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Estudi de la direcció general de Política Lingüística sobre el comportament defs ciutadans davant d'una compra

L’ús del català beneficia els comerços, segons 
les preferències dels consumidors
El client tria el producte etiquetat en llengua catalana quan també hi és en castellà

BARCELONA
lucte etiguetat en català 
Drobabilitats de ser com- 
5 consumidors del Princi- 
un mateix producte i del 
)reu etiquetat en castellà, 
in estudi encarregat per 
ció general de Política 
ica. La preferència dels 
ïn una ampolla de llet 
ls productes analitzats— 
da en català és del 38,3 
, mentre que els qui s’es- 
lés que estigui en castellà 
',4 per cent dels mil més 
e 18 anys enquestats a

sitat de la població —un 
cent— és indiferent a la 
lingüística en les seves 

! i decideix sempre en 
i’altres factors, 
st estudi sobre l’actitud 
sumidors es va presentar 
a Cambra de Comerç de 
la  amb motiu de la pre- 
i del servei de normalitza- 
iística de l’entitat.

(1). Vostè ha de comprar una ampolla de HeL Davant <fun prestatge ha 
d'escollir entre dues marques que li agraden igual, de la mateixa qualitat i 
amb el mateix preu, una etiquetada en català i una etiquetada en castellà. 
Quina creu que escollirà?

ant parli català facilita la : 
ció del consumidor amb ell.

L’estudi detecta que la u 
zació del català en les rei 
cions exteriors dels establim 
perd im portància en rel; 
amb altres àmbits comunica 
nals com són l’ús oral o l’eti 
tatge. El que esdevé espe 
ment rellevant és que el fet 
una retolació exterior estigi 
català pràcticament no té : 
dència negativa en cap sectc 
la població.

Espots televisius

El fet que un anunci estigu 
llengua catalana mobilitza 
sentit positiu l ’actitud d’ 
part important de la pobla 
encara que no majoritària, t 
tre que és pràcticament irn 
tent l’efecte contrari. El fet 
un anunci estigui en llengua 
talana fa que un 30 per cent 
consumidors el vegin amb 
simpatia, i el 26%  diuen qui 
els el fa veure amb més sin 
tia, però troben positiu que 
facin. A un 42 Der cent els rf

Contràriament al que molts es 
pensaven, l'ús del català en el 
com erç (tant a nivell oral com  
d'etiquetatge i retolació) afavoreix 
més la venda que no pas el perjudica.

Això es dedueix d'un estudi 
fet per l'Institut de Sociolingüística 
de la Generalitat.

Al 68% dels enquestats sobre 
una mostra de 1.000 persones, més 
grans de 18 anys, els és indiferent

que una botiga tingui els rètols 
en català, però gairebé un 30% 
(28,2) vol que els rètols de les 
botigues siguin en català i se'ls 
adreci en català quan van a 
comprar.

Així que els botiguers que 
encara no ho han fet que ho 
sàpiguen, que l'ús del català 
ajuda a vendre més.

El uso del catalán favorece más que perjudica el consumo
( (<~ pxísi

c . p.,
La lengua catalana actúa mu
cho más como favorecedora del 
consumo que como perjudicial 
en cualquiera de los niveles de 
u tiliz a c ió n  en el co m ercio  
—oral, en el etiquetado, en las 
comunicaciones escritas, en la 
publicidad o en la rotulación ex
terior— , si bien e’i uso de una u 
otra lengua no ejerce ninguna 
influencia sobre una alta pro
porción de la población, según 
un estudio elaborado por el Ins
tituto de Sociolingüística de la 
G eneralitat. Este estudio fue 
presentado ayer en la Cámara

Tampoco el uso de la lengua 
catalana en el etiquetado de un 
producto de fácil identificación 
resulta determinante para que el 
consumidor lo escoja, aunque 
no perjudica. La encuesta, lleva
da a cabo con una muestra de 
1.000 entrevistas a hombres y 
mujeres de 18 o más años de 
toda Cataluña, contenía la si
guiente cuestión: “Usted ha de 
comprar una- botella de leche; 
ante un estante ha de escoger 
entre dos marcas que le gustan 
igual, de la misma cantidad y 
con el mismo precio, una etique
tada en catalán y otra en caste-

el 33,5%, si se utilizara el catalán, 
y el 13,9%, si estuvieran etiqueta
das en castellano.

Anuncios en televisión
Que un anuncio esté en lengua 
catalana moviliza en sentido 
positivo la actitud de una parte 
importante dé la población de 
Cataluña, si bifcn no de forma 
mayoritaria, mientras que re
sulta insignificante el efecto 
negativo. Para el 42% de la po
blación resulta indiferente la 
lengua del anuncio; el 30% ve 
con más simpatía el anuncio en

do contrario, un anuncio en 
catalán en un programa de te
levisión en castellano es co 
rrecto para el 51,7%; incorrec
to para el 27,1% e indiferente 
para el 20,3%.

En cuanto al uso oral, al 24% 
le molesta que en un comercio le 
atiendan en castellano si el con-" 
sumidor se ha dirigido en cata
lán, pero sólo al 12% le molesta 
que le atiendan en catalán si se 
ha dirigido al empleado en cas
tellano. L a  inmensa mayoría 
(85%) cree que el vendedor ha 
de esforzarse en adaptarse a la 
lengua en que le habla el cliente.
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EDITORIAL

Sobre el Tres de Març
Des de fa onze anys Salt celebra la diada del Tres de Març, en 

commemoració de l'aniversari de la segregació de Girona. En el 3 de març 
de 1983, Salt tornava a ser poble, municipi independent, després de 9 anys 
d'annexió a Girona.

El 3 de març és, doncs, per Salt, una diada cívica que ens ha de recordar, 
per una banda, els anys de lluita per una annexió no volguda, i per l'altra, 
ha de ser un motiu per aglutinar persones i entitats que treballen per Salt.

Un dels problemes que s'havia plantejat al llarg dels anys era buscar una 
forma per celebrar-ho adequadament.

En els primers anys, amb el record recent de la segregació, l'ajuntament 
organitzava una festa amb sardanes i conferències a càrrec de persones que 
parlaven d'aspectes econòmics o històrics sobre el nostre poble i la seva 
viabilitat com a municipi.

També els diversos grups municipals expressaven a través dels seus 
portantveus les reivindicacions de Salt, els dèficits pendents i els equipaments
o infrastructures que s'anaven solucionant.

Ara fa sis anys, es van instituir en aquesta diada els "Premis Tres de Març" 
dedicats al civisme i que s'atorguen a persones i entitats que han treballat pel 
poble amb continuïtat i un gran arrelament.

Considerem que l'atorgament d'aquests premis ha estat un encert i ha 
donat a la Diada un ressò i una participació popular que es mereix destacar.

Però en la diada d'enguany s'ha barrejat en un mateix acte, aspectes 
reivindicatius d'alguns grups polítics, amb l'entrega pròpiament dels premis, 
juntament amb un acte de solidaritat amb Quilalí amb la participació de 
l'alcalde i un regidor d'aquest municipi.

Creiem que l'acte d'aquest any va ser excessivament llarg i feixuc. Va 
durar massa. I caldria reconsiderar-lo de cara a donar-li més agilitat, 
especialment per aquelles persones que acudeixen a l'acte en recolzament 
dels premiats pel premi de civisme, més enllà de l'acte institucional.

Una bona fórmula seria que al matí (a la 1 del migdia) es fes un ple 
institucional en el qual cada grup expressés el significat del Tres de Març, amb 
les opinions sobre la marxa del poble de Salt, i les reivindicacions que cregués 
oportú expressar envers l'opinió pública.

I que a la tarda (a les 8 del vespre) més que un ple el que caldria fer seria 
el lliurament dels premis de Civisme a la persona i entitat mereixedora i la 
tradicional trobada amb les entitats saltenques.

Segur que tot seria més nítid, tot tindria sentit i els actes de la Diada hi 
sortirien guanyant. ^
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EL LLIBRE

Caminant per Catalunya

S o ta  a q u e s t  t í to l  
g e n èric , E n cic lo p èd ia  Ca
talana ha com ençat a publicar 
un sèrie  de guies e x c u r 
sionistes que, al nostre país, 
representen una innovació 
p el que fa a la form a de 
presentar aquest tipus d'o
bres.

Des de les prim eres 
guies d'Artur O sona (1 8 8 0 ) i 
les de Cèsar August Torras, a 
principis de segle, passant 
p er les m és recents (1950- 
1 970) del m atrim oni Agustí 

Jo lis  i M. Antònia Simó, o les 
d'en Ramon Vinyeta, aques
tes publicacions han estat -i 
són- eines im prescindibles i 
apreciadíssim es pels practi
cants de l'excursionism e, una 
activitat que sorgeix de l'in

terès p er co n èixer el país, el seu 
relleu, la seva història, de la m illor 
manera possible -jo diria que de 
l'única m anera possible-: to t tre- 
pitjant-lo, to t caminant.

"Caminant per Catalunya" con 
juga la novetat d'una acurada i 
moderna presentació -molt pràctica- 
amb la recuperació  d'antics itine
raris, adaptats a la realitat d'avui. 
Cada itinerari -25 a cada volum- 
consta d'un tex t descriptiu amb els 
hoaris de marxa, una fitxa infor
m ativa, un dibuix-esquem a i fo 
tografies dels llocs significatius. Tot 
plegat ens ofereix  la possibilitat de 
descobrir, fàcilm ent, cam ins que 
s'endinsen p er bellíssim s paratges 
de les nostres contrades. Hem seguit 
personalm ent alguns dels itineraris 
descrits i en podem  donar fè.

La col·lecció  es va estrenar

amb el volum  dedicat a 
M ontserrat, Sant Llorenç 
del Munt i Cingles de Bertí 
i, d arreram ent s'ha pu
b l ic a t  e l s e g o n , q u e  
transcorre pel M ontseny, 
les G uilleries i el Coll- 
sacabra. Pròxim am ent a- 
p a re ix e ra n  e ls  c o r r e s 
ponents a la Serra del Cadí, 
el M oixeró i el Pedraforca 
i, a continuació elM ontsec 
i les serres de Sant Gervàs
i Aubenç.

És de desitjar que 
aquestes publicacions tin
guin co n tin u ïta t i que 
arribin a cobrir tots els 
m assissos m untanyencs 
de la nostra geografia.

Cristòfol



LOCAL RECULL

RADIO SALT

Ràdio Salt commemorà aquest 
mes de març, el Desè Aniversari de 
l'Emissora Municipal amb un seguit 
d'actes:

Dia 3 de març: Programa especial, 
en directe, des de les 8 del matí a les 
8 del vespre, des del Casal de Joves 
de l'Estació. Programes, magazines 
i programes musicals.

Mes de m a rç : Exposició de Fons 
d'Art de Ràdio Salt. Museu de Salt.

D ia 23 d 'a b r il : C oncert 10è. 
Aniversari Ràdio Salt, a la Pista 
Polisportiva de Salt, a càrrec de J a  
t'h o  diré.

TRES DE MARÇ

El ple municipal extraordinari 
de l'Ajuntament de Salt va atorgar 
els premis Tres de Març de civisme 
als Amics de les Deveses, en l'apartat 
d 'en titats, pel seu treball 
desinteressat i altruista en defensa i 
recu p era c ió  de les D eveses, 
mitjançant un esforç d'apropar 
aquest indret natural als veïns del 
poble.

I a la germ ana Antònia 
Santcliment, en l'apartat individual, 
per la seva vinculació com  a 
religiosa al llarg de 45 anys al poble 
de Salt, a través de les Dominiques, 
i per la seva tasca social feta fora de

la comunitat religiosa, especialment 
entre pobres i malalts.

Cal recordar que aquest any s'ha 
celebrat la sisena edició del premi. 
En altres anys les persones i entitats 
guardonades han estat:

1989 Ramon Pararols.................La Farga
1990 Sebas Parra...........Salt Sardanista
1991 Rosa Ma. Puig.......Talleret de Salt
1992 Rosa Ripoll i

Joan Fe i xas......... Agrup. Escolta St .Cugat

1993 E. Crous-....C. d'Agerm.Salt-Quilalí

(Foto: Lluís Serrat - El Punt)

FESTA DE L'ARBRE

Amb una plantada d'arbres a la 
zona prop de l'autopista es va celebrar 
el passat 6  de març laFestadel'Arbre.

Tot seguit tingué llo c  un 
espectacle infantil a càrrec de Rialles.

(&eUÓAinmt Sa. ç&taJcu

. jrfo s i//< ? . « I  ^vwsr t  /ío sist

■ isvt ¿ s s iy s r / e /é  ¿ o n a r cxr^ a .

VEBJPEIMA

* Gran Rua de Carnestoltes. 15 
de febrer.

* Curs de buffet. Les Bernardes, 
9, 16 i 23 de març.

* E xp o sició  de pintura de 
Montserrat R. Vallhonesta. Les 
Bernardes. la . quinzena de 
març.

* Exposició 10 Anys Ràdio Salt. 
Museu de Salt. Març.

* Exposició Salt i els masos 
fortificats. Museu de Salt. Març.

* Curset per aprendre a ballar 
sardanes. Pistes del Casal d'Avis 
de Les Bernardes. Dissabtes.

* Espectacle "Això sona" a càrrec 
de Lluís Pinyot. Organitza: 
Rialles. Carrer Lluís Moreno, 6 
de març.

* Festa de Sant Antoni. Club Hípic 
Centaure. 13 de març.

* Festa del Pare Nostre. Parròquia 
de Sant Cugat. 13 de març.

BU RCH constructors, s.a. Salt

* CASES
* AMPLIACIONS
* REHABILITACIÓ

ci. Processó, 57 - Tels. 23 86 02 - 23 43 59 
17190 SALT (Girona)
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HISTORIES AL VENT

La casa del canvi

"Vostè voldria ser més jove, 
més prim, més alt o més fort? 
Voldria tenir més bona presència, 
m illor ca rà c ter  o canviar de 
personalitat? No s'ho pensi més, 
vingui a La Casa del Canvi i el 
canviarem per un de nou. Vingui, 
miri i triï. Podrà elegir el seu aspecte 
i la seva personalitat. Tenim tots els 
models".

Així deia l'anunci que acabava 
de llegir el senyor Bonaventura en 
el diari local. I no s'ho va pensar 
més, es va presentar aquell mateix 
matí a La Casa del Canvi.

- M'agradaria ser més alt, més 
eixerit, tenir vint anys -somniava el 
senyor Bonaventura tot caminant- i 
també ser més fort, amb una bona 
musculatura, i tenir cabells. Ah, i 
un caràcter ferm i decidit, molt 
alegre i juvenil, i ser una mica més 
intel·ligent.

Va entrar a La Casa del Canvi 
i va començar a mirar i rebuscar, 
a triar i emprovar-se tot tipus de 
fesomies i personalitats.

La seva dona 1‘esperava a casa 
seva i preocupada perquè trigava 
tantes hores a tornar. També tenia 
certa por de no reconèixer-lo, i

fins i tot, el va arribar a confondre 
amb un venedor ambulant que va 
trucar al seu pis, i va riure's d'ell, que 
hagués tingut tan mal gust d'haver 
triat aquella fatxa.

Però, finalment, quan va tornar 
el seu marit, la sorpresa encara va 
ser major:

- Però, Joanot meu, si no has 
canviat gens ni mica!

- 1 tant que he canviat, Mariona, 
i tant. Després d'haver-me emprovat 
totes les fesomies i personalitats que 
hi havien, més de les que et podries 
mai imaginar, he acabat triant la 
meva, amb cap altre no m'hi he sentit 
tan bé. I tant que he canviat, Mariona, 
ara ja no vull ser diferent, ja no vull 
ser un altre, ara vull ser tal com sóc, 
vull ser jo mateix!

Xavier Margenat

auto - 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. i Fax 23 78 83 - SALT



OPINIÓ

Cultura i austeritat

Hem pogut llegir a la premsa 
que s'ha parlat del 1993 com de 
l'any de la cultura. A més de ser un 
any cultural, també ha estat un any 
de crisi. I la crisi comporta austeritat. 
En conseqüència, alguns pres- 
supostots, i entre aquests els de 
cultura, han quedat reduïts. Si 
associem el creixement del nivell 
cultural amb l'increm ent en la 
construcció de museus, d'auditoris, 
d'instal.lacions i d'equipaments, 
llavors la cultura està renyida amb 
l'austeritat.

Potser cal resituar el concepte 
de cultura. Una de les definicions 
més esteses ha estat la d'E.B. Taylor 
(1): "Cultura és la totalitat complexa 
que inclou els coneixements, les 
creences, l'art, la moral, les lleis, els 
costums i qualsevol altra habitud i 
capacitat adquirides per l'home, 
pel fet que és membre d'una socie
tat". Per tant, tot poble pot tenir 
cultura. Entesa així la cultura no té 
perquè entrar en conflicte amb 
l'austeritat, perquè aquesta no 
suposa patir d'austeritat cultural.

La cultura dels pobles, que no 
és feta només d'estàtues i coses 
inertes, sinó de moments concrets 
viscuts per cadascú, no entra en 
crisi malgrat els dèficits econòmics, 
perquè no entén en devaluacions 
monetàries i ultrapassa els condi
cionaments borsaris.

Els antropòlegs admeten un 
marc molt ampli de categories 
culturals: la tecnologia, l'economia, 
l'organització social, la religiosa, la 
simbòlica... entre d'altres. Mesurar 
la riquesa cultural només amb 
paràmetres econòmics té un risc: 
oblidar la riquesa que hi ha en les 
persones: els seus valors, tra
dicions, costums... Són elements 
que poden sintonitzar molt bé amb

l'austeritat, perquè aquesta convida 
a d esenvolupar l'enginy , la 
imaginació. La manca d'infras
tructures empeny a desvetllar la 
capacitat creativa de les persones 
per tal de suplir aquells recursos 
que ens poden semblar impres
cindibles.

Acostumats a una societat 
d'opulència, ens podem col·lapsar 
quan no tot ens és donat i cal posar- 
hi la nostra part. Els professionals

que impulsen empreses novelles i 
que compten amb pocs recursos... 
quants cops deuen haver expe
rimentat la seva pròpia creativitat! 
Igualment, els cuiners i cuineres, 
quants plats deuen haver preparat 
amb ingredients escassos, però amb 
molta imaginació! Aprofitem l'aus
teritat inevitable, que ens pot 
estimular un creixement creatiu i

un desenvolupament de mitjans 
culturals més alt, fruit de l'enginy 
humà.

Tot fent balanç d'aquests 365 
dies, aquest ha estat un any de 
cultura, de crisi, d'austeritat, d'apre
nentatge per dinam itzar les 
neurones adormides, de desvet
llament de la inventiva.Un any 
també per activar la creativitat des 
de l'entusiasme: entusiasmar nos 
per la cultura, engrescar nos en la

difusió dels valors humans de 
sempre o novençans vitalitza totes 
les capacitats.

Marta Burguet
de l'Àmbit Maria Corral

(l> Rovira i BellosaJ. M. (1988): Fe i cultura al 
nostre temps. Barcelona: facultat de Teologia 
de Catalunya. Col·lecció lurí, p. 9
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EL DIAMANT DE LA PLAÇA

La Germana Antonia

Tant la persona com l'entitat 
guardonades aquest any amb el 
prem i Tres de Març tenen la 
característica de la simplicitat i de 
la constancia. "Poca fressa i molta 
endreça". La Gna. Antonia i els Amics 
de les Deveses, tan diferents i tan 
semblants, quan van haver de parlar 
al públic assistent a l'acte de 
lliuram ent dels prem is, van 
coincidir en una actitud molt 
significativa: enmig d'un acte tan 
solemne, després de grans discursos 
institucionals, van sortir a parlar 
sense papers, a cor obert i amb les 
mans a la butxaca; i les seves 
paraules van arribar al cor dels pre
sents, és ciar. A questa és la 
diferència. Ells van retornar a aquell 
acte el to planer que hauria d'haver 
tingut des del principi, i ho van 
aconseguir gairebé demanant perdó 
de ser allà, com si el seu registre 
estigués en una altra ona molt 
diferent. I era veritat i es va 
manifestar ben clar.

La gràcia dels premis Tres de 
Març és que ens són propers, 
palpables, quotidians. En canvi, hi 
ha models que' són inabastables, hi 
ha superioritats pedants que són 
insultants, hi ha exemples que ens 
cauen molt lluny en el temps i en 
l'espai. Hi ha res que tingui més bon

gust que les coses casolanes fetes 
amb amor? El missatge de la Gna. 
Antònia és precisament aquest, el 
de tenir les coses -com la sopa ben 
feta- en el seu punt just. La seva vida 
parla com les flors que ella estima 
tant. Una flor no s'imposa, es 
proposa, s'ofereix. I gratuïtament. 
Ella és allà, humil fragància per a 
qui vulgui acostar-s'hi.

Els dies, els anys, els nens 
creixen, passen i se'n van. Ella 
sembla que no passi, ella no se 
n'anirà mai més de Salt. I el poble 
n'ha sentida l'o lor tants anys 
conreada i l'ha flairada complagut, 
cansat ben segur de tants perfums 
falsos i adulterats que es volen 
imposar.

El prestigi no es guanya per la

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

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS
CATALUNYA

PERE TEIXIDOR

MONTESA DUCATI
Cl Maior 307 p e u g e o t  vespaO /. IVldjUl, o u /  VESPINO n u em
Telèfon 23 93 67 d u c s o n  d e rb i.
SALT HONDA PUCH



A la Germana Antonia, 
que ho ha fet possible

força, sinó per la qualitat. I la 
denominació d'origen de la Gna. 
Antonia, com de la seva comunitat, 
ve de Déu. Per això ella no es dóna 
cap importància. Com un infant 
que enamora de tan tendre i de tan 
simple, la Gna. Antonia transparenta 
una tendresa que tots enyorem molt 
dintre nostre.

I no us penséssiu pas que la 
seva persona respongui a la imatge 
de "monja" de pel·lícula espanyola 
d'abans, no. Les generacions de 
noies saltenques que l'han coneguda 
en poden parlar millor. Avui és una 
religiosa conscient del moment que 
viu l’Església, amb un admirable 
sen tit c r ít ic , c lariv id en t i 
constructiva. Com a membre del 
Consell Pastoral de la parròquia, no 
solament aporta la serenitat de 
l'exp erièn cia  sinó sobreto t la 
inquietud per un cristianisme més 
obert, més exigent de cara a dintre 
i més tolerant de cara a fora. Més 
humà, vaja. Mai no la sentireu 
rondinar ni invocar esplendors de 
temps passats. Sap que una Església 
tancada de cara al passat no seria 
fidel a l'Esperit que l'anima. I 
comunica una pau, i unes ganes de 
treballar...

Només el qui serva pau de les 
petites coses de cada dia pot 
fecundar tants anys el solc de la 
fidelitat. És allò que diu Bertolt 
Brecht:
"Alguns lluiten un dia i són bons. 
Altres lluiten un any i són millors. 
Pocs lluiten tota la vida; 
aquests són imprescindibles".

Miquel-Àngel Ferrés

Arrapadisses a tu
com les heures de la pèrgola,
ens varen fer una fotografia,
on ara els gronxadors del pati
bressolen petits viatges ingràvids pels somnis.

El primer hivern ens va atrapar 
entre davantals blancs i trenes,
- ho diu el traç feréstec del meu nom 
i l'estufa de llenya, i la primera resta 
i les lletres que s'han anat desfent.

Teníem poc més de set anys
i ja havíem aprés de tu
que els fruiters de la rectoria
se'ns decandirien exuberants de peres,
cada primavera.

I per això, Antònia, si saltem a corda, encara
és només per remoure a prop teu
aquell vent intens carregat de xeringuilla
que totes guardem en un racó, prou delicat, de l'ànima.

Francesca Laguarda i Dama
'  Hivern del 94
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TEVA/MEVA

Artur Marquès
President de la Fundació LES VETES

Nascut a Barcelona el juny del 1953, viu i 
desenvolupa les seves activitats entre nosaltres. 

És metge i, en constituïr-se el Patronat de la 
Fundació parroquial benèfica LES VETES -febrer del 91- 

en fou elegit president.

El dia 12 de febrer va 
ce le b ra r-se  l 'a c te  de 
benedicció i col·locació de la 
p rim era  p ed ra de la Re
sidència Les Vetes. Quins han  
estat els passos previs que han 
portat fins aquest fet i quina 
intervenció hi heu tingut?

Ja fa temps que la parròquia 
de Sant Jaume va adquirir la finca 
on anteriorment havia existit la 
guarderia de la fàbrica Coma 
Cros. Un dia, el rector Mn. Àngel 
Caldas em va explicar la seva 
idea de construir-hi una re
sidència d'avis. I em va exposar 
la necessitat de trobar col·la
boradors que volguessin dedicar
se a la tasca de tirar endavant 
aquest projecte. Des de bon 
principi, la idea em va semblar 
molt interessant i Mn. Àngel em 
va proposar ser president del 
Patronat que s'hauria de cons
tituir per materialitzar la ini
ciativa. Vaig acceptar: tenia 
temps disponible per dedicar- 
m'hi i, de:passada, satisfeia una 
necessitat‘interior que sentia, de 
dedicar-me a una activitat cívica, 
humanitària i, per altra banda 
molt necessària al poble de Salt;

i dedicar-m'hi d'una manera altruïs- 
tica. Val a dir que vaig acabar 
d'animar-me en veure que no seria 
cosa de dues o tres persones, sinó 
que molts patrons, molta gent, 
estava disposada a treballar-hi amb 
il·lusió.

La teva professió de metge, 
ha influït en  la d ecisió  
d'acceptar la presidència?

Crec que no massa. El que 
passa és que jo sempre he tingut 
una certa inquietud pel que fa a 
activitats de caire associatiu o 
d'ajuda a persones necessitades, 
en qualsevol aspecte. I, com he 
dit, la proposta, -o l'oferiment- de 
Mn. Àngel, va coincidir amb una 
època en què, tot i disposar de 
temps, no em trobava compromès 
en cap activitat d'aquest tipus. I, 
efectivament, en sentia una certa 
necessitat.

Econòmicament, el projec
te de construcció de Les Vetes, 
és d'una envergadura consi
derable. Com teniu solucionat 
el seu finançament?

Aquest és un tema impor- 
tantíssim, naturalment. Es ne

cessiten uns 240 milions, dels quals 
la Generalitat de Catalunya n'aporta 
el 60%. La resta, al voltant de 90 
milions, els ha de pagar la Fundació.

Dón sortiran? Perquè, a tot 
això s'hi haurà d'afegir el cost de 
funcionament, que suposem que 
també deurà ser important...

Pel que fa als aproximadament 
90 milions que pertoquen pagar a la 
Fundació per la construcció de 
l'edifici, ha calgut fer un crèdit a llarg 
termini, que confiem poguer pagar 
amb la col·laboració de tot el poble 
de Salt. I una vegada inaugurada la 
residència, s'establiran convenis amb 
la Generalitat per cobrir part del cost 
de funcionament. Però serà també 
necessària la col. laboració de tothom 
per acabar d'arribar a atendre el cost 
total, ja que les persones més 
necessitades, en la seva majoria, no 
poden disposar de diners per cobrir 
el cost total de l'assistència que 
rebran.

I creieu, sinceram ent, que 
aquest sistema de finançament - 
alm en ys p arcia l- a b ase de 
col·laboracions voluntàries fun
cionarà?

RELLOTGERIA - JOIERIA

PLAQUES I TROFEUS

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

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

Subministres 
Catalunya, s.l.

VOLVO
Camions i Autobusos

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



TEVA/MEVA

Col.locació de la primera pedra. Al seu Interior s'hi 
va dipositar un exemplar de LA FARGA.

(Foto Xavier Margenat).

Tenim l'experiència d'altres 
residències similars, gestionades 
també per un patronat sense finalitat 
de lucre com és el nostre, que 
funcionen per aquest sistema en 
diferents indrets de les comarques 
gironines, i funcionen bé; amb les 
aportacions de les institucions i els 
recursos de la pròpia residència, 
però també amb una part no gens 
menyspreable-de vegades predomi- 
nant- procedent de la gent del poble.
I això succeeix perquè en aquests 
llocs senten aquestes residències 
com a obra útil i necessària per a 
p ersones desvalgudes,
necessitades. Una obra que estimen 
com a cosa pròpia, com a cosa de 
tots, de tot el poble. No podem 
imaginar que, en aquest sentit, Salt 
és una excepció i, per tant, és clar 
que estem segurs que aquí també 
ftincionarà. De fet, ja hem començat 
a detectar aquest i nterès en diferents 
sectors del poble, i això ens anima 
molt.

Com  es pot col·lab orar, 
d'una m anera o altra, amb Les 
Vetes?

Estem a punt de posar en marxa 
una campanya divulgativa per donar 
a conèixer l'existència de Les Vetes 
i de com s'hi pot col·laborar. Tot 
Salt, totes les famílies de Salt, rebran 
a casa seva, informació sobre què 
és i què representa Les Vetes, així 
com  les d iferents form es de 
col.laboració. Aun altre nivell estem 
demanant, també, l'ajuda de Bancs, 
Caixes, empreses, comerços, pro
fessionals, etc.

Del co st to tal del m an
tenim ent de la residència, i 
tenint en com pte les ap o r
tacions o subvencions insti

tucionals i ingressos propis, 
quin percentatge caldrà cobrir 
pel sistema de col·laboracions 
voluntàries?

Nosaltres sabem que, nor
malment, les persones acollides no 
disposen de diners per pagar el 
cost real del servei que reben. Per 
tant, per fer front a aquestes 
despeses s'ha de recórrer, per una 
banda a les aportacions oficials i, 
per l'altra a la col·laboració popu
lar, d'empreses, etc. Tenim previst 
co n ce rta r  con ven is amb la 
Generalitat que cobreixin la part de 
diners que la Fundació no pugui 
recaptar. Això vol dir que tenim la 
seriosa responsabilitat d'aconseguir 
la màxima conscienciació de la gent 
del p o b le  per tal que les

subvencions institu
cionals representin el 
mínim possible. Som 
molt conscients que tot 
allò que es dóna a una 
entitat es deixa de 
donar a una altra i, per 
tant, com més puguis 
aconseguir per mitjans 
prop is, m enys has 
d'"estirar" de fons so
cials que poden des- 
tinar-se i beneficiar a 
d'altres. Hem de tenir 
en compte, també, que 
l'aportació oficial pel 
que fa a la construcció, 
ha estat molt subs
tanciosa, i per això, 
amb més motiu, hau- 
riem d'aconseguir la 
màxima sensibilització, 
la màxima col·labo
ració del poble.

El projecte de Les Vetes ha 
necessitat tres anys de gestions i 
de treballs. Però ara ja és uq fet 
tangible, palpable. La cons
trucció ja està en marxa i es 
preveu la inauguració a finals de 
l'any vinent. I hi ha un fet clar: 
necessitem diners. Confiem en 
la participació de tothom, ca
dascú en la mesura que li sigui 
possible, tant en aportacions 
econòm iques com  en col·la
boració de voluntariat. El que cal 
és un esforç co l·lectiu  per 
aconseguir que les finalitats que 
es persegueixen  siguin una 
realitat.

Que així sigui.

J . Cristòfol

OPTICA TfMMIUS, s.a
Jaume Tarrús i Gaiter

Òptic diplomat 
Llicenciat en C iències F ísiques

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

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

GRAN CENTRE GIRONÍ DEL TRESILLO
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LA RESIDÈNCIA D'AVIS "LES VETES"

Resum cronològic de fets destacables de la 
fundació Les Vetes dels anys 1991 fins ara

1221

21 de febrer: es cons
titueix la Fundació Privada 
Parroquial, per Mn. Angel 
Caldas, davant de notari. 
Serà una entitat benèfica 
sense ànim de lucre per 
donar assistència a les 
p erso n es desvalgudes, 
especialment si es troben  
a la tercera  edat, re co 
m anant que siguin pre
ferides les persones de Salt.

Es co n stitu e ix  el 
Patronat inicial, elegit com  
a president el Sr. Artur 
Marquès, com  a vice-presi- 
dent el Sr. Daniel Alberch i 
com  a tre s o re r  el Sr. 
Leandre Maeso.

La Fundació obté el 
reconeixem ent oficial per 
actu a r en les seves  
finalitats i es com ença a 
donar a conèixer de ma
n era  m és in ten sa  a la 
població.

1222

S'estableixen contac
tes amb les entitats ban
càries i empreses de Salt 
per trobar col·laboració  
econòmica.

Adopció- dels estatuts

de la Fundació emesos pel seu 
fundador p er com p lir la 
normativa de la Generalitat 
de Catalunya.

S'endega la campanya Les 
Vetes "1.000x1.000" per re
captar fons.

Tramitació de la conces
sió pel Bisbat de Girona d'un 
aval de 90 milions de pessetes 
per la sol·licitud d'una pòlissa 
de crèdit.

Decisió d'oferir a tots els 
constructors de Salt i a d'altres 
de fora la confecció de pres
supost de construcció de la 
Residència Les Vetes.

1222

16 de febrer; sol·licitud a 
la Generalitat de Catalunya 
per la subvenció de la cons
trucció de la Residència Les 
Vetes.

17 de maig: l'Ajuntament 
de Salt lliura a la Fundació el 
projecte arquitectòn ic de 
construcció de la Residència 
Les vetes.

2 de desembre: resolució 
del D irecto r G eneral de 
l'ICASS atorgant la primera 
part de la subvenció.

29 de desembre: sig
natura d'un crèdit de 90 
milions de pessetes amb la 
Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, per fer front 
a la part del cost de cons
trucció de la Residència Les 
Vetes que correspon a la 
Fundació.

1 2 2 4

12 de gener: signatura 
del co n tra cte  de co n s
trucció de la Residència Les 
Vetes amb l'empresa Cu
biertas y MZOV, S.A.

31 de gener de 1994: 
inici de l'enderrocament 
de l'antiga guarderia de la 
fàbrica Coma Cros, finca 
dotada a la Fundació per la 
con stru cció  de la Resi
dència Les Vetes.

11 de febrer: signatura 
d'un conveni d'intencions 
amb l'Ajuntament de Salt.

12 de febrer: acte de 
benedicció i col·locació de 
la prim era pedra de la 
Residència Les Vetes. El 
presideixen el Conseller de 
Benestar Social, el Bisbe de 
Girona i l'Alcalde de Salt.

■ \



LA RESIDENCIA D'AVIS "LES VETES"

Memòria descriptiva

Maqueta del 
projecte de la 
residència, 
ubicada a 
l'antiga guarderia 
de la fábrica 
Coma-Cros

Estudi ju stifica tiu  de la  
creació  del ce n tre

La construcció d'una residència 
assistida per una entitat benèfica, 
sense ànim de lucre, és el darrer 
esglaó que m anca per assolir 
l'atenció integral de la vellesa a Salt. 
Actualment, Salt compta ja amb llar 
de jubilats, centre de dia i assistència 
domiciliària.

Es calcula que més de 100 
persones de Salt estan acollides en 
centres de fora de Salt i que més del 
50% d'aquestes ho són en re
sidències assistides, preferentment 
del Gironès. Són de 20 a 30 persones 
les que estan en llista d'espera per 
ingressar en residències assistides. 
Així, un total de 70 a 80 persones de 
Salt són les que requ ereixen  
residència assistida.

Si es considera l'àmbit de l'àrea 
bàsica de salut de Salt, que abasta 
els municipis de Salt, Bescanó, 
Fornells de la Selva i Aiguaviva, es 
podria considerar que la xifra de 
persones amb requeriments de 
residència assistida en l'àmbit 
d'influència de la futura Residència 
Les Vetes és al voltant de 100.

La creació de la Residència Les 
Vetes aproparia el servei als usuaris, 
ja que l'em p laçam en t de la 
Residència, en un lloc cèntric de 
Salt, gaudeix de tots els serveis en 
zones properes, així com de fàcil 
comunicació amb el centre de dia i 
la llar de jubilats.

Tant la Generalitat de Ca
talunya, en paraules del seu Con
seller de Benestar Social, com 
l'Ajuntament de Salt unànimement, 
valoren com  a molt positiva i 
necessària la creació de la Re
sidència Les Vetes.

Les /feces
F FunIdac¡¿?

PRJVAPA
PAI2.I2.¿?¿?U¡AL

T ip o lo g ia  i f in a lita t as- 
sisten cial del ce n tre

Tipologia: Centre sócio-sanitari 
assistit
Finalitat assistencial del centre:

De l'escriptura fundacional, 
que s'adjunta, se'n poden extreure 
els paràgrafs següents, i que LA 
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LA RESIDÈNCIA D'AVIS "LES VETES"

Antiga guardería 
Coma Cros. Anys 50

Interior de la Guardería 
Coma Cros. Anys 50.

CENTRE RECANVIS MOTO

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA 

^ a r i e t e V

Ramón ¡ 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

D ISTR IBU ID O R

O L A R s .a .
C/. Joan Maragall, s/n. - Zona Esportiva 
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LA RESIDENCIA D'AVIS "LES VETES"

defineixen la finalitat assistencial: 
per tal de donar assistència 

a les p erso n es desvalgudes, 
especialment si es troben a la tercera 
edat..."

- "... actuarà d'acord amb la 
doctrina de l'Església Católica..."

- "La capacitat jurídica i d'actuar 
d'aquesta fundació, la direcció, 
l'administració i la representació, i 
també les obligacions del Patronat, 
són les que, per fundacions privades 
catalanes, determina la Llei de la 
Generalitat de Catalunya sobre 
fundacions privades del 3 de març 
de 1982".

P ro g ram a funcional

La Fundació Privada Parroquial 
Les Vetes té previst complir tots els 
requisits funcionals i assistencials 
que han de complir els centres 
sócio-sanitaris assistits, que exigeix 
l'Annex I de l'Ordre de 4 d'agost de 
1987 del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social.

Tots i cadascun dels següents 
requisits seran de compliment per 
la Residència Les Vetes:

Requisits funcionals generals:
* llibre de registre d'assistits
* règim comptable
* règim de preus
* informació a l'administració
* personal
* drets del usuaris
* programació
* responsables

Requisits funcionals especials:
* llibre de reclamacions
* bústia de suggeriments
* documentació sòcio-sanitària
* organització higiènico- 

sanitària i seguretat
* reglament de règim interior
* organigrama

Requisits assistencials:
* acolliment i convivència
* allotjament i menjador
* descans i lleure

* higiene
* assistència mèdica continuada
* assistència d'infermeria 

continuada i permanent.
* assistència social
* terapèutica i control 

farmacológic
* dipòsit de medicaments
* rehabilitació integral
* teràpia ocupacional
* pastoral assistencial a 

demanda.

LLISTAT DE PATRONS MARÇ DE 1994

Sr. Xavier Corominas i Mainegre 
Mn. Miquel-Àngel Ferrés i Fluvià 

Mn. Àngel Caldas i Bosch 
Sra. Montserrat Agell i Casademont 

Sr. Joan Bagaria i Canals 
Sr. Daniel Alberch i Casadejús 

Sr. Josep Ma. Barceló i Fernández 
Sra. Rosa Ma. Barris i Soy 

Sr. Miquel Bisbe i Giró 
Sra. Dolors Carbó i Casellas 
Sra. Carme Casals i Teixidor 
Sr. Miquel Casellas i Casals 
Sr. Joan Garrigolas i Clota 

Sr. Leandre Maeso i Ginesta 
Sr. Artur Marquès Vidal 

Sr. Felip Pineda i Torrent 
Sr. Emili Serra i Soler

Tintoreria
REGOLTA
Pells - Llanes de matalàs 

Catifes i tot el que fa referència 
a la nostra indústria

Cl. Major, 312 - Tel. 23 45 43 - SALT

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
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LA RESIDÈNCIA D'AVIS "LES VETES"

Com serà la Residència Les Vetes?

- Será una residencia assistida. 
Això vol dir que atendrà persones 
amb mancances socials i familiars, 
que requereixen atenció sanitària 
d'infermeria que no els pugui ser 
donada en el seu domicili. Tindran 
preferència  les persones més 
necessitades i amb menys recursos, 
preferentment de Salt. S'actuarà 
d'acord amb els criteris que té la 
Generalitat en la valoració de la 
situació de cada persona.

- Tindrà una capacitat per a 40 
persones, la majoria en habitacions 
individuals.

- La Residència tindrà serveis 
de: rehabilitació, sales d'estar, 
biblioteca, capella, sales per a actes 
comunitaris, gimnàs i sales per a 
rebre visites. Gaudirà també dels

serveis de suport necessaris: cuina, 
menjador, bugaderia, magatzem 
d'efectes personals, administració, 
banys geriàtrics, consultori mèdic/ 
ATS, serveis religiosos.

r
LCS / ccccs

►TUNlPAdí?
PE.ÍN/APA
PAI2.E.¿?¿?UiAL

Q uant de p erso n al tindrà  
cu ra  dels residents?

Hi ha prevista la presència 
d'una comunitat de religioses que 
atendran les necessitats dels as

sistits. Es contractarà la resta de 
p erson al n ecessa ri (unes 6 
persones), seguint criteris de 
capacitat professional i humana.

C om  es fin an ça  la  co n s
tru cció  de Les Vetes?

La Generalitat de Catalunya hi 
aporta el 60% del cost total. La 
resta, que són uns 90 milions, els ha 
de pagar la Fundació. Aquests di
ners la Fundació no els té, per això 
ha calgut fer un crèdit a llarg ter
mini. Per pagar aquest crèdit 
s'espera la col·laboració de tot el 
poble de Salt. L'Ajuntament de Salt 
ha col·laborat donant la redacció 
del projecte i actualment col·labora 
amb la direcció de l'obra.

frigoríficos del ter 
s.a.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC 
ÏSALA D'ESPECEJAMENT N.s R.S. 10.4125/CAT-10.03930/GE

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

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



LA RESIDÈNCIA D'AVIS "LES VETES"

Inici de l'enderrocament de la guarderia. Gener 1994. (Foto: Museu de Salt)

Com  es fin an çarà  el seu  
funcionam ent?

La Fundació ha calculat el cost 
de la Residència, que serà similar al 
de les altres residències del mateix 
nivell. Sabem , p erò , que les 
persones més necessitades, en la 
seva majoria, no poden disposar de 
diners per cobrir el total del cost. 
Per poder acollir-les, s'establiran 
convenis amb la Generalitat i serà 
necessària la co l·laboració  de 
tothom.

C om es pot ajudar des d 'ara  
Les Vetes?

Es pot ajudar amb donatius 
econòmics. La Fundació demana 
aportacions úniques o petites 
aportacions regulars. Fa uns mesos 
es va dur a terme la campanya del 
1.000X1.000, consistent a cercar 
persones que donessin 1.000 ptes. 
al mes. Aquesta campanya es 
reobrirà molt properament i es farà 
arribar a tot Salt.

També farem una recerca i una 
crida a col·laborar a les empreses, 
els comerciants, els professionals, 
els Bancs i Caixes i les entitats 
oficials.

Es requ erirà  un esfo rç  
col·lectiu molt important perquè 
Les Vetes pugui anar fent camí, 
atenent els més desvalguts. És im
portant, també, que tots ajudem a 
difondre les necessitats de Les Vetes.

Com  es p o d rà  ajudar quan  
la resid èn cia  ja estigui en  
funcionam ent?

La Fundació pensa promoure 
l'organització d'un voluntariat per 
fer tasques d'acompanyament dels 
avis i per ajudar puntualment en 
necessitats de la Residència. Es 
tracta d'estar disposat a fer alguna 
visita, ajudar en moments de lleure,

en fi, a fer un servei. Aquest 
voluntariat estarà obert a joves i 
grans, adaptable a la disponibilitat 
de cadascú.

Un cop la Residència estigui 
oberta es promourà la col·laboració 
aportant menjar i coses necessàries 
pel funcionament de la Residència, 
tal com es fa ja en altres pobles. 
Podran col·laborar d'aquesta forma 
els botiguers, les persones que 
puguin fer donatius d'estris, de 
m enjar, de coses útils per la 
Residència, i que suposin reducció 
de despeses. Aquesta serà una forma 
de col·laborar per aquells que,

volent fer-ho, no disposin de 
temps personal.

m ació  sob re Les Vetes?

Els patrons de la Fundació, 
estem a la diposició de tothom; 
les trucades seran agraïdes, 
siguin pel que siguin.

Provisionalm ent podrem  
reb re  p erso n alm en t qui ho 
vulgui a la Parròquia de Sant 
Jaum e els dilluns, de 7 a 9 del 
vespre.

Primera pedra, Residència Les Vetes. (Foto: Xavier Margenat) I.A 
FA
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LA RESIDÈNCIA D'AVIS "LES VETES"

Vull co m e n ça r  a  d o n a r  di- BUTLLETA D'AJUDA ECONÓMICA
n ers a  Les Vetes. C om  puc  
fer-ho?

Omplint la butlleta adjunta
i la podeufer arribar com vulgueu:
- per correu a l'apartat n.s 8 de Salt.
- portant-la a qualsevol Caixa de Salt 
o a Banca Catalana.
- si telefoneu a un patró, us la 
vindrem a buscar a casa.
- deixant-la a l'Ajuntament o a les 
Parròquies.

La Fundació donarà sempre 
rebuts, deduïbles de la declaració 
de la renda.

Per seguretat, n o  en treg u eu  
d in ers a ningú, i si és indispen
sable, demaneu el rebut.

En definitiva, la Fundació 
espera que el poble de Salt senti 
la Residència Les Vetes com  una 
cosa seva, arrelada al poble, 
aconseguida entre tots, per  
d o n ar assistè n cia  als avis  
n ecessita ts . És una form a  
d ’e x p re ss ió  de so lid a rita t  
humana i de caritat cristiana. 
Salt necessitava una entitat i una 
realitat com  aquesta.

Podeu co n trib u ir a  la  co n stru cció  de la  resid èn cia  
LES VETES am b la  v o stra  ap o rta ció  eco n ò m ica :

lr  Cognom _______________________________________________
2n. Cognom _________________________________________________
N om _____________________________________________
Domicili

Població

Banc o Caixa 
Llibreta o c/c.
Sucursal ___
Data ________

□  1000 ptes 
I I 2000 ptes

□  5000 ptes 

CU 5000 ptes

 □ ...ptes

□  mensual
| | trimestral

□  semestral 
]  anual

| | un sol cop

Signatura,

* Deduïble el 10% en la declaració de renda (art. 78.6 Llei IRPF).
* En tots els rebuts que lliuri la Fundació constarà que el donatiu no 
serà emprat a altra finalitat que no sigui la Residència "LES VETES"
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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



CAGAFERRO LA CAPSA DE VIDRE

L'acudit foll

/l'APOTFCAW
b'oior

AKA

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 1994) per mitjà de rebut bancari.

Signatura

DOMICILIACIO BANCARIA

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

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

Signatura

El carrer

Fa pocs anys la mainada 
passàvem més temps al carrer o 
a la plaça/placeta del poble, 
segons fos l'espai més a prop de 
casa, que no ara. Abans estàvem 
tot el sant dia al carrer, tal i com 
es deia d'una manera popular.

El carrer era l'espai autònom 
i obert a on anàvem a jugar la 
canalla i ens sentíem  amb 
llibertat.

Els carrers eren plens de 
quitxalla que jugàvem a boles, 
saltar a corda, parar i saltar, a 
peu coix, a amagar, a cavall- 
bernat, a bòlit o al joc de l'osset....

El carrer era sens dubte el 
nostre espai, a on estàvem més 
hores, més que a l'escola o a 
casa. El carrer era viu, amb aquell 
piló de mainada jugant al bell 
mig i amb una constant cridòria. 
El carrer era el símbol de la 
vitalitat d'un poble.

Avui dia tot ha canviat i la 
mainada ha desaparegut del 
carrer, almenys que no sigui en 
horaris d'entrada/sortida dels 
col·legis.

Aquell vell costum d'anar a 
jugar al carrer ha desaparegut, hi 
han altres sistemes, formes i jocs 
que han foragitat la mainada i 
aquells es troben  buits de 
ciutadans menuts.

Per contra, això no vol dir 
que el carrer hagi quedat en 
solitud, ja que una nova espècie 
ha envaït l'espai, però són sers 
inanimats, freds, automàtics i que 
obeeixen només la consigna del 
seu amo o directiu. Vull dir que 
abans les places i els carrers del 
nostre poble estaven plens de 
mainada i ara estan plens de 
cotxes.

Undara



ol viure a 
zona verda més 

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

1 i 2 banys, 
més auxiliar

IriSi —■1 orientats al 
sol de migdia

menjadors-estar 
de 36,26 i 21 m2

cuines d'l 1 
¡20 m2

TERRASSA

■

pàrquing opcional

no ho dubti, 
truqui1 ns!

E U G E S A
CO N STR U C TO R A • IM M OBILIÀRIA

Telf. 23 55 61
C /  Major ,  1 8 2 -  171 90  SALT (Girona) * /

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


