - ifr *  CASES
•¿¿s í « é  Á rr/ie r c€t-¿a . *  AMPLIACIONS

* REHABILITACIÓ
•p a r  X/KSW  MCE.

C /.  Processó, 57 - Tels. 23 86 02 - 23 43 59
«é  SSí/Sf. 17190 SALT (Girona)
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IMATGES

P obre 1993

La prestig iosa revista 
d'economia "Economist" deia que 
Espanya és el tercer país del món 
amb riquesa després d'Alemanya i 
Suïssa, i que el més brillant agitador 
d'idees Alain Mine assegurava en una 
entrevista al Periódico (9.194) que 
Felipe González era el millor home 
d'estat d'Europa i que a Espanya no 
hi havia crisi, que ha tingut 10 anys 
de creixement boig i que ara s'ha 
acabat. Que ara és un Estat modern, 
que mirem d'on venim, que no érem 
res a Europa i ara som un gran país. 
De la foscor de l'època franquista, 
avui podem ser, si volem, juntament 
amb França i Alemanya, el tercer 
país d'Europa.

Tot i l'optimisme de la gent de 
fora i que diuen que són experts en 
això de l'economia i la moguda dels 
diners, aquest any 1993, en el nostre 
país, la paraula més escrita i 
comentada ha estat crisi.

D esprés de l'apoteosi i 
malversació del 92, el pobre del 93 
ho tenia clar i cantat que no seria res 
de bo.

Tot i això, aquest 93 també ha 
fet i ha dit la seva. Nou president als 
Estats Units, Bill Clinton. El "cambio 
del cambio" i les eleccions a l'Estat 
espanyol. Al final váren tornar a 
guanyar i pels pèls. En Felipe quatre 
anys més i dient que havia entès la 
indirecta. De moment continua igual. 
La guerra a l'ex-Iugoslàvia segueix 
com si res i al final de l’any va tornar 
en Zapata a Mèxic. A Rússia no els 
tenen tots i els Japonesos i els Xinesos 
es van fent els amos del món. A Salt 
ens quedem (de moment, perquè 
encara no han perdut els ànims els 
seus promotors) sense Leclerc. Les 
raons que donen és que hi ha massa 
superfícies comercials, però en canvi 
en deixen construir 7.000 metres 
quadrats dins el terme de Girona.

N'hi ha per desesperar el mateix 
"Mines", o sigui, l'alcalde de Salt, en 
Xavier Coromines, i tots els que 
creuen en el projecte, que són la 
majoria de gent de Salt. Per cert que 
en Coromines aquest any tampoc 
s'ha pogut entendre amb els 
d'Esquerra Republicana i el seu líder 
a Salt, Josep Paulí. Al'Escola d'Adults 
també hi ha hagut problemes i sembla 
que a començament del 94 la cosa 
s'ha posat millor.

Un dels fets més dolents d'aquest 
any és el creixement a tot Europa del 
racisme i dels neo-nazis, i que sens 
dubte seran els que ens faran patir 
més en el 94.

El premi Nobel de literatura ha 
anat als Estats Units, a una professora 
d'Universitat de color negre 
anomenada Tony Morrison, i que 
aquesta vegada sí que els seus llibres 
eren publicats a Espanya. El més 
famós, Jazz  (Ed. B.) El Cervantes

au to -sport

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. ¡ Fax 23 78 83 - SALT



IMATGES RECULL

(una mena de Nobel espanyol) ha 
estat pel gran escriptor castellà 
(Valladolid) Miguel Delibes. El Premi 
convocat per la Llibreria 22, el Just 
Casero de Narració Curta, va ser 
declarat desert i el Bertrana el va 
guanyar Sergi Pàmies amb l'Instint 
(Ed. Quaderns Crema) en una nit de 
les més avorrides de la història del 
Bertrana. El premi més famós i que té 
més incidència, El Planeta, aquest 
any ha anat per Mario Vargas Llosas 
(que ja era previst l'any passat, però 
no tenia la novel.la enllestida) i el 
filòsof Fernando Savater. Ens han 
deixat el poeta Tomàs Garcés, 
l'escriptorQuim Soler, entre d'altres. 
Aquest ha estat l'anyJuràssic/Spilverc, 
sort que hem tingut altres alterna
tives, com "Un mundo perfecto" de 
Clint Eastwood o "Madregilda" de 
Francisco Regueiro. Però aquest any 
hem perdut una de les figures més 
emblemàtiques del setè art: Federico 
Fellini.

En Lluís Llach no va venir per 
fires, però en canvi ha creat un 
espectacle que molta gent va poder 
veure en directe durant dos dies en el 
Palau Sant Jordi de Barcelona i en

directe per TV-3- Feia anys que un 
recital de Lluís Llach no feia vibrar la 
gent com aquest. També un altre 
any va venir a la seva estimada 
Barcelona, Bruce Sprinting.

Tornant a Salt, per fi han 
començat les obres del que serà 
teatre/auditori de Can Panxut. De 
moment, a finals de desembre han 
enderrocat l'edifici. Amb ell han 
desaparegut uns anys de glòria, de 
cultura i de civisme al poble de Salt. 
Curiosament amb ell, també ens va 
deixar, el dia 30 de desembre, el qui 
fou el seu primer president com a 
Patronat Parroquial (Can Panxut) 
en Josep Junquera, en Pepet de cal 
Ros. Un home, que igual que Can 
Panxut, la seva vida va estar lligada 
a la vida cultural, esportiva i religiosa 
del poble de Salt.

Un any aquest, el 93, que ja ha 
donat de si, un any que ha estat molt 
més que el que ara acabo de repassar 
i que per una cosa o altra també serà 
història per a tothom. Benvingut sia 
el 94 i que Déu ens agafi confessats!!

Guillem Terribas

- Titelles a càrrec del grup 
Centre de Titelles de Lleida, "Jana 
i els 3 ossos". Casal de Joves. 12 
de desembre.

- Quina jove per Quilalí. 
Casal de Joves. 23 i 28 de 
desembre.

- 3a. Mostra de pessebres. 
Museu de Salt. Del 23 de 
desembre al 5 de gener.

- Exposició "El món tèxtil, 
Salt 1910-30". Fotografies de Joan 
Vivó i Comas. Museu de Salt. 
Inauguració, 23 de desembre.

- Salt a l'època medieval i el 
Mas Llorenç. Museu de Salt. 
Inauguració, 23 de desembre.

- Quina Salt per Quilalí. 
Escola d'Adults, 25 i 26 de 
desembre i 1, 2 i 6 de gener.

- Quina Bàsquet Salt. Casal 
de Jubilats, 25 i 26 de desembre 
i de l'l al 8 dfe gener.

- Vermut de Sant Esteve. 
Casal de Jub ilats, 26 de 
desembre.

- Poema de Nadal de S. 
Sunyer: "Ara deu fer uns 2.000 
anys". Església de Sant Cugat. 26 
de desembre.

- Pessebre vivent. Hospital 
Psiquiàtric, 26 de desembre.

- Els Pastorets, 8è. Do
miniques. 26 de desembre i 1, 6 
i 7 de gener.

- "Vine al país de les set 
llunes". Grup Batibull. Col.legi 
públic La Farga. Del 27 al 31 de 
desembre.

- 2a. Gran Gescada. Col.legi 
Dominiques. 27 de desembre.

- Els Pastorets. Hospital 
Psiquiàtric. 29 de desembre i 4 
de gener.

- Sisena Ruta de la Pau: Salt- 
Montfullà. 1 de gener.

- Concert de Nadal, Coral el 
Rossinyol. Església de Sant 
Cugat. 2 de gener.

- Cavalcada de reis. 5 de 
gener.

-Veredicte del concurs mu
sical de Ballables Catalans. 14 de 
gener. I.A 
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EL LLIBRE HISTORIES ALVENT

Els n eg re s  ca ta lan s
d'Edmundo Sepa (Kopesese)

128 planes - 1.600 pts.

Amb la intenció de donar a 
conèixer persones, ètnies i cultures 
presents al nostre país, procedents 
de la immigració, la Fundació Serveis 
de Cultura Popular, per mitjà 
d'Editorial Alta Fulla, ha emprès la 
tasca de publicar una sèrie de llibres 
que, com "Quan 1‘Islam truca a la 
porta", de Josep Manyer; un altre de 
pròxim a aparició  -de Teresa 
Sanroman- sobre la comunitat gitana

Edmundo Sepa Bonaba (Kopesese)

Els negres 
catalans

Z Z Z - Z - ï ç

La immigració africana 
a Catalunya

Fundació Serveis de Cultura Popular 
Editorial Alta Fulla

i la seva cultural, i aquest "Els negres 
catalans", aparegut recentment, 
volen ser una primera aproximació, 
concreta, rigorosa i sensible alhora, 
a aquests "altres catalans" que trobem 
al carrer, a l'escola, al mercat, al 
cinema...víctimes d'una legislació 
marginadora i d'un tracte injust, 
però també de la nostra ignorància, 
del nostre distanciament, del nostre 
rebuig passiu.

"Els negres catalans" parteix d'un 
plantejament sociològic, d'entre
vistes a persones representatives de

diferents col·lectius negroafricans a 
Catalunya: equatoguineans, sene
galesos, gambians, nigerians, ango- 
lesos, congolesos, zairesos... El seu 
autor, el sociòleg guineà Edmundo 
(Kopesese) Sepa, ens presenta, també 
la història llunyana i recent, la situació 
actual de llurs països d'origen i ens 
descriu els grans trets de la seva cul
tural tradicional, el seu univers de 
creences i comportaments, la seva 
organització social, el drama de la 
seva forçada emigració.

A Catalunya, de sobte, hem 
com ençat a notar la presència 
progressiva de persones de raça negra: 
el sol color de la pell ja els delata com 
a gent estranya, a més de la seva 
manera de parlar, de vestir... Com és? 
D'on vénen? Com són? Què en pensen 
de la vida? No són pas salvatges, no 
representen pas un risc per a la nostra 
cultura? Com han arribat aquí? Per 
què?.

Aquest llibre dóna respostes 
clares, planeres, a aquestes i altres 
preguntes. Trenca, de manera 
convincent, la imatge negativa que 
sovint hom té dels africans, dels 
negres. Però no sols això: és a més a 
més, una valuosa aportació per ajudar- 
nos a descobrir-los com a persones 
portadores de notables valors 
culturals. Un llibre adreçat, 
principalment, a tots els agents 
sòcioculturals que professionalment
o com a voluntaris hi tenen relació i 
tracte: mestres i educadors, assistents 
socials, metges, psicòlegs, animadors 
culturals.... però també a tothom qui 
tingui un mínim d'interès a conèixer 
la realitat d'un col·lectiu que ja forma 
part del nostre i a entendre els motius 
que els han dut a emigrar de la seva 
pàtria i la situació en què es troben en 
el nostre país.

J. Cristòfol

"De co n se lls  
i co n se lle rs"

- Bones tardes.
- Molt bones. En què el puc 

servir?
- Jo voldria uns pantalons 

grisos.
- Doncs miri, aquests li aniran 

perfectes.
- Però si aquests són negres! Jo els 
voldria d'un gris clar....

- És que ara el que més es 
porta és el negre. El gris clar ja 
està passat de moda.

- Però jo voldria que lligués 
amb la meva americana. I el negre 
amb el blau-marí....

- El negre hi queda de fábula, 
veu. A més, el negre lliga amb tot, 
cregui'm.

- També voldria una camisa 
blanca.

-Justament aquí en tinc una 
de lila que li anirà de fábula.

- Lila? noooo!, jo la voldria 
blanca.

- S'han vengut molt les liles. 
És la moda jove.

- Però, com pot veure, jo ja 
no en sóc pas de jove.

- Sí, home, la joventut no és 
cosa dels anys sinó del cor. I miri 
que jove quedarà amb aquesta 
camisa. Ja ho veurà, emprovi-se- 
la, emprovi-se-la.

- Veig que és molt important 
aconsellar-se bé pels experts en 
la matèria. Tingui.

- Què és això? propina?
- No, és perquè vagi a 

l'oculista.
Passi-ho bé.

Xavier Margenat



FINESTRA OBERTA

El gen er d el 94, e ls a rq u ers de Salt 
fem  u n  an y

El gener del 94, ELS ARQUERS 
DE SALT fem un any.

Aquest club ha aconseguit en 
aquest temps implantar l'esport del 
Tir amb arc a Salt i a Girona, i és el 
referent d 'aquest e spo rt a la 
comarca.

El suport de la quarantena de 
persones que en formen part i 
l'estím ul rebut p els clubs de 
Palafrugell i les Preses ho han fet 
possible.

Suport i estímul que faciliten, 
alhora, plantejar-nos un futur. L'èxit 
d'aquest primer any ens dóna com 
a vàlides les línies bàsiques d'aquest 
club. L'obertura cap a noves idees, 
l'enfocament cap a gent jove i 
l'estímul de relacions ben necessari 
dins el món de l'esport. 
Indubtablem ent, els socis- 
pàrticipants han estat els únics 
protagonistes d'aquest fet.

En el decurs d'un any, hem 
tirat amb arc a la Zona Esportiva del 
Patronat d'Esports. La modalitat que 
hem vingut practicant és la de Tir 
de Camp; prova individual que es 
du a terme en un espai ben delimitat 
sense entrar a competir amb les 
distàncies del tir olímpic.

A diferència d'allò que creu 
molta gent, és un esport econòmic. 
A partir de les 12.000 ptes. pot fer 
tir amb arc qualsevol persona de 
més de 10 anys. Alguns membres 
del club han competit en proves en 
la modalitat INDOOR (això vol dir 
en espais tancats, coberts).

Arribats a aqu est punt, 
celebrem el primer any dels arquers 
de Salt i ens plantegem el futur 
immediat. Gens fàcil. L 'excés 
d'ambició o la seva falta poden

desequilibrar-nos. Alguns elements 
d'aquest futur, però, els hem 
dibuixat els mateixos socis amb la 
nostra pràctica quotidiana.

Esmentàvem una de les línies 
mestres dels Arquers, l'obertura a 
noves idees. Així, el febrer de 94, 
comencen els Campionats de tir a 
l'aire lliure amb p erson es 
interessades a continuar el treball 
encetat en les proves INDOOR. 
Juntament amb això, interessa 
encetar a Salt la modalitat de 
Recorregut de Bosc, amb la voluntat 
de trobar en el tir amb arc el seu 
origen de relació amb la natura.

Una altra de les línies mestres 
era la joventut. En aquest sentit els 
p lantejam ents són am plis. La 
formació d'un equip infantil donaria 
als arquers aquest contingut.

A pàrt, però, esperem  fer 
classes a diferents col·legis i instituts 
de Salt i de Girona. A partir d'aquí, 
el Tir amb arc pot esdevenir una 
activitat extraescolar.

Aquests són objectius dibuixats 
durant un any, coordinats tots ells 
dins ELS ARQUERS DE SALT, amb 
la voluntat de difondre aquest 
esport i prevenir les pràctiques 
aïllades del Tir pels perills que 
comporta. No oblidem que l'arc és 
una arma, que dins unes normes 
esdevé esport, i en un ambient, 
vincle d'amistat.

Sol Calderón i Candó
Presidenta del Club de Tir 
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TEVA/MEVA

D om ènec B o sch  i B o n ad o n a

V a n é ix e r  a l b a r r i  v e ll d e  Salt fa  78 an y s. A is 15 ja  m ilitava  a  
le s  Jo v e n tu ts  d 'E sq u erra  R ep u b lican a  i v a  fe r  la  g u e rra  am b  
l 'ex èrc it ro ig . Q uan  en  v a  to rn ar , e l v a n  e n v ia r  a  treb a llar, 
d u ran t d o s  an y s, a  u n  "b ata lló  d isc ip lin a ri" , a  p ie  i p a la ; en  

v a  p a s sa r  de v e rd e s i m ad u res. 
H a e sta t v ice-p resid en t d e l C asa l de Ju b ila ts  en  e ls  se u s  

p r im e rs  tem p s, c o n se lle r  en  e l C o n se ll M u n ic ip al d e  Salt i 
R eg id o r a l p r im e r  a ju n tam en t d em ocràtic .

Hi ha personatges difícils 
d'entrevistar: poc predisposats o 
poc comunicatius, els hi has 
d'anar estirant les paraules amb 
penes i treballs a base de 
preguntes i més preguntes. En 
Domènec Bosch -en Mingo- és 
l'extrem oposat. No en calen, de 
preguntes. Ell mateix se les fa i se 
les contesta; s'engresca xerrant i 
no acabaria. No és gens estrany: 
la d'en Mingo ha estat una vida 
molt intensa i té moltes coses per 
explicar. Escoltar-lo és una 
delícia, tota una lliçó de la nostra 
història recent.

Per a l'entrevistador, una feina 
ben còmoda: només escoltar, 
prendre nota i, al final, el treball 
d'una transcripció forçosament 
resumida, com ara la que segueix:

La in fàn c ia  i l 'ad o le sc èn c ia
Des de l'edat de 5 anys vaig 

anar al col. legi públic que hi havia

a l'actual Plaça de la Vila, amb el 
mestre Lluís Moreno, que ha estat un 
dels millors mestres que han passat 
pel poble de Salt. I això no ho dic 
solament jo, sinó que ja ho han 
reconegut d'altres que també en van 
ser deixebles.

Als 14 anys vaig anar a treballar 
d'aprenent als Magatzems Llens del 
carrer Nou de Girona, amb un sou de 
40 pessetes al mes, treballant, fins i 
tot els diumenges al matí. Això 
passava a principis dels anys trenta.

En aquest període es va 
proclamar la república i recordo - 
com anècdota- que a Can Llens ens 
vam dedicar a confeccionar bandera 
republicana a partir de teixit blanc 
que nosaltres mateixos tallavem, 
tenyíem i cosíem. La roba escas
sejava.

Passats quatre anys d'apre
nentatge, vaig treballar a Can Puig 
Giralt, també del ram dels teixits, 
"fen mercats".

El "Tovent d 'A ra"
Mentrestant, a Salt funcionava 

una entitat que es deia "Jovent d'Ara". 
Jo  formava part de la comissió 
d'esports, que teníem el camp de 
futbol que hi havia on ara hi ha el 
mercat municipal. "Jovent d'Ara" era 
una entitat de joves, apolítica, cul
tural i esportiva. Molt dinàmica. Entre 
moltes altres coses, organitzàvem 
balls de carrer per tal de recaptar 
diners per la festa major. Allò sí que 
era FESTA MAJOR! Jo he aconseguit 
veure-hi quatre envelats: dos a Salt i 
dos al Veïnat.

E ls in ic is  p o lític s
En política com enço a 

"embolicar-me" als 15 anys, quan em 
faig de les joventuts d'Esquerra 
Republicana a Salt. Allà em trobo 
amb els fets dels sis d'octubre. 
Concentrats al Centre Republicà de 
Girona, al carrer del Carme, vam

RELLOTGERIA - JOIERIA
D l S M B b ú 3

w a f i

PLAQUES 1 TROFEUS GRAN CENTRE ORONf DEL TRESLUO

C/. Major, 83
Tel. 43 47 70 SALT

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



TEVA/MEVA

haver de fugir per la part del darrera 
-per Les Pedreres- quan ens 
assabentem que l'exèrcit ja és a les 
portes del davant. Com a 
conseqüència d'aquest fets tinc algun 
problema amb la Guàrdia Civil que 
es resol sense massa entrebancs, 
gràcies a la intervenció del amo d'on 
treballava.

La g u e rra  i la  p o stg u e rra
Faig la guerra amb l'exèrcit roig, 

i quan torno a Salt em presento a 
l'Ajuntament. L'Alcalde, enMasachs, 
m'envia a la Falange que, 
precisament, s'ha instal·lat al local 
del Centre Republicà. Hi vaig anar 
cap al vespre:

- Bona nit! vaig dir.
En una taula hi havia tres senyors 

que no em van contestar.
- Bona nit, vaig repetir. I res. A la 

tercera, em diuen cridant:
- Aquí se habla español!
Durant un temps m'havia de

presentar cada diumenge a la Guàrdia 
Civil, fins que al cap d'uns mesos em 
van com unicar que m'havia 
d'incorporar a l'exèrcit per fer el 
servei militar. Els anys de guerra no 
em valien de res, ja que havia servit 
al "ejército rojo". Em van enviar a un 
batalló disciplinari de treballadors, a 
fer carreteres, fortificacions, etc. A 
pic i pala. Duiem una gran lletra "D" 
pintada a l'esquena de la guerrera, 
que volia dir "desafecto al Régimen". 
Dormíem en tendes de campanya i 
així vam travessar tota la península, 
des de La Jonquera fins a Algeciras,

Sport Garatge, s.a.
JOSEP CASALS
* Reparacions pas Marquès de Camps, 5
* Engrassaments Tel. 23 3311 - SALT
* Neteja

Subministres 
Catalunya, s.l.

VOLVO
Camions I Autobusos

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

OPTICA TflftftUS,s.a
Jaume Tarrús i Gaiter

Òptic diplomat 
Llicenciat en Ciències Físiques

Sta. Clara, 54 - Tel. 21 37 50 G IR O N A  
Dr. Ferran, 1 - Tel. 23 06 61 - SALT

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

durant dos anys. 
Realment, les vam 
passar molt i molt 
"putes". Després d'a
quests dos anys dis
solen finalment el 
batalló disciplinari i 
ens passen a arti
lleria, a la zona de 
Gibraltar.

part del Consell Municipal de Salt 
sorgit de les eleccions del 79 i, 
aconseguida la independència 
municipal vaig ser regidor del 
primer Ajuntament presidit per 
Salvador Sunyer. Per cert que, 
pel fet de ser el de més edat, em 
va tocar presidir la sessió en què 
es va elegir l'alcalde i lliurar-li la 
vara, de forma que -podríem dir- 
per uns minuts vaig ser la màxima 
autoritat del poble.

J. C ristò fo l

Des dels finals dels 40, que 
ingresso al PSC-Reagrupament (el 
d'en Pallach), he militat sempre al 
Partit dels Socialistes de Catalunya, i 
penso que continuaré fins que em 
mori.

Dins d'aquesta línia, vaig formar

R etorn  a  Salt
El 1943 torno a 

Salt. Per fi torno a 
ser a casa! I em caso.
Fer política és molt 
difícil, per no dir 
impossible. Nohi ha 
gaires opcions. M'in
corporo a la HOAC 
(Hermandad Obrera 
de Acción Católica) 
perquè hi veig la 
possibilitat de treba
llar políticament sota la protecció 
del clero. Va ser una experiència 
interessant. En aquella època del 
franquisme es feia molta política sota 
la capa de l'Església.

La m ilitàn c ia  so c ia lista
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D ISTR IBU ID O R

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

AUTO TALLER

F . F E L I U

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

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

què és

RIALLES, u n  m o v im en t

Els grups RIALLES que es 
constitueixen a cada localitat són 
plenament autònoms; fan lliurement 
el seu calendari d'activitats, trien els 
espectacles que volen programar i 
decideixen la difusió i la presentació
que en volen fer.

Els grups RIALLES no treballen 
isolats. En formar part del moviment

RIALLES, u n  se rv e i

El MOVIMENT RIALLES DE 
CATALUNYA és una delegació 
d'Omnium Cultural que vol oferir un 
servei al país: el de promoure 
espectacles per a nois i noies en una
triple línia:

* que siguin de qualitat estètica
i pedagògica

* que permetin la seva par
ticipació i creativitat

* que els facin sintonitzar amb la
cultura catalana.

Aquest servei es presta a través 
de les activitats que organitzen els 
grups RIALLES de cada localitat.

tenen l'oportunitat de trobar-se 
periòdicament per a intercanviar 
informacions i experiències, i, així,

anar millorant la tasca en la triple 
línia de servei que proposa el 
Moviment RIALLES de Catalunya.

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

ES

J o L A R s .a .



RIALLES, EDUCAR TOT JUGANT

RIALLES, u n a  o rg an itzac ió

Els grups RIALLES troben en el 
Moviment RIALLES de Catalunya:

* informació actualitzada d'es
pectacles

* assessorament sobre cada es
pectacle

* un servei de contractació
* material de propaganda
* un lloc de trobada amb els 

altres grups RIALLES.
El treball de prom oció, 

coordinació i organització que fa 
l'Equip Coordinador del Moviment 
Rialles de Catalunya és a càrrec 
d'Omnium Cultural; per tant, no 
representa cap cost addicional a les 
activitats que s'organitzen a través 
seu.

RIALLES, u n  e s fo rç  com ú

RIALLES va néixer a Terrassa 
l'any 1972, entre un grup de gent

jove i adults, gràcies a l'impuls de la 
delegació local d'ÒMNIUM CUL
TURAL, entitat que des del 
començament li dóna suport.

Com a tants altres llocs de 
Catalunya, es constatava la manca 
d'uns espectacles creatius,

continuats, pen
sats per a la mai
nada. Hom va 
començar amb un 
dels Cicles de Tea
tre Cavall Fort; es 
veié que l'expe
riència era vàlida i 
que calia anar a 
una programació 
que abastés tot el 
curs escolar.

Així s'ínicia 
aquesta aventura 
que ha enriquit i 
engrescat a xics i 
grans. A l'entorn 
dels espectacles 
s'ha creat una 
animació, unes fes
tes anuals, uns à- 

lbums col.leccionables i moltes coses 
més.

Conscients de la necessitat d'un 
cinema infantil en català, RIALLES 
treballa juntament amb Cavall Fort i 
Drac Màgic, en el doblatge de 
pel·lícules per a nois i noies en català.

OPEL
AGENT OFICIAL PER A SALT

A U T O - T A L L E R

EXPOSICIÓ I VENDA:
Carrer Major, 156 
Telèfon 24 20 43 
17190 SALT
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RIALLES, EDUCAR TOT JUGANT

C ro n o lo g ia  del g ru p  R ialles a  Salt

NOVEMBRE 84.- Primeres trobades per formar el grup RIALLES a SALT. 

FFBRER 85.- Primer espectacle de RIALLES a SALT, per la diada de Carnestoltes, cercavila amb el 
"CIRC SÈMOLA" i danses i cançons amb l'ÀNGEL DABAN.

MARC 85.- Primer espectacle que es fa a CAN PANXUT, cinema, amb el FASTAMA DE L'AVIÓ.

ABRIL 85.- Participem per primera vegada a la FESTA DE ST. JORDI, organitzada per l'Agrupament
Escolta St. Cugat a la plaça dels Peixos.

TUNY 85.- Participem a la Festa del Foc, organitzada per l'Ajuntament, i fem una Fira de Jocs.

TU it io l  85.- Col·laborem en la programació de la Festa Major i portem el bar de la Feixina. Muntem
un stand junt amb altres entitats del poble al passeig Ciutat de Girona.

DESEMBRE 85.- Col·laborem a la Festa d'inauguració de la nova Casa de la Vila. També participem en la 
rebuda del Patge Reial al Pavelló d'Esports.

FEBRER 86.- Festa de Carnestoltes, surt per primer cop el cuc de RIALLES i es passeja pels carrers de
Salt amb l'ajuda de l'Agrupament Escolta St. Cugat.

TI JNY 86.- Tot el grup RIALLES de SALT participem en un curset de maquillatge a Can Panxut, també
hi participa el grup RIALLES de MALGRAT DE MAR.

CURS 86-87.- S'inicia la columna RIALLES D'AQUÍ, a la revista LA FARGA.

OCTUBRE 86.- Fem un curset d'expressió corporal a CAN PANXUT.

DESEMBRE 86.- Participem a la Festa de Nadal de l'ESCOLA ESPECIAL DE PALAU.

CIJRS 87-88.- Fem un programa de ràdio a RÀDIO SALT.

FF.BRER 87.- Festa de Carnestoltes, surt per primera vegada el tren RIALLES a la cercavila.

MARC 87.- Participem per primera vegada a la Festa de l'Arbre.

SETEMBRE 87.- Col·laborem per primera vegada a la Festa de la plaça de l'Onze de Setembre.

FFBRER 88.- Festa de CARNESTOLTES, surt al carrer per primera vegada el Rei RIALLES.

Col·laborem per primera vegada en la Festa del carrer de St. Antoni.

Festa de CARNESTOLTES, surt al carrer per primera vegada la Reina RIALLES.

El grup RIALLES de SALT anem d'excursió tot un cap de setmana al delta de l'Ebre. 

Participem a la Festa de la Gent Gran que es va dur a terme a l'escola LA FARGA.

TIJNY 88.- 

FF.BRER 89.- 

MARC 89.- 

OCTUBRE 90.- 

ANY 92.- Organitzem per primera vegada un concurs de dibuix CALENDARI DE RIALLES, en què 
participen totes les escoles del poble.

ANY 93.- Deixem de fer els espectacles a Can Panxut, i passem a fer-los al Casal de Joves de
l'Estació.

1 durant aquests nou anys hem fet un espectacle al mes i continuem participant en les Festes al carrer de la nostra 
vila. També, des de l'any 86, formem part de la Comissió de Festes.



RIALLES, EDUGAR TOT JUGANT

R am on  M asachs
iniciador del moviment Rialles a Salt

Com se't va ocórrer 
la  idea de p o rtar  el 
moviment RIALLES a 
SALT?

Com que jo coneixia 
RIALLES de LA BISBAL, 
vaig pensar que a SALT no 
hi havia cap moviment 
d 'espectacles per a 
mainada, em va semblar 
bé la idea de portar-ho a 
terme, i al mateix temps 
va coincidir amb 
l'expansió del moviment 
a Catalunya, cosa que ara 
seria més difícil de 
començar, de la mateixa 
manera que és difícil de 
continuar.

Vaig parlar amb la 
Carme Carbó, que
aleshores era la Regidora de Joventut 
i de Lleure, i davant la bona resposta 
de l'Ajuntament i com que deseguida 
vàrem formar un grup nombrós de 
persones per començar el Moviment 
RIALLES, ens vàrem atrevir a tirar- 
ho endavant començant per la Festa 
de CARNESTOLTES.

Què pretenies al form ar el 
GRUP RIALLES DE SALT?

Crec que hi havien dues 
finalitats: A part de les finalitats del

m m

Moviment RIALLES, que els nois i 
noies tinguessin activitats adients 
per a ells. I en segon terme, els joves 
que érem ens ho passàvem bé fent 
un treball per a la mainada i per al 
poble de SALT.

Com vares fundar el GRUP 
RIALLES DE SALT?

Una vegada vàrem constituir el 
grup, amb el vist-i-plau del Coor
dinador del MOVIMENT RIALLES 
DE CATALUNYA, recordo que hi

havia molta il.lusió i 
estàvem  dividits per 
àmbits de treball: 
coordinació, publicitat, 
economia, animació, i la 
cosa anava molt bé.

Q uin  é s  p e r  tu 
l'esperit de RIALLES?

L'esperit de RIALLES 
és que els nois i noies 
tinguin espectacles de 
qualitat en català i a més a 
més que els grans els 
acompanyin en el seu 
temps de lleure.

Què és e l que  
re c o rd e s  am b  m és  
e s t im a  d e l g ru p  
RIALLES de SALT?

La cara dels nois i noies mirant 
l'espectacle.

CENTRE RECANVIS MOTO

CHIARAVALU
LA CORONA OCI CAMWOW

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

IM P O R T A D O R  P ER  A  E S P A N Y A  

^ a r i e t e  ̂

Ramon i Cajal, 8 - Telèfon 24 00 61 - SALT
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RIALLES, EDUCAR TOT JUGANT

El Grup Rialles de Salt

L'aventura de RIALLES a SALT, 
la vàrem començar pel novembre 
del 84, el seu iniciador va ser en 
RAMON MASACHS, que aleshores 
era el Vicari de la Parròquia de St. 
Cugat. Ell amb l'ajuda d'un grup de 
persones, algunes d'elles encara hi 
continuen i moltes que s'hi han anat 
afegint.

Es varen fer unes trobades per 
anar formant el grup, ens vam dividir 
en àmbits: coordinació, publicitat, 
animació, programació i economia; 
teníem el local del grup a Can Panxut 
fins a finals de l'any passat.

El primer espectacle que es va 
programar va ser el 17 de febrer del 
85, per la Festa de Carnestoltes a la 
plaça de la Llibertat. Es va fer una 
cercavila amb el CIRC SÈMOLA i 
danses i cançons amb l'Àngel Daban, 
que es va haver de canviar de lloc a 
causa de la pluja i fer-ho als soterranis 
de la plaça del Mercat. El següent 
espectacle va ser una sessió de ci
nema a CAN PANXUT amb la 
pel·lícula EL FASTAMA DE L'AVIÓ.

Durant al llarg d'aquests nou 
anys hem intentat que el sol de 
RIALLES sortís almenys un cop al 
mes al nostre poble i que sortís ben 
rialler per a tots els nois i noies de 
SALT. També hem procurat que els 
nois i noies trobin a RIALLES un 
espectacle adient per a ells, i que no 
tot sigui veure la televisió.

T in to reria

REGOLTA
J/l L f ' '  rJ á ?  FLECA i p a s t is s e r ia

W Cuhhiub
Pells • Llanes de matalàs 

Catifes i tot el que fa referència 
a la nostra indústria

^ ¡¡9 fw y I r l /  i r  V l / V w  V

Cl. Major, 312 - Tel. 23 45 43 - SALT Carrer Llarg, 4 - Tel. 23 83

Per aconseguir tot això, a més 
dels espectacles que programem en 
espais tancats, fins a l'any passat a 
CAN PANXUT i a partir d'ara al CASAL 
DE JOVES L'ESTACIÓ, també 
organitzem espectacles a l'aire lliure 
i per festes senyalades: 
per Carnestoltes, la Festa de l'Arbre, 
St. Jordi, la Festa de la plaça 11 de 
Setembre, la Festa Major, etc. També

Festa de Carnestoltes 1993, amb el grup Samfaina de Colors

col·laborem amb d'altres entitats, 
com són l'Agrupament Escolta St. 
Cugat, la Comissió de Festes del 
carrer de St. Antoni, la de la plaça 11 
de Setembre, l'Ajuntament de Salt, i

des de l'any 86 formem part de la 
Comissió de Festes, juntament amb 
d'altres entitats.

També hem col·laborat amb la 
REVISTA LA FARGA, a la secció



RIALLES, EDUCAR TOT JUGANT

RIALLES D'AQUÍ, i durant una 
temporada també hem estat a RÀDIO 
SALT, en un programa que es feia els 
dissabtes al matí.

EL GRUP RIALLES SALT, per 
aprendre coses noves, hem fet tres 
cursets: un de maquillatge, un 
d'expressió corporal i un de clown, 
tots tres es varen fer a CAN PANXUT.

El gener i febrer del 87 vàrem 
programar un CICLE DE TEATRE a 
CAN PANXUT, durant 4 diumenges 
seguits es portaren a terme 4 ses
sions de teatre infantil.

Des del curs passat que 
organitzem un concurs de dibuix a 
nivell de totes les escoles per al 
Calendari de RIALLES.
Bé, tot això és un resum de les coses 
que hem fet durant aquests nou anys 
que portem al nostre poble, hi han 
hagut anys que hem fet més coses 
que altres, però sempre intentem 
que els nois i noies s'ho passin bé 
quan vénen a RIALLES, que quan 
veuen les pancartes amb el sol 
sàpiguen que el proper diumenge 
tindran un espectacle adient per a 
ells.

Aquest any tenim la següent 
programació:

- 16 de gener: TITELLES BABI 
amb LA BALENA ELENA.

- 13 de febrer: PEP LÓPEZ i 
SOPARS DE DURO (CARNES
TOLTES).

- 6 de març: FESTA DE L'ARBRE
- LLUÍS PINYOT i AIXÒ SONA.

-23 d'abril: ST. JORDI. TITELLES 
amb ELS MUNCHIS amb CAP i CUA.

- 18 de juny: RAH-MON ROMA 
amb l'espectacle 3x1.

- 23 de juliol: MARCEL GORS i 
Històries al detall.

- 25 de juliol: CIRC amb el CIRC 
GALINDOS.

- 9 d'octubre: TITELLES.
- 13 de novembre: CINEMA.
- 18 de desembre: TEATRE 
L'últim trimestre de l'any es

programa a partir del mes de juny.
Si us agraden els objectius del 

moviment i esteu interessats a 
col·laborar amb nosaltres formant

part del grup o en petites 
col·laboracions, ens pots trobar al 
Casal de Joves l'Estació els dies que 
tinguem espectacle , nosaltres 
estarem molt contents que tu en 
formis part, sempre van bé les noves 
idees i conèixer gent nova que, com 
tu, té ganes de treballar amb els nois 
i noies de SALT.

Titelles Babi amb "La Balena Helena" el dia 16 de gener 1994, 
al Casal de Joves de t'Estació.

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 .

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

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

DUCATI
VESPA
DERBI
PUCH

MONTESA

Cl. Major, 307
Telèfon 23 93 67 ducson
SALT HONDA
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EL DIAMANT DE LA PLAÇA

Democràcia amb ordinador

Ja fa uns quants anys que hem 
recuperat les institucions demo
cràtiques i ara tal volta ja ens podem 
demanar una certa maduresa, uns 
certs hàbits que ens consolidin com 
a demòcrates d'un país en llibertat.

Democràcia és participació, i 
una participació oberta a tothom, 
de manera que els elegits en sufragi 
universal no haurien de perdre mai 
la consciència de ser representants 
del poble. Com diria en Quim 
Monzó, això vol dir que en aquests 
moments, o sigui ara mateix, hi ha 
uns regidors a l'ajuntament, uns 
diputats al Parlament, al Congrés
i a Europa que estan treballant 
per defensar uns interessos 
meus i de molta altra gent que 
els ha votat, i també, si són 
honestos, dels qui no els 
han votat. El poble té el dret 
-i el deure- d'exigir rectitud, 
dedicació i resultats 
concrets de la gestió 
pública d'aquells a qui 
ha confiat la 
r e s p o n s a b i l i t a t  
política. Així con 
tribuïm tots al bé 
comú. La imatge 
d'un Parlament 
mig buit -per 
exemple- en sessions on es deci
deixen coses pel conjunt del país és 
escandalosa. Si hi afegim els qui 
llegeixen el diari i els qui dormen en 
plena sessió, quants en queden? La 
gent mereix un altre respecte. Amb 
el poble no s'hi juga. Aquest seria el 
primer punt d'un codi ètic el
emental.

Un altre aspecte que provoca 
descrèdit és el pes excessiu de la 
burocràcia. En aquest petit país, el 
ciutadà que ha de fer una gestió es 
troba en un mar d'administracions, 
on les competències -i la seva 
eficàcia- no són sempre clares:

ajuntaments, consell comarcal, 
diputació, govern autonòmic, go

vern central... i 
encara Brusel.les o Estrasburg. 

Per això, quan algú s'acosta a qualse
vol d'aquestes instàncies, té dret a 
ser rebut amb atenció i educació. 
De personal n'hi ha molt, moltíssim, 
d'ordinadors també, de papers no 
diguem, i telèfons, fax, fitxers, 
carpetes, pòlisses, nif, eeep! La per

sona pot quedar ofegada per tanta 
faramalla: tant la persona que està a 
una banda del taulell com la que està 
a l'altra. Cal posar les coses al seu 
lloc i la persona humana en el seu; i 
pensar per un instant que l'home i la 

dona continuen essent més 
importants i respectables que 
un ordinador (potser llavors es 

corregirien els ordinadors que cada 
any cometen els mateixos errors).

Tothom està d'acord que la 
democràcia és el menys dolent dels 
sistemes. Ara bé, perquè funcioni, 
resulta que tots hi hem de 
col·laborar, i així la persona serà 
quelcom més que una dada freda en 
una pantalla que ens té controlats.
Malament rai quan es genera una 
desconfiança mútua entre els 
ciutadans i l'Administració; és 
l'adob més eficaç perquè molts 
es posin a invocar perillosament 
sistem es més rígids. La 
dictadura és la negació de la 
participació, i pot provenir 
dels errors d'una democràcia 

poc profunda. I parlant 
d'errors, el ciutadà 

c o n t r i b u e n t  
també té dret a 

equivocar-se. Ho fa 
potser quan no encerta la 

finestreta adequada, quan li 
falta una pòlissa, quan no sap ni 
signar o a l'hora d'anar a votar. O 
és que aquí només es poden 
equivocar els ordinadors?

Miquel Àngel Ferrés
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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

Espontaneïtat

Reconeixem sentir una certa 
curiositat en escoltar o llegir aquelles 
entrevistes que hom sotmet a 
personatges rellevants dintre el medi 
en què es mouen, en la qual es 
formulen una fila de preguntes, a 
vegades compromeses o capcioses, 
que un no sap si van dirigides a 
divulgar els mèrits de l'entrevistat o 
a entrebancar-lo; a mesurar els seus 
reflexos m entals, la seva 
espontaneïtat en defugir aqueixes 
escom eses, donant-los una 
contestació elegant i aguda, a 
vegades transmutant el sentit de la 
pregunta per una contestació 
intranscendent però dintre el seu 
context. Es pot donar el cas que la 
llista de les preguntes s'hagi donat 
per endavant i, llavors, les 
contestacions ja serien meditades i 
estarien mancades del mèrit de 
l'espontaneïtat, però no siguem 
malfiats i pensem que s'ha jugat net.

Respecte a la transmutació de 
la contestació referent a la pregunta 
formulada, em recorda un cara a 
cara efectuat per un periodista famós 
que cobria una columna diària en 
un periòdic im portant, que 
entrevistant un militar estranger que 
havia tingut una participació 
destacada en una conflagració re
cent, el va sotmetre a una pila de 
preguntes més o menys 
transcendents, que el militar anava 
contestant amb fluïdesa i sense 
entrebancs; al final n'hi va fer una 
que em va im pressionar 
agradablem ent: "Quina és la 
satisfacció més gran que heu tingut 
en la vostra vida"? La pregunta se 
suposa que anava destinada a que 
l'entrevistat fes menció d'alguna 
operació afortunada de les moltes 
en què ell havia estat protagonista, 
però no va ser aixi.

En comptes de referir-se a fets 
sobresortints de la seva història pro
fessional, amb una impressionant 
senzillesa va contestar: "El dia que 
em van comunicar que ja era avi". 
Voleu una satisfacció millor que la 
notícia que en el nostre arbre li ha 
sortit un petit brotet que ens permet 
la perspectiva d'albirar-hi un 
exhuberant brancatge?.

Antoni Brugués I A
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pisos i dúplex de 3 i 4 dormitoris

1 i 2 banys, 
més auxiliar

orientats al 
sol de migdia

TERRASSA

menjadors-estar 
de 36,26 i 21 m

cuines d' 11 
i 20 m2

párquing 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) # /

m y w

facilitats de 
pagament.
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.


