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EL LLIBRE POESIA

La Garrotxa
(per Josep Puigbó, 100 págs. 1.600 ptes.)

Aquest llibre és el volum 
número 26 d'una col·lecció de
dicada a les comarques de Cata
lunya, dins de la qual ja han 
aparegut una bona colla de treballs 
interessants. Pel que fa a les co
marques gironines podem trobar a 
les llibreries els corresponents a la 
Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany 
i la Cerdanya, a més d'aquest sobre 
la Garrotxa que acaba de publicar
se

L'autor, Josep Puigbó, el 
conegut presentador de TV3, és 
fill d'Olot on ha estat molt vinculat 
a diferents entitats locals. Va ser 
cap de programes, cap dels serveis 
informatius i director de Ràdio Olot 
i, amb aquest llibre, demostra tenir 
un coneixement molt profund 
d'aquella comarca muntanyenca, 
una de les més interessants de

Josep Puigbó

Catalunya o, almenys 
una de les que no
saltres més admirem 
i estimem.

Amb aquesta 
obra, Josep Puigbó, 
ens ofereix una 
completa guia d'a
questes terres i es
devé una bona eina 
per a qui decideixi 
aprofundir en el seu 
coneixement. La di
versitat geogràfica, 
els feréstecs .intactes, 
paisatges de l'Alta

Garrotxa, la zona volcànica, les 
valls silencioses, el tresor del 
romànic, les viles i ciutats, la gent, 
els costums, la història, la gas
tronomia... tot allò que és re
marcable i interessant, ens és 
descrit amb innegable fidelitat per 
aquest periodista olotí.

A remarcar, la trentena de 
fotografies de Man Costas, magnífic 
complement al text, i que acaba 
d'encomanar el desig de recórrer i 
conèixer més bé aquest país admi
rable que és la Garrotxa.

J .  Cristòfol

La Balconada
(Invocació al vianant)

En aquesta balconada, 
tan abrigada dels vents, 
a l'alba i a la vesprada 
hi regna un silenci dens.

Si busqueu pau, en sadolla 
l'arbreda i el bardissam 
ellaçant amb una argolla 
matins d'or, tardes d'aram.

Respecteu-lo aquest silenci, 
que ningú no el trenqui mai! 
Ara no hi ha qui el defensi 
sinó vós i aquest desmai!

(Les Deveses, 31  1-93)
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Àfrica, avui

Aquests darrers mesos Àfrica és notícia. Notícia negativa, com gairebé 
sempre. Sembla que Àfrica estigui condemnada a desaparèixer i a sofrir: 
l'esclavatge, el colonialisme, el racisme, la devaluació de les matèries primeres... 
La seva economia representa menys del 2% del Mercat Mundial.

No és d'estranyar que pels nostres carrers vegem cada vegada més africans 
que vénen en recerca d'una dignitat malmesa, alguns enduts pel somni d'una 
Europa de vida fàcil i abundant, miratge que aviat deuen poder desmentir.

Ara ens hem assabentat que existia un conflicte a Rwanda, que ja estava en 
guerra des de l'any 1990- Però hi ha altres casos, com el de Sudan, amb una guerra 
civil que dura trenta anys i ningú no en parla. Rwanda ja porta més de la meitat 
dels morts que hi va haver a Espanya en la guerra civil. Aquesta massacre ens ha 
recordat els molts deutes pendents del Nord cap al Sud. S'ha demostrat un cop 
més que als països rics no els importa altra cosa que no sigui engreixar la seva 
influència i potenciar els seus interessos econòmics, deixant al marge l'ètica, és 
a dir, les persones. El P. Joaquim Vallmajó, el missioner gironí mort a Rwanda, deia 
en un dels seus escrits: "La no ingerència política, en un país no democràtic, vol 
dir actuar a favor del que mana contra el poble".

En canvi, es continuen venent armes a règims totalitaris del tercer món, la 
qual cosa creiem que justifica la postura de l'objecció fiscal. Segons el testimoni 
dels missioners i missioneres que han tornat, també hi ha armament espanyol a 
Rwanda, tot i que hi arriba dissimuladament a través d'altres països.

Podem pensar que des d'aquí no hi podem fer res, però és una impressió 
enganyosa. Podem fer pressió -i potser és un deure- sobre els que hem elegit 
democràticament perquè als Parlaments europeu, espanyol i català defensin el 
dret de tots els pobles a l'existència, adoptant mesures eficaces i compromeses.

D'altra banda, en Quim Vallmajó i els missioners que van ser a Salt per 
explicar-nos la seva experiència coincidien en una via d'actuació, més important 
fins i tot que l'ajuda que puguem donar al tercer món: i és que nosaltres comencem 
a viure d'una altra manera, la raó és simple: si hi ha tercer món, és perquè hi ha 
un primer món que el xucla i l'oprimeix. Es tracta que els nostres hàbits de vida 
no siguin un insult pels qui amb prou feines poden menjar.

En l'última carta que el P. Vallmajó va enviar des de Rwanda, explicava la 
situació d'allà en uns termes que bé ens els podríem aplicar nosaltres. Deia: "El 
sentit del Bé Comú s'ha perdut. Ara hem de treballar més per la justícia, la pau, 
la reconciliació".
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HISTORIES ALVENT LACAPSA DE VIDRE

En Martinet

Mira, Martí, Martinet, 
quines floretes més maques que 
t'he portat. Va, Martí, fill meu, 
surt del teu foradet i fes-li un 
petonet a la teva marona. Mira, 
veus, aquest petit ram que t'he 
portat, són margarides, marga
rides daurades com els rulls dels 
teus cabells. Et deixo aquí les 
floretes, Martinet, en el gerro 
sobre el replà, al cantó del teu 
nom. I ara, Martinet, surt i vine

a jugar amb la teva mareta. Mira 
quin sol, quin dia més bonic que 
fa avui, mira Martinet com volen 
aquells ocellets, veus, són 
orenetes, orenetes petitones 
com tu. Treu el teu caparró i no 
t'amaguis més en el foradet. Mira 
aquell nen que hi ha allà baix, el 
veus?, està jugant amb les seves 
floretes, mira'l, és rosset i 
entremaliat com tu. Va, Martí, 
surt del teu cau, Martinet meu. 
A què vols que juguem avui? A 
l'amagatall, altre cop? Però si

sempre hi juguem, a l'amagatall, 
si sempre t'amagues allà mateix, 
en el teu foradet i no vols sortir! 
Va, ja està bé, Martinet, surt d'una 
vegada i no em facis enfadar! 
Què no em vols perdonar allò 
que et vaig fer? Però si jo no ho 
volia, si jo em vaig deixar 
entabanar per la gent..., si jo 
sempre t'he estimat, Martinet 
meu! i pensa que de tot això ja fa 
molt de temps. Cal oblidar-ho, ja

han passat molts anys. Perdona'm 
i oblida tot això, oblida-ho i surt 
d'una vegada del teu foradet, del 
teu petit nínxol i vine a jugar 
amb la teva marona, que ja és 
hora d'oblidar-ho. Oblida que jo 
et vaig matar, oblida que et vaig 
matar abans que tu naixessis...., 
que no sabia el que em feia, que 
em vaig deixar entabanar, Martí, 
Martinet meu, que la teva mare 
t'estima i sempre t'ha estimat....

Xavier Margenat

Un nou temps

Aquest mes de juliol es 
compleixen cinc anys de presència 
de LA CAPSA DE VIDRE a LA FARGA 
de Salt.

La revista ha estat un espai lliure 
i obert, a on un servidor, mes a mes, 
ha pogut exposar a la capsa transpa
rent la seva concepció de les coses. I 
també desenvolupar la seva dèria de 
lletraferit.

Tots els temes feien referència al 
poble, i d'una manera sincera i planera, 
Undarava anar exposant aquells temes 
més delicats que feien referència al 
gènere humà, tant en l'aspecte social 
com en l'individual, sense donar mai 
el nom de persones a fi de no ferir la 
sensibilitat de ningú, però sí exposant 
sistemes i formes de conducta com
pletament errònies, amb un alt grau 
d'humanisme i racionalisme.

Insistència en el coneixement 
previ de les coses, la voluntarietat i la 
llibertat, que són fonamentals dins 
una societat de dret, fugint de 
tecnicismes, de robots i de gent 
completament automàtica, és a dir, 
de l'home-màquina.

Més d'un/una m'aixafaria la capsa 
sensible, ja que no està dins dels seus 
paràmetres aquestes posicions, així 
m'ho han demostrat. Sens dubte que 
les exposicions no foren del seu gust, 
però la vida és així, i continua.

Avui dia ja no estem cinc anys 
enrera i les coses van canviant d'una 
manera molt ràpida, per això amagaré 
aquesta secció de La Capsa de Vidre 
en una vella aulina, al bell mig del 
bosc.

El meu agraïment a tots aquells 
lectors que han fet un seguiment de la 
capsa; a aquell que, anys enrera, m'ha 
enviat algun anònim; i, fins i tot, als 
cacics. A tots, moltes gràcies.

Els nous temps requereixen un 
nou tipus de narració, més directa, 
sense paràboles, a fi d'exposar i 
d'interpretar la situació actual. Salut i 
llibertat.

Agapit Alonso



LA FARGA LOCAL

RECULL

- Exposició de ceràmica de Carlets, i de pintures de 
Casado i B. Quelart. Les Bemardes, del 16 de maig al 4 
de juny.

- Sopar-col.loqui: "Dona, digues no ais 
maltractaments. Hi ha solucions". Centre Social Mas 
Mota, 30 de maig.

- Exposició "Protecció civil, què és?" Museu de 
Salt, juny.

- I Espiral de Tennis, copa Joan Costa. Club 
Tramuntana, juny.

- Doble audició de sardanes en homenatge al 
compositor Bartomeu Vallmajó al pati de l'escola La 
Farga, 5 de juny.

- Conferència de 2 ex-missioners de Rwanda. 
Parròquia de St. Cugat, 7 de juny.

-1 Campionat de Tae-Kwon-Do, trofeu Vila de Salt. 
Pavelló Municipal, 11 de juny.

- Exposició "Vells temps", organitzat per l'escola 
La Farga, dins el programa "Avis i néts". Les Bemardes, 
16 de juny.

- Cicle de Jazz a Les Bemardes amb les actuacions 
de: La Vella Dixieland & Michele McCain, 20 de maig. 
Santi Arisa i Lakatans, 3 de juny i La Selva Jazz Band, 17 
de juny.

LOCAL 

20è. ANIVERSARI DEL CASAL DE JUBILATS
El diumenge 12 de juny el Casal de Jubilats va 

celebrar el seu 20è Aniversari amb un concurs provin
cial i lliure de petanca, seguit d'una missa a la parròquia 
de Sant Cugat, audició de sardanes i dinar de germanor. 
En acabar el dinar, hi va haver l'entrega de trofeus i el 
ball de fi de festa.

PAVIMENTACIÓ DE 10.000 METRES QUA
DRATS DE CARRERS

L’Ajuntament de Salt ha destinat 11 milions per 
pavimentar 10.420 metres qua drats de carrers del poble, 
i s'ha proposat acabar aquestes obres abans de la festa 
major d'enguany. La llista de carrers a pavimentar és la

següent: la meitat de la carretera de Sta. Eugènia, el 
carrer d'Ausias March, el de Josep Iria entre Àngel 
Guimerà i passeig dels Països Catalans, el passeig i la 
plaça Verdaguer, el carrer Manuel de Falla i el de Ramón 
y Cajal entre Àngel Guimerà i passeig dels països 
Catalans, el Torras i Bages entre Francesc Macià i 
Ramóny Cajal, el Prudenci Bertrana, el Juan de la Cierva 
i el Joaquim Ravetllat.

ACTIVITATS ESTIU 94 

CASALS D'ESTIU:
- Casalet de lleure per a nens i nenes de 3 a 8 anys, 

del 4 al 29 de juliol o de l'l al 26 d'agost, al C.P. Veïnat
0 al C.P. El Pla. Casals esportius per a nois i noies de 8 
a 13 anys, pels mateixos dies. Escola d'estiu per a nens
1 nenes de 4 a 11 anys, de l'l al 13 de setembre. 
Informació: Ajuntament de Salt.

- El C.E. Sant Cugat organitza un casal al pati de les 
dominiques, pel mes de juliol.

- Casal als locals de la Parròquia de Sant Jaume, mes 
de juliol, tardes.

- Casal a les tardes dels dimecres i dijous del mes 
de juliol, per a nois de 4rt. a 8è. de bàsica, al Club 
Tramuntana.

CAMPAMENTS:

-Campament a Rocacorba del Sallent (Santa Pau), 
de l'l al 10 d'agost, per a nois de 4rt. a 7è. de bàsica. 
Informació: Club Tramuntana.

ACTIVITATS ESPORTIVES:

- 1 Campus de futbol per a nois i noies de 5 a 14 
anys, del 4 al 23 de juliol, a les instal·lacions del C.F. Salt 
i zona esportiva municipal.

-1 Campus esportiu de bàdminton i tir amb arc, per 
a nois i noies de 10 a 16 anys, de l'l al 29 de juliol o de 
l'l al 31 d'agost, al matí. Informació a les oficines del 
patronat municipal d'esports.

- Iniciació a la gimnàstica artística, per a nois i 
noies de 4 a 14 anys, pel juliol o agost, al local del Salt 
Gimnàstic Club.

- Curset de tennis infantil i adults, pel juliol o agost, 
de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda. Informació a les 
oficines del patronat municipal d'esports i a la zona 
esportiva Les Guixeres.

CURSETS:
- Curs de català intensiu, nivells elemental i mitjà, 

organitzat pel Consorci per la Normalització Lingüística, 
del 27 de juny al 28 de juliol, a la casa de cultura Les 
Bemardes. LA 
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FINESTRA OBERTA

Optimisme fèrtil?

Durant els últims dies de juny 
se celebraren, si és que se'n pot dit 
celebrar, les PAAU (Proves d'Accés 
a la Universitat), a les quals van 
assistir milers d'estudiants de COU. 
Qui més qui menys estava nerviós, 
havia passat uns dies estudiant 
desesperadament per acabar de 
veure acomplert el somni d'arribar 
a la universitat.

Els examinants ens anàvem 
reunint a les portes de l'institut o 
facultat on ens tocava fer la temuda 
"sele", tothom feia prediccions 
sobre què preguntarien als exà
mens. Entràrem entre cares de por, 
d'incertesa i també brillava algun 
somriure per tal d'alleugerir aquella 
tensió. Un cop a dins la sala, la 
primera provafou perami, aprimer 
cop d'ull, desconcertant.

El comentari de text que 
havíem de fer era un fragment 
d'assaig de l'escriptor García-Petit 
titulat "El Pessimisme Estèril". 
Realment el títol em va sorprendre; 
a qui se li havia acudit ajuntar 
aquestes dues paraules? Malgrat tot, 
a mida que anava llegint el text 
trobava que el títol tenia sentit i 
que era el més adequat.

El text parlava dels catas- 
trofistes mitjans de comunicació

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

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

* CASES
* AMPLIACIONS
* REHABILITACIÓ

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



FINESTRA OBERTA

d'establir un equilibri que ens 
perm eti obrir una porta a 
l'optimisme, un optimisme "fèrtil", 
en diria jo.

Això que Garcia-Petit ens 
anunciava dels mitjans de comu
nicació és extensible a tots els 
aspectes de la vida. En aquells dies 
de selectivitat que passàvem ne
guitosos i alguns, pessimistes, da
vant la possibilitat de no aprovar, 
aquest text sobre el "Pessimisme 
Estèril" ens va fer, almenys a mi, 
reflexionar. No tot a la vida són

ser una mica optimista, veure 
l'ampolla mig plena; sense l'op
timisme és difícil de superar una 
situació.

Les estones difícils i dolentes 
passen, i fins i tot després ens en 
riem. Hem de posar "al mal temps 
bona cara" com diu el refrany. En la 
lluita que és la vida cal tenir una 
petita esperança de vèncer, ne
cessitem ser feliços.

Deixem, doncs, una porta, 
encara que sigui entreoberta, per 
tal que pugui passar una alenada

que, amb les desgràcies i misèries 
que anuncien a tort i a dret, fan
créixer una tristesa, un 
sentiment d'angoixa al 
nostre ànim que de
semboca en el pes
simisme. Estèril? bé, es
tèril perquè aquesta 
situació que ens trans
meten la televisió, la 
ràdio, la premsa ens 
porta a pensar que no 
hi ha res a fer, que per 
molt que ens movem la 
situació desafortuna
dament no canviarà. Per 
tant, el pessimisme no 
produeix cap fruit més 
que pessimisme i en 
conseqüència és estèril.

La solució que 
insinuava García-Petit 
era ben senzilla, no 
només hi ha notícies 
negatives, també n'hi ha 
de bones que passen de 
puntetes, sense fer gaire soroll. Cal, 
doncs, donar la mateixa impor
tància a aquestes notícies per tal

hiverns durs i difícils de passar, ni 
dies inacabables de selectivitat, ni 
problemes sense solució, ni..., cal

d'optimisme, per alegrar nos.

Iolanda Pineda

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

O L A R s .a . s

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

TIPOGRAFIA-OFFSET 
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D'ACÍ-D'ALLÁ

Castell: un paratge salvat!

El dia 12 de juny, els veïns de 
Palamós varen anar a votar en 
referèndum la necessitat de protegir
0 no cala Castell, un dels últims 
reductes verges i genuïns de la Costa 
Brava.

El resultat fou força contundent 
a favor de la preservació de la platja
1 el paratge de l'entom: un 70% de 
vots varen ser en contra de la 
urbanització i la resta varen ser vots 
afirmatius o nuls.

Però a aquest resultat no s'hi va 
arribar per les bones: ja feia molts 
mesos que el "Grup Salvem Castell" 
havia engegat una campanya per 
evitar la urbanització d'un racó típic 
de com era la Costa Brava en els 
anys 40 i 50, abans de l'arribada 
massiva de turistes, i de l'època de 
l'especulació vergonyosa del sòl.

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

Vista general de Palamós



D'ACÍ-D'ALLÀ

Una vista del paratge de Castell a Palamós

Sense la campanya, molt ben 
feta i constant d'aquest grup 
ecologista, la urbanització de la zona 
seria un fet i hauríem perdut una de 
les altres referències (una més) de 
la personalitat entranyable de la 
Costa Brava. Gràcies a "Salvem 
Castell", molts palamosins van 
adonar-se que el creixement urba
nístic pel creixement, cases i més 
cases, sense preservar els valors 
típics pels quals la Costa Brava va se 
coneguda i valorada interna
cionalment, anaven substituint la 
qualitat del paisatge per una des- 
personalització de la Costa pro

gressiva. I és que avui els blocs 
verticals que sortien com bolets 
arran de platja han estat substituïts 
per l'urbanisme de cases planta 
baixa, bungalows sense perso
nalitat, cases de barrufets com algú 
els ha anomenades. I això al costat 
de ports esportius, camps de golfs,
o la privatització de certes platges 
que, en nom d'un turisme de 
qualitat, fan malbé el paisatge típic 
empordanès, substituint una vege
tació mediterrània i humanitzada, 
per una altra d'importació anglo
saxona.

¿Serà la victòria palamosina so

bre cala Castell l'inici d'una cons
ciència turística conciliadora amb 
el medi ambient? ¿Finalment, un 
s'haurà adonat que la gallina d'ous 
d'or s'estava acabant i que cal 
preservar el paisatge, el medi natu
ral, perquè a la llarga continuïn 
venint els turistes...? Sens dubte per 
a Palamós cala Castell serà un 
atractiu molt més encisador que la 
Fosca, un lloc agradable i atractiu, 
que dissortadament, interessos es
peculadors van fer malbé en per
judici de tots.

Martí Fita

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS 
CATALUNYA

■PERE TEIXIDOR-
MONTESA DUCATI

Cl. Major, 307 VESPA
Telèfon 23 93 67 d u c s o n  d e r b i
SALT HONDA PUCH

Sport Garatge, s.a.
JOSEP CASALS
* Reparacions pas Marquès de Camps, 5
* Engrassaments Te|. 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
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TEVA/MEVA

Leopoldo Jiménez Félix
President de l1 Associació Provincial Autónoma 

de Comerciants no Sedentaris de Girona

S'ha de reconèixer que el nom de l'Associació és un xic enrevessat. 
Per entendre'ns, Leopoldo Jiménez és -parlant clar i català- el presi
dent del Gremi de Marxants, o sigui, els qui munten les parades als 
mercats. Va néixer a Càceres l'abril del 44, però viu a Catalunya des 

que tenia un any i mig, és a dir, des de tota la vida; i a Santa Coloma de Farners des de fa vint 
anys. Fou elegit president de l'Associació de Marxants el febrer d'aquest any. En aquesta 

entrevista s'analitza la problemàtica sorgida arran del canvi d'emplaçament del mercat dels
divendres a la nostra vila.

Quina és la funció 
de l'Associació?

Els nostres objec
tius són, fonamen
talment, la defensa dels 
interessos dels associats 
i la recerca de solucions 
a la problemàtica pròpia 
de les activitats co
mercials i professionals 
del nostre col·lectiu.

Quants socis for
men l'Associació?

L'Associació se sus
tenta amb les quotes 
d'uns 500 afiliats, 
encara que el nombre 
de marxants de les 
nostres comarques és 
molt superior. Això vol 
dir que molts d'ells no 
estan associats, però, de 
fet, quan l'Associacjjó 
defensa els interessos 
del col·lectiu se'n be
neficia tothom, cotitzi
o no cotitzi.

Voldríem centrar el 
tem a d'aquesta en tre
vista en el m ercat de Salt 
-el m e rca t dels d i
vendres- i, més concre
ta m e n t, en l'e m p la 
çam ent actual, que, des 
de bon principi, ha estat 
polèmic. Sembla que, en 
general, els marxants no 
esteu pas d'acord amb el 
canvi d 'em plaçam ent 
esta b le rt p er l'A jun
tament.

Efectivament, la polè
mica sorgeix, si no recordo 
malament, cap a finals del 
92, quan l'Ajuntament ens 
fa saber la seva intenció de 
canviar la ubicació del 
mercat dels divendres. 
Nosaltres ens hi vam oposar 
perquè vam considerar que 
en plena època de crisi no 
era el moment oportú per 
fer canvis que podien 
agreujar la situació. En 
definitiva, no estàvem

d'acord que es fessin ex
periments a càrrec de les 
nostres butxaques. Les 
càrregues que hem de 
suportar ja són prou 
grosses com per haver-hi 
d'afegir les resultants dels 
capricis dels polítics. 
Nosaltres no vèiem motius 
prou importants o greus 
per justificar el canvi i així 
ho vam exposar a l'Ajun
tament. En aquells mo
ments, nosaltres vam con
sultar els botiguers del sec
tor on es celebrava el 
mercat i va resultar-que els 
comerciants també rebut
javen cl canvi. I pel que fa 
als compradors, es van 
recollir més de 3-000 firmes 
en contra del trasllat. 
Malgra tot, l'Ajuntament es 
va mantenir en la seva 
posició, justificant-se en 
motius de seguretat, etc. 
Vam tenir discussions i 
enfrontaments molt forts

amb l'equip de govern 
municipal. Però també cal 
dir que, en aquells mo
ments, els marxants ens 
trobàvem en una situació 
d'enfrontament entre nos
altres mateixos i alguns no 
van recolzar suficientment 
les nostres reivindicacions. 
En definitiva, es va acabar 
acceptant el nou empla
çament, però amb certes 
condicions.

D'això fa un any i mig. 
Quina és l'experiència?

Els fets han demostrat 
el que nosaltres ja ens 
temíem. En aquest any i 
mig les vendes han de
caigut ben bé el cinquanta 
per cent. Per tant, per a 
nosaltres, el canvi ha estat 
nefast. El problema rau en 
elfetque, com he dit abans, 
aquestes proves les de
cideixen els polítics -que 
no hi entenen res, perquè

RELLOTGERIA - JOIERIA

PLAQUES I TROFEUS

Cl. Major, 83
Tel. 43 47 70 SALT

CENTRE RECANVIS MOTO

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

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

^ a f i e t e y

CHIARAVALU
IA  COMONA D « CAMPIOM

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



D'ACÍ-D'ALLÀ

Una vista del paratge de Castell a Palamós

Sense la campanya, molt ben 
feta i constant d'aquest grup 
ecologista, la urbanització de la zona 
seria un fet i hauríem perdut una de 
les altres referències (una més) de 
la personalitat entranyable de la 
Costa Brava. Gràcies a "Salvem 
Castell", molts palamosins van 
adonar-se que el creixement urba
nístic pel creixement, cases i més 
cases, sense preservar els valors 
típics pels quals la Costa Brava va se 
coneguda i valorada interna
cionalment, anaven substituint la 
qualitat del paisatge per una des- 
personalització de la Costa pro

gressiva. I és que avui els blocs 
verticals que sortien com bolets 
arran de platja han estat substituïts 
per l'urbanisme de cases planta 
baixa, bungalows sense perso
nalitat, cases de barrufets com algú 
els ha anomenades. I això al costat 
de ports esportius, camps de golfs,
o la privatització de certes platges 
que, en nom d'un turisme de 
qualitat, fan malbé el paisatge típic 
empordanès, substituint una vege
tació mediterrània i humanitzada, 
per una altra d'importació anglo
saxona.

¿Serà la victòria palamosina so

bre cala Castell l'inici d'una cons
ciència turística conciliadora amb 
el medi ambient? ¿Finalment, un 
s'haurà adonat que la gallina d'ous 
d'or s'estava acabant i que cal 
preservar el paisatge, el medi natu
ral, perquè a la llarga continuïn 
venint els turistes... ? Sens dubte per 
a Palamós cala Castell serà un 
atractiu molt més encisador que la 
Fosca, un lloc agradable i atractiu, 
que dissortadament, interessos es
peculadors van fer malbé en per
judici de tots.

Marti Fita

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS 
CATALUNYA

PERE TEIXIDOR-
MONTESA DUCATI

Cl. Major, 307 ™ r
Telèfon 23 93 67 ducson derbi
SALT HONDA PUCH

Sport Garatge, s.a.
JOSEP CASALS
* Reparacions pas Marquès de Camps, 5
* Engrassaments Te|. 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
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TEVA/MEVA

Leopoldo Jiménez Félix
President de l'Associació Provincial Autónoma 

de Comerciants no Sedentaris de Girona

S'ha de reconèixer que el nom de l'Associació és un xic enrevessat. 
Per entendre'ns, Leopoldo Jiménez és -parlant clar i català- el presi
dent del Gremi de Marxants, o sigui, els qui munten les parades als 
mercats. Va néixer a Càceres l'abril del 44, però viu a Catalunya des 

que tenia un any i mig, és a dir, des de tota la vida; i a Santa Coloma de Farners des de fa vint 
anys. Fou elegit president de l'Associació de Marxants el febrer d'aquest any. En aquesta 

entrevista s'analitza la problemàtica sorgida arran del canvi d'emplaçament del mercat dels
divendres a la nostra vila.

Quina és la funció 
de l'Associació?

Els nostres objec
tius són, fonamen
talment, la defensa dels 
interessos dels associats 
i la recerca de solucions 
a la problemàtica pròpia 
de les activitats co
mercials i professionals 
del nostre col·lectiu.

Quants socis for
men l'Associació?

L'Associació se sus
tenta amb les quotes 
d'uns 500 afiliats, 
encara que el nombre 
de marxants de les 
nostres comarques és 
molt superior. Això vol 
dir que molts d'ells no 
estan associats, però, de 
fet, quan l'Associacjjó 
defensa els interessos 
del col·lectiu se'n be
neficia tothom, cotitzi
o no cotitzi.

Voldríem centrar el 
tem a d'aquesta entre
vista en el mercat de Salt 
-el m e rca t dels d i
vendres- i, més concre
tam e n t, en l'e m p la 
çam ent actual, que, des 
de bon principi, ha estat 
polèmic. Sembla que, en 
general, els marxants no 
esteu pas d'acord amb el 
can vi d 'em plaçam ent 
e sta b le rt p er l'A jun
tament.

Efectivament, la polè
mica sorgeix, si no recordo 
malament, cap a finals del 
92, quan l'Ajuntament ens 
fa saber la seva intenció de 
canviar la ubicació del 
mercat dels divendres. 
Nosaltres ens hi vam oposar 
perquè vam considerar que 
en plena època de crisi no 
era el moment oportú per 
fer canvis que podien 
agreujar la situació. En 
definitiva, no estàvem

d'acord que es fessin ex
periments a càrrec de les 
nostres butxaques. Les 
càrregues que hem de 
suportar ja són prou 
grosses com per haver-hi 
d'afegir les resultants dels 
capricis dels polítics. 
Nosaltres no vèiem motius 
prou importants o greus 
per justificar el canvi i així 
ho vam exposar a l'Ajun
tament. En aquells mo
ments, nosaltres vam con
sultar els botiguers del sec
tor on es celebrava el 
mercat i va resultar-que els 
comerciants també rebut
javen el canvi. I pel que fa 
als compradors, es van 
recollirmésde 3-000 firmes 
en contra del trasllat. 
Malgra tot, l'Ajuntament es 
va mantenir en la seva 
posició, justificant-se en 
motius de seguretat, etc. 
Vam tenir discussions i 
enfrontaments molt forts

amb l'equip de govern 
municipal. Però també cal 
dir que, en aquells mo
ments, els marxants ens 
trobàvem en una situació 
d'enfrontament entre nos
altres mateixos i alguns no 
van recolzar suficientment 
les nostres reivindicacions. 
En definitiva, es va acabar 
acceptant el nou empla
çament, però amb certes 
condicions.

D'això fa un any i mig. 
Quina és l'experiència?

Els fets han demostrat 
el que nosaltres ja ens 
temíem. En aquest any i 
mig les vendes han de
caigut ben bé el cinquanta 
per cent. Per tant, per a 
nosaltres, el canvi ha estat 
nefast. El problema rau en 
el fet que, com he dit abans, 
aquestes proves les de
cideixen els polítics -que 
no hi entenen res, perquè

RELLOTGERIA - JOIERIA

PLAQUES I TROFEUS

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

R e m o i o
^ ^ ^ C E N T R E  RECANVIS MOTO _

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

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

P i a r t e  t e 'x

CHIARAVALU
LA CCWOWA D€t CAMMOW

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



TEVA/MEVA

no es la seva feina- però a 
cà rrec  de les n o stres 
butxaques. Jo  ja hi estaría 
d'acordaferaquest experi
ments, però a càrrcc dels 
qui ho decideixen i no dels 
qui, sense deixar-nos-hi 
intervenir, en patim les 
conseqüències. I nosaltres 
en vivim. És cl nostre lloc 
de treball. N'hem de viure, 
d'això. I ells no.

No creieu, però, que 
des del punt de vista 
d'amplitud, de facilitat 
d'accés i d'aparcament, 
i fins i tot estèticament, 
aquest nou em p la 
çament reuneix millors 
con d icion s que l'a n 
terior?

Això sí. S'ha de re
co n è ix e r  que, com  a 
recin te  de m ercat, en 
aquests aspectes és molt 
millor. Però els fets són els 
fets: la gent no hi ve a 
comprar i per a nosaltres 
això és el que compta.

Per altra banda, hi ha 
altres fets que han agreujat 
la nostra situació . Per 
exemple: els dimecres es 
muntaven quinze o vint 
parades al voltant de la 
plaça coberta. No hi havia 
res a dir, no ens feien cap 
nosa. Però resulta que s'ha 
permès que aquest nombre 
de parades es dispari, es 
multipliqui, fins al punt que 
actualment deuen ser al 
voltant d'un centenar. I la 
cosa encara em p itjora  
quan, amb cl p re te x t 
d'atendre demandes dels

pagesos i d'un sector del 
poble, s'autoritza el fun
cio n am en t d'un altre 
mercat, també els dime
cres, al passeig. Mercat que, 
en principi, havia de ser 
d'un màxim de vint parades 
de productors -no reve
nedors- però que, a l'hora 
de la veritat, resulta que 
allà, de productors, de 
pagesos, no n'hi ha ni un: 
tots són revenedors. Eren 
acords tàcids, escrits i 
signats, i que l'Ajuntament 
ha incom plert com ple
tament. I d'aquests incom
plim ents, els principals 
perjudicats som nosaltres, 
els marxants, però també 
el mercat de Salt, i per tant, 
els saltencs, el poble en 
general.

Q uina so lu ció  h i 
veieu?

Nosaltres, en diferents 
m om ents, ja hem  fe t 
propostes a l'Ajuntament

so bre diverses 
formes de promo- 
cionar el mercat 
tradicional: cam
panyes, fires, sor- 
tejos, publicitat, 
etc. Són coses que 
podem fer nosal
tres i que hem fet 
en altres pobla
cions. però, és 
clar, si realment 
l'Ajuntament té 
interès a impulsar 
aquest mercat, ha 
de demostrar-ho 
aportant-hi la seva

part, donant facilitats al 
desenvolupament de la 
nostra activitats -que en 
definitiva porta un benefici 
al poble- i col·laborant en 
les accions que es puguin 
em p rend re de cara a 
potenciar cl mercat.

Hem d'entendre, per 
.tant, que en aquest as
p ecte  tam p o c h i h a  
hagut entesa amb l'Ajun
tament?

Ja he dit abans que va 
haver-hi tensions m olt 
fortes entre Ajuntament i 
Associació, a conseqüència 
de les discrepàncies en la 
qüestió del canvi d'em
plaçament. Degut a aquells 
enfrontaments, va arribar 
un moment en què es va 
fer impossible arribar a cap 
acord. Mentrestant, hi ha 
hagut un canvi de junta i, 
des que vaig accedir a la 
presidència, he tractat de 
suavitzar les nostres re

lacions, la tensió ha 
disminuït, i espero que 
això es tradueixi en la 
consecució d'acords 
concrets que permetin 
un m illor fu n cio 
nament del mercat de 
Salt, en benefici de tots: 
en benefici dels mar
xants, que ens hem de 
poder guanyar la vida 
amb c l d esenvolu 
pament de la nostra 
feina, i també en be
nefici del poble de Salt, 
que per la seva im
portància, es mereix un 
mercat de categoria.

Així sigui

J. Cristòfol

G ES T O R IA
A D M IN IS T R A T IV A

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

/ * / S
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Leopoldo Jiménez és el titular del bar ambulant del mercat
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EL MERCAT DELS DIVENDRES

Què hi diu l'Ajuntament?

Hem demanat a l'Ajuntament, concretam ent el senyor Quim Ribas, 
Regidor responsable del tema de mercats, la seva versió sobre els motius que 

van portar al canvi d'emplaçament del m ercat dels divendres 
-la seva justificació- i les perspectives de futur des del punt de vista municipal.

Vegeu a continuació, les seves respostes:

Les raons del canvi;

N'hi ha diverses, de raons. La 
primera, per motius de seguretat. 
Era evident el risc que presentava 
l'antiga ubicació, en cas de ca
tàstrofe, incendi, etc. Per desgràcia, 
a Salt tenim una trista experiència 
en qüestió d'incendis.

En segon lloc, hi ha la im
portància del carrer Francesc Macià 
comaeixviari imprescindible. Cada 
vegada més. Així ho reconeix la 
mateixa Generalitat amb el fi
nançament de la instal·lació sema- Quim Ribas

fòrica. L'ocupació d'aquesta artèria 
vital, cada divendres, pel mercat, 
havia arribat a ser insostenible.

I, per altra banda, per raons 
d'espai, clarament insuficient i 
incòmode, atesa la importància del 
nostre mercat.

El nou em plaçam ent

La d'emplaçar el mercat al sec
tor Massana no ha estat pas una 
decisió improvisada. Quan es va 
projectar la urbanització d'aquella

frigoríficos del ter
s.a.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC 
I £ALA D'ESPECEJAMENT N.2 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
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no es la seva feina- però a 
cà rrec  dc les n o stres 
butxaques. Jo  ja hi estaria 
d'acord aferaquest experi
ments, però a càrrec dels 
qui ho decideixen i no dels 
qui, sense deixar-nos-hi 
intervenir, en patim les 
conseqüències. I nosaltres 
en vivim. És el nostre lloc 
de treball. N'hem de viure, 
d'això. I ells no.

No creieu, però, que 
des del punt de vista 
d'amplitud, de facilitat 
d'accés i d'aparcament,
i fins i tot estèticament, 
aquest nou em p la 
çament reuneix millors 
con d icion s que l'an- 
terlor?

Això sí. S'ha de re
c o n è ix e r  que, com  a 
recin te  de m ercat, en 
aquests aspectes és molt 
millor. Però els fets són els 
fets: la gent no hi ve a 
comprar i per a nosaltres 
això és el que compta.

Per altra banda, hi ha 
altres fets que han agreujat 
la nostra situació . Per 
exemple: els dimecres es 
muntaven quinze o vint 
parades al voltant de la 
plaça coberta. No hi havia 
res a dir, no ens feien cap 
nosa. Però resulta que s'ha 
permès que aquest nombre 
de parades es dispari, es 
multipliqui, fins al punt que 
actualment deuen ser al 
voltant d'un centenar. I la 
cosa encara em p itjora  
quan, amb el p re te x t 
d'atendre demandes dels

pagesos i d'un sector del 
poble, s'autoritza el fun
cio n am en t d'un altre 
mercat, també els dime
cres, al passeig. Mercat que, 
en principi, havia de ser 
d'un màxim de vint parades 
dc productors -no reve
nedors- però que, a l'hora 
de la veritat, resulta que 
allà, de productors, dc 
pagesos, no n'hi ha ni un: 
tots són revenedors. Eren 
acords tàcids, escrits i 
signats, i que l'Ajuntament 
ha incom plert com ple
tament. I d'aquests incom
plim ents, els principals 
perjudicats som nosaltres, 
els marxants, però també 
el mercat de Salt, i per tant, 
els saltencs, el poble en 
general.

Q uina so lu ció  h l 
veieu?

Nosaltres, en diferents 
m om ents, ja hem  fet 
propostes a l'Ajuntament

sobre diverses 
formes de promo- 
cionar el mercat 
tradicional: cam
panyes, fires, sor- 
tejos, publicitat, 
etc. Són coses que 
podem fer nosal
tres i que hem fet 
en altres pobla
cions. però, és 
clar, si realment 
l'Ajuntam ent té 
interès a impulsar 
aquest mercat, ha 
de demostrar-ho 
aportant-hi la seva

part, donant facilitats al 
desenvolupament de la 
nostra activitats -que en 
definitiva porta un benefici 
al poble- i col·laborant en 
les accions que es puguin 
em p rend re de cara a 
potenciar el mercat.

Hem d’entendre, per 
.tant, que en aquest as
p ecte  ta m p o c h i h a  
hagut entesa amb l'Ajun
tament?

Ja he dit abans que va 
haver-hi tensions m olt 
fortes entre Ajuntament i 
Associació, a conseqüència 
de les discrepàncies en la 
qüestió del canvi d'em
plaçament. Degut a aquells 
enfrontaments, va arribar 
un moment en què es va 
fer impossible arribar a cap 
acord. Mentrestant, hi ha 
hagut un canvi de junta i, 
des que vaig accedir a la 
presidència, he tractat de 
suavitzar les nostres re

lacions, la tensió ha 
disminuït, i espero que 
això es tradueixi en la 
consecució  d'acords 
concrets que permetin 
un m illor fu n c io 
nament del mercat dc 
Salt, en benefici de tots: 
en benefici dels mar
xants, que ens hem de 
poder guanyar la vida 
amb c l d esenvolu 
pament de la nostra 
feina, i també en be
nefici del poble de Salt, 
que per la seva im
portància, es mereix un 
mercat de categoria.

Així sigui

J. Cristòfol

G ES T O R IA
A D M IN IS T R A T IV A

Impostos • Vehides - 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

/ * / s
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Leopoldo Jiménez és el titular del bar ambulant del mercat
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EL MERCAT DELS DIVENDRES

Què hi diu l'Ajuntament?

Hem demanat a l'Ajuntament, concretam ent el senyor Quim Ribas, 
Regidor responsable del tema de mercats, la seva versió sobre els motius que 

van portar al canvi d'emplaçament del mercat dels divendres 
-la seva justificació- i les perspectives de futur des del punt de vista municipal.

Vegeu a continuació, les seves respostes:

Les raons del canvi;

N'hi ha diverses, de raons. La 
primera, per motius de seguretat. 
Era evident el risc que presentava 
l'antiga ubicació, en cas de ca
tàstrofe, incendi, etc. Per desgràcia, 
a Salt tenim una trista experiència 
en qüestió d'incendis.

En segon lloc, hi ha la im
portància del carrer Francesc Macià 
com a eix viari imprescindible. Cada 
vegada més. Així ho reconeix la 
mateixa Generalitat amb el fi
nançament de la instal·lació sema- Quim Ribas

fòrica. L'ocupació d'aquesta artèria 
vital, cada divendres, pel mercat, 
havia arribat a ser insostenible.

I, per altra banda, per raons 
d'espai, clarament insuficient i 
incòmode, atesa la importància del 
nostre mercat.

El nou emplaçament

La d'emplaçar el mercat al sec
tor Massana no ha estat pas una 
decisió improvisada. Quan es va 
projectar la urbanització d'aquella

frigoríficos del ter 
s.a.

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

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

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



EL MERCAT DELS DIVENDRES

zona ja es van preveure passejos 
amples, facilitats d'accés i d'apar
cament, amb la idea d'ubicar-hi el 
mercat, fires i altres manifestacions 
que requerissin amplis espais. 
Ningú no pot negar que el nou 
emplaçament -que dit, sigui de 
passada, està situat només a cinc- 
cents metres de distància de 
l'anterior- reuneix millors con
dicions. Els marxants, per exemple, 
tenen ara la comoditat d'aparcar els 
seus vehicles junt a cada parada. Es 
queixen que les vendes han minvat
i és veritat. Però jo dic que no és pas 
a conseqüència del trasllat. La crisi 
és general, i a Salt especialment: 
han tancat fàbriques, etc. És tot el 
comerç que n'ha resultat afectat i 
no només el mercat. El consum ha 
baixat al nostre poble, i això no té 
res a veure amb el canvi 
d'emplaçament de les parades.

Fomentar el mercat

Per iniciativa de l'Ajuntament 
s'han posat en marxa diverses 
accions encaminades a potenciar el 
mercat. Per exemple, es va crear la

línia d'autobusos que, des de 
l'estació de Girona, comunica la 
mateixa ciutat (Sant Narcís, Can 
Gibert del Pla, Santa Eugènia) i 
diferents barris de la nostra vila 
amb el mercat. Un rètol ben visible 
invita a anar-hi: "Aquest bus va al 
mercat de Salt". Es van penjar 
pancartes a diferents indrets amb 
inscripcions com: "Mercat de Salt,

el millor preu". Naturalment, des 
de l'Ajuntament estem disposats a 
col·laborar en qualsevol iniciativa 
que pugui sorgir de part dels 
marxants, i només estem esperant 
que se'ns facin propostes formals i 
serioses.

J. Cristòfol

au to -spo r t

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

4 X 4

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

El mercat dels divendres: 
Opinions sobre l’emplaçament

Durant molts anys havíem anat a 
com prar els divendres al mercat, situat al 
voltant de la cruïlla del carrer Àngel 
Guimerà i l'avinguda President Macià. 
L'any p assat es va can v iar aquest 
emplaçament pel de la zona entre la plaça 
Josep  Tarradellas i el ca rre r de les 
Guilleries. Aquest fet, però, va portar, 
polèmica. Hi ha qui defensava el canvi 
aferrissadament, amb l'argument que es 
guanyava en espai i se solucionaven els 
problem es de circu lació  que abans 
causava el m ercat, i es millorava en zones 
d'aparcament, cosa que podia afavorir

que vingués més gent, fins i tot dels pobles 
de les rodalies. D'altres ho criticaven, 
p rin cip alm en t pel fet que el nou 
emplaçament fos una zona perifèrica, 
lluny del centre de la vila, cosa que podia 
fer que molta gent deixés d'anar-hi.

Ara, que ja han passat uns quants 
mesos des que es va canviar el m ercat de 
lloc i la gent ha pogut com provar les 
millores i els inconvenients que tot això 
ha comportat, un equip de LA FARGA ha 
recollit les opinions d'alguns dels clients 
habituals del m ercat, així com  també la 
d'uns quants venedors.

PREGUNTES ALS CLIENTS:

1.- Com es diu?
2.- De quina part de Salt és?
3.- Ve gaire sovint a comprar al mercat?
4.- Què li sembla l’emplaçament actual del mercat?



EL MERCAT DELS DIVENDRES

1.- Casi.
2.- Del carrer Dr. Ferran.
3.- Tots els divendres.
4.-Jo  el trobo molt bé. A mi tant 
me feia que estigués aquí com 
allà. Igualment estic molt a prop.

1.- Dolores Tejara.
2 -  Del pas. dels Països Catalans.
3.- Cada setmana.
4.- Una mica desplaçat. Ho trobava 
millor allà, perquè aquí, quan 
plou, no hi vinc.

1 .-Francesc iValvina.
2.- Som de Bescanó.
3.- Cada divendres.
4.- Bé. Més convenient i més a la vora. De l'altra 
manera no sabies on havies de deixar el cotxe, en 
canvi ara, el pots deixar aquí mateix.

1.- Montse i Conxita.
2.- De Torras i Bages i 
Ramon Sambola.
3.- Cada divendres.
4.- Per a mi perfecte, 
molt ample i molt bé. 
- A mi em va bé, però 
els dies que plou, això 
està inundat.

1 .-Remei.
2.-Del barri vell, el carrer 
Tramuntana.
3.- Cada divendres.
4.-Jo el tinc més a la vora. Almenys 
hi ha més espai ara que quan era 
allà abaix.

1.- Catalina Rovira.
2.- Del carrer Cervantes.
3.- Cada setmana.
4.- Per a mi és molt desplaçat. 
Però si s'ha de fer aquí, es fa aquí.

1.-Rocio.
2.-Del cantó de la plaça del 
Mercat.
3 - Cada divendres.
4.- Bé. Sembla que està millor per 
l'espai, perquè està més a prop, 
per l'aparcament, per tot en 
general.

AUTO TALLER

F .  F E L I U

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

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

PER PROFESSIONALS

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

ESTEM AL SEU SERVEI AL:

c / Major, 58 - Telèfon 242457 - SALT

HAS
AQQPQC

sessoría 
A L T  -

ASSESSORAMENT FET
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EL MERCAT DELS DIVENDRES

1.- Isabel.
2.- Carrer Teixidores.
3.- Cada divendres.
4 Bé, però aquí fa més calor i ho 
tenim més lluny.

1.- Germanes Maspines.
2.- Plaça de la Vila.
3.- Cada divendres.
4.- Es més espaiós i més 
maco, però m'agradava 
més allà on era abans, per 
l'ombra, ja que aquí fa 
molta calor.

1.- Maria.
2.- Carrer Dr. Ferran.
3.- Cada divendres.
4 -  Bé. El que passa és que ara, a 
l'estiu, fa molta calor.

1.- Ma. Àngels Fernández.
2.- c ./ Ramon Sambola.
3.- Cada divendres.
4.- Bé, però estava millor abans. 
Almenys hi havia més gent.

1.- Rosa Ripoll.
2.- Del carrer Guimerà.
3 - Cada divendres.
4.-A mi, particularment, m'anava 
més bé al carrer Guimerà. Aquí, 
però també em va bé.

LA FARGA
col·labora i anuncia’t

1.- Lola i Lurdes.
2.- Dr. Ferran.
4.- Molt bé, i més a la 
vora,però no és només per 
això, aquí no molesta a 
ningú, ni als cotxes, ni per 
travessaries carreteres, molt més espai, més ample. 
En tots els conceptes està més bé.



EL MERCAT DELS DIVENDRES

PREGUNTES ALS COMERCIANTS
1.- Com es diu?
2.- D'on ve?
3.- Què li sembla l'emplaçament actual del mercat?

1.- Ma. Àngels Bonmatí i 

Manuel Ribot.
2.- De Salt.
3.- Queda molt separat del 
poble. Aquí falla molta gent 
gran.
- A mi que em diguin que per la circulació anava 
malament val; però per un matí a la setmana no crec 
que estorbéssim tant. Però hem perdut molts de 
clients. No en vénen.

1.- Àngela Trigo.
2.- De Salt.
3.- Fatal. Això a l'hivern és 
horrorós. Jo  no sé com  
l'alcalde s'ha permès posar
nos aquí. Les persones grans 
no vénen, i a més a més, tan bé 
que estàvem allà, no sé per 
què ens han hagut de posar aquí. De les dotze per 
amunt ja no s'hi veu ni una ànima.

1.-Avelino.
2.- De Salt.
3-- Aquí hi ha més amplària i és 
millor pel govern i el benefici de 
Salt, però per a nosaltres no. 
Aquí perdem molta clientela. En 
lloc de venir més gent, en ve 
menys. Aquí guanyem menys 
diners que allà on érem abans.

1.- Fernanda Ruiz.
2.- De Salt.
3.- Fatal. A l'hivern fa molt fred. 
La gent gran ve molt poc i a 
l'estiu hi ha molta pols.
Que no, que aquí venem molt 
poc!

1.-José Luis González.
2.- De Banyoles.
3.- Malament. Penso que estem 
una mica lluny d'on viu més gent.
0  sigui, que estàvem més bé 
abans. Ara la gent ha de caminar 
molt i aquí fa molta calor a l'estiu,
1 penso que anirem malament 
sobretot a l'estiu.

1.- Enric Campmol
2.- De Figueres.
3.- Estem a les afores de la 
població i en aquella carretera hi 
ha molt trànsit i la gent gran no 
ve, perquè, per començar, és 
massa lluny i, segona, hi ha molt 
trànsit per travessar.

Xavier Margenat 
Fotografies: Jaume San tana
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DIAMANT DE LA PLAÇA

Sobretaula a bosc

Aquell ambient de sobretaula d'aplec
familiar a l'aire lliure, a bon recer,
amb aquells espinguets dolços de mainada i d'ocells
i els cossos dels adults apaivagats
pel caient plàcid del diumenge,
amb aquella flaire de grana i cafè,
pinassa, farigola i matoll.

Les famílies es passen les postres
i els mots en una conversa esfilagarsada, 
amb la transcendència de la vida al ralentit, 
a punt mort, gaudit com el punt més viu 
d'una setmana a toc de campana rovellada.

L'àvia també ha vingut
amb la seva cadira intransferible
i, escarxofada, mira distreta al voltant,
enyorant el pas d'altre temps,
quan en el clos d'aquella alzina surera
amagaven el berenar i la vergonya
i descobrien el sí innocent de les margarides.

Mentrestant, els nens s'empolsen 
angelicalment,
i els pares no els renyen ni es planyen;
tan sols es deixen prendre per la fada
festiva de la natura tranquil·la
i són -per fi- com infants,
groxant-se en la màgia,
tan cara i tan avara, -tan regalada, per fi-
de l'hora baixa que eleva els sentits.

Sense adonar-se'n, les famílies 
s'han fos en una de sola 
per l'encanteri del moment.
O com si el sol, jugant entre les branques, 
hagués volgut refer el teixit 
de les relacions humanes 
amb fils d'or.

Miquel -Àngel Ferrés

OPTICA TOftftUSso
Jaume Tarrús i Gaiter

Òptic diplomat 
Llicenciat en Ciències Físiques

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

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

DlmJiM m
a fà

GRAN CENTRE GIRONÍ DEL TRESLLO

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



CAGAFERRO COPSAT AL VENT

L'acudit foll

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 Fany 1994) per mitjà de rebut bancari.

Signatura

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyors: 
Els agrairé, que amb càrrec al meu compte/llibreta, atenguin els 
rebuts que eis 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

Somrigui, 
per favor

Avui mentre estava fent cl meu 
passeig habitual, m'he creuat amb 
un amic que, amb el posat de la seva 
cara, m'ha semblat que tenia ganes 
de dir-me alguna cosa.

M'he parat i efectivament, 
l'home estava trasbalsat. Venia de 
les oficines de LA TELEFÒNICA dc 
reclamar la guia anual que encara 
no li havia estat entregada. Ell 
s'ufanava dc pagar puntualment els 
seus rebuts i deia puntualment 
perquè, per la seva pròpia comoditat 
els té domiciliats a La Caixa, es 
considerava en cl seu dret de ser 
atès rebent l'exemplar en el seu 
propi domicili, com és regulat. Donat 
que la guia li és necessària i encara 
no l'ha rebuda, s'ha decidit telefonar- 
hi reclamant-la i li han dit que seria 
atès però que havia de personar-se a 
recollir-la, que ells tenien establert 
aquest servei amb personal 
contractat per aquest afer en cl seu 
moment i no podien preveure que 
es produïssin certes irregularitats. 
El meu amic se n'ha sentit ofès i s'ha 
presentat a les oficines de dita entitat 
reclamant la presència del director. 
No cal dir que li ha estat denegada i 
s'ha hagut de conformar esbravant- 
se amb l'oficinista. No sabem si el 
motiu era prou poderós per 
enfurismar-se així, però m'ha vingut 
a tomb dc fer-li esment, que temps 
enrera, hi havia alguns automòbils 
que portaven una enganxina en el 
vidre posterior que deia simplement 
aquesta frase: SOMRIGUI, PER FA
VOR. Segurament amb l'amable idea, 
quan ens sentíssim ofesos per alguna 
irregularitat de la qual érem víctimes, 
si la cosa no transcendia amb estralls, 
de suplir l'escridassada amb un 
somriure. Era un bon consell dirigit 
a un col·lectiu molt propici a perdre 
els estreps, a vegades per coses 
mínimes.

Així i tot, no hi és de més de 
fer-ho extensiu a les altres ocasions 
que ens considerem desatesos en 
els nostres drets. Si el motiu no és 
prou poderós per agafar-s'ho pel 
costat que crema, és millor de 
transmutar-ho per un somriure in
dulgent. El cor n'estarà més agraït.

Antoni Brugués LA 
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menjadors-estar
de 36,26 i 21 m2 u

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

facilitats de 
pagament.

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

Acollibles al Pía Quadriennal 
de l ' H abita tge. Préstecs al 7 '5 %  
9 '5 %  ¡ 1 1 % ,  segons ingressos.

Subvencions de la G eneralitat del 
5%  o del 10 %  segons com prador.


