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EL RACÓ DEL POETA

El pessebre vivent

En les acaballes d'un fred desembre 
amb el cel encapotat, 
silenci de nit fins al migdia 
i una blancor d'hivern entregat.

Els ocells enfredorits... 
les branques sense fullam, 
els pastors amb pells sobre el pit 
travessant boscos i rocams.

Ja quasi fosquejava... 
la tarda havia finit, 
plens d'il.lusió s'esperaven 
la nit Santa, Santa nit.

Les muntanyes enllaçades 
omplertes de frondosos pins 
i un estol de masies escampades 
amb els fums pujant els cims.

Amb l'escalfor de les fogaines 
i les sopes a mig fer 
feien sonar les gaites 
amb el pastoret més juganer.

Escampada de blanques ovelles, 
rierols un pam glaçats, 
llavors a punt de néixer 
sota un cel il·luminat.

Es va sentir una paraula....
És l'hora de l'enviat!

L'enviat fou un formós infant 
tan humil com servidor, 
del seu amor ningú se sent estrany 
perquè és Déu nostre Senyor.

I per més anys que complim, 
si l'amor és de debò, 
amb respecte us oferim 
el que tenim de dolent i bo.

Ja poden tocar les dotze 
totes les nits i per molts anys, 
que el bé sempre conforta 
si s'estima sense enganys.

Anna Bonal

FIAT PUNTO. LA RESPOSTA .
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EDITORIAL

Correspondència, papers i paperassa

La bústia és una caixa de fusta o metàl·lica que serveix per 
dipositar-hi la correspondència, i hom té situada a la porta de casa
o a l'entrada de l'escala. Molts ciutadans, que viuen en blocs de 
pisos, posen aquestes capsetes a fora de l'edifici, perqué és més 
còmode per als professionals de la cartería, ja que no han de trucar 
per deixar el missatge.

I des de fa molt de temps aquest sistema ha funcionat així i 
facilita tenir la correspondència ordenada per a cada veí en un Iloe 
concret.

Però, avui dia, la cosa ha canviat, ja que no solament deixen 
les cartes els de correus, sinó que hi ha un munt de cases comercials, 
agències de distribució, etc., que hi dipositen els seus catàlegs, fulls 
informatius o propaganda en general. I dins d'aquesta societat 
competitiva s'ha posat tant de moda aquest tipus d'activitat que 
sovint hi ha espai per tot menys per les cartes nominals dels 
ciutadans.

Moltes vegades podem veure les bústies completament 
atapeïdes i fins i tot sobresurten fora de la seva boca aquells papers 
que hi han dipositat.

En veritat creiem que la cosa s'ha capgirat, ja que moltes 
vegades el ciutadà ni tan sols es llegeix aquesta correspondència, i 
més amb aquesta saturació embafadora i la llença a la paperera sense 
fer-ne cap més ús.

Ha arribat l'hora que s'hauria de racionalitzar aquest sistema, 
ja que és tan inútil aquesta forma de venda perquè no arriba al 
coneixement del lector, com peral sofert ciutadà, que ni tan sols pot 
fer un bon ús de la bústa. Ja hem començat a veure en escales de 
veïns rètols que diuen: "No s'admet publicitat"; o bé, d'altres que 
tenen una paperera a sota les bústies.

Hem de ser madurs i pensem que si els seus responsables 
creuen que és tan eficaç aquesta forma de missatges, hauríem de 
buscar entre tots un nou lloc per a tant de paper, ja que aquella vella 
capseta ha quedat petita per a tanta paperassa; que al cap ¡ a la fi la 
major part de ciutadans no llegeix.

***

LA FARGA NO SE SOLIDARITZA NECES
SÀRIAMENT AMB LES OPINIONS EXPRES
SADES AMB ELSSEUSARTICLES SIGNATS 
I QUE PUBLIQUEM ÍNTEGRAMENT RES
PECTANT L’OPINIÓ DEL SEU AUTOR.
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ACTIVITATS DE NADAL AL CLUB TRAMUNTANA

EL PESSEBRE

Durant les festes de Nadal el 
pessebre és el centre de les 
activitats del club. Algunes de les 
activitats més destacades el tenen 
com a protagonista. La primera 
d'elles és, òbviament, la de fer el 
pessebre. En ella hi participen els 
socis, alguns anant a buscar molsa, 
troncs i pedres, d'altres muntant el 
pessebre, posant-hi les figures...

És tradicional el concurs de 
pessebres, on els socis poden 
participar fent un pessebre a casa 
seva. El jurat passa per les cases 
dels participants per puntuar-lo i 
contemplar els dots creatius i 
l'originalitat dels autors.

També, des de fa molts anys, 
s 'o rg a n itza  l'e x c u rs ió  del 
pessebre, en la qual participen 
socis, pares i familiars, i consisteix 
a posar un pessebre dalt d'una 
muntanya.

FESTA DE PARES

Cada any fem una petita festa 
per celebrar el Nadal amb els pares, 
on no hi falten mai les nadales, 
qua canten junts des dels més 
grans fins als més menuts.

LABOR SOCIAL

Durant aquestes festes de 
Nadal, generalment prop de la 
diada de Reis, es sol fer alguna 
visita a gent necessitada i malalts 
que necessiten companyia. Se'ls 
porta algun present i una estona 
d'alegria amb nadales, panderetes 
i guitarres.

FE D'ERRADES

Per un error d'impremta el número 1 51 de 
La Farga, correspon als mesos de 

setembre/octubre i no al mes de novembre 
com cità la revista.

NOTA PELS COL·LECCIONISTES DE LA FARGA

Ambaquest número de novembre/desembre, ja podeu 
enquadernar el volum 8 de la revista La Farga.

Aquest volum comprèn els números que van 
des del gener de 1993 (núm. 137) fins al novembre/ 
desembre de 1994 (núm. 152)

Tintoreria
REGOLTA
Pells - Llanes de matalàs 

Catifes i tot el que fa referència 
a la nostra indústria

Cl. Major, 312 - Tel. 23 45 43 - SA LT

- < M A R G E N M >
Telèfon 23 06 79

Cl.  Major, 57 - SA LT



LOCAL

Exposició al Museu de Salt, "Adéu, carrilet" (Foto: Jaume Bosch)

PATRONAT D'ESPORTS

G E S C

El GESC organitza el dia 27 de 
desembre de 4 a 7 de la tarda la 
tercera Gran Gescada per atots els 
nens i nenes al pati del Col.legi de 
les Dominiques. També hi haurà 
cada tarda de 4 a 6, del 27 al 31 de 
desembre, un Casal d'hivern pera 
tots aquellsque es vulguin divertir. 
Per més informació podeu trucar 
al telèfon: 23 46 86.

SA LT  S A R D A N IS T A

Per aquest mes de desembre, 
Salt Sardanista organitza el 6 de 
desembre, a les 12 del migdia, un 
Concert de Sardanes a l'auditori 
de Les Bernardes, a càrrec de la 
Cobla de Cadaqués. A les 5 de la 
tarda, doble audició de sardanes a 
la Pista PiI¡sportiva de Salt, a càrrec 
de les cobles Ciutat de Girona i 
Cadaqués.

Més endinsats en el Nadal, 
SaltSardanistaensofereixel dilluns 
26 de desembre un Vermut de 
Sant Esteve a 2/4 de 12 del migdia, 
al Casal de Jubilats de Salt al 
passeig Verdaguer, i sardanes a 
càrrec de la Principal de Banyoles.

CLUB D'ESQUÍ SALT

El Club D'Esquí Salt ha preparat 
una sèrie de sortides per aquest 
mes de desembre. Del 3 al 10 de 
desembre estada a Tignes. Per les 
vacancesde Nadal, del 2 6 al 31 de 
desembre, s'han organitzat unes 
Colònies per mainada i adults al 
Pallars, a l'estació de Port Ainé.

Ja entrats en el nou any, el 
Patronat d'Esports organitza el 
Nadal a Dojo. Així, del 2 al 4 de 
gener, de 2/4 d '11 a la 1 del matí 
i de 2/4 de 4 a les 6 de la tarda, al 
Pavelló d'Esports i a la Pista 
Polisportiva hi haurà una sèrie 
cl'activitats per a nois i noies. 
Podeu trobar activitats com ara: II

Torneig de Nadal de Futbol Sala 
escolar, concurs de mats, indiaka, 
aeròbic, descensos amb cordes, 
jugapop, jocs de bitlles, circuits, 
curses, tallers de tint, fanal de reis, 
fils de colors, entreteniments, 
cu ca n yes, danses, m ím ica  i 
cançons.

----------------------------- RECULL-------------------------------

-Fins al dia 21 de desembre podeu trobar a la Casa de Cultura 
Les Bernardes, l'exposició col·lectiva "PAIDEIA", muntatge sobre els 
nens i la violència.

-També a la Casa de Cultura Les Bernardes, del 21 de desembre 
al 10 de gener, exposició TALLES DE FUSTA de Joan Fita i exposició de 
dibuixos d'en Jep Ro.Ma.

-Els dies 28 de desembre i 2 de gener, a 2/4 de 5 de la tarda, al 
teatre de l'Hospital Psiquiàtric podrem veure la representació dels 
Pastorets.

-El Grup Rialles ens ofereix el dia 18 de desembre a les 12 del 
migdia, al Casal dejoves l'Estació, un espectacle realitzat pel grup l'Àvia 
Pepa que portarà el títol "El Somni de l'Àvia Pepa".

-També al Casal de Joves de l'Estació, tots els diumenges 
d'aquest mes de desembre de 6 a 8 de la tarda: Cinema.

-El 17 de desembre a l'església de Sant Cugat, després de la 
missa de 2/4 de 12, Concert de Nadal a càrrec del grup vocal AD Libitum 
de Girona. El mateix dia de Nadal, la Coral Rossinyol ens oferirà un 
concert després de la missa del migdia.

-El dia 30 de desembre, 7a Ruta de la Pau, de Salt a Montfullà. 
Sortida a 2/4 de 10 del vespre de l'Església de Sant Cugat.

-Dia 26 de desembre, a les 6 de la tarda, Poema de Nadal de 
Josep Maria de Sagarra, amb motiu del centenari del seu naixement. 
L'acte tindrà lloc a l'Església de Sant Cugat.

c/
vr»ivi v

t
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EL DIAMANT DE LA PLAÇA

La ruta de la Pau

Aquest tom bant d 'any se 
celebra a Salt la 7a edició de la 
RU TA DE LA PAU. Consisteix en 
una caminada de nit des de Sant 
Cugatfinsal'església deMontfullà, 
cantant, reflexionant, dialogant i 
pregant entorn del tema de la pau. 
La participació ha anat creixent 
cada any, amb gent de totes les 
edats que s'uneixen per fer un sol 
clam a favor de la pau. També cal 
remarcar la pluralitat dels partici
pants, no tots necessàriament 
creients, encara que l'organització 
sigui a càrrec de la comunitat 
parroquial.

A l'església de Sant Cugat, a 
2/4 de 10 del vespre, es fa la 
benvinguda i es reparteix a tothom 
un dossier de textos i cants que 
seran llegits i cantats durant la

Ruta. S'intenta reco llir-h i els 
conflictes i les expectatives de pau 
mésrellevantsdel'anyques'acaba. 
Després, tots els participants, 
proveïts de llanterna i ben abrigats, 
surten en processó informal i 
agrupatsfinsal patideCal Marquès,

on es fa una parada, acollits per la 
bona ambientació que ens hi 
preparen els amics Oliveras. Allà 
es llegeix el passatge bíblic de 
l'àngel anunciant als pastors el 
naixement del Príncep de la Pau. I 
cantem Santa nit. 
Totseguitescontinuaen processó, 
es travessa la carretera general i es 
continua fins a la plaça de davant 
l'església de Montfullà, on té lloc 
un nou acte de reflexió i el cant del 
Noi de la Mare. Després tothom 
entra a dintre l'e sg lé s ia  de 
Montfullà, que queda petita, i allà 
cada any sol haver-hi el 
testimoniatge directe de persones 
relacionades amb el Tercer Món i 
amb la lluita per la pau: hi han 
vingut missioners i missioneres fil Is 
de la nostra vila o coneguts nostres,

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



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

ruta de la pau

persones de països del Tercer Món 
que es trobin entre nosaltres, etc.

Es completa aquesta vivència 
ambpregàriesconjuntesiambcants 
acompanyats de símbols de la pau. 
En sortir del temple, es reparteix a 
tothom un record de la Ruta, on 
consta el lema de la Ruta. El d'aquest 
any és "Família, font d'amor". El 
terme família el tractem a tres nivells: 
el nucli familiar, on naixem, creixem 
i aprenem a estimar; en segon Iloe, 
la familia parroquial, unida peí 
veïnatge i per la comunió de la fe, i 
en tercer Iloe, la familia universal, la 
humanitat, a la qual estem units peí 
compromís solidari a favor deis qui 
sofreixen.
Un cop tornats a Salt, els participants 
de la Ruta es refan amb una beguda 
calenta als locals parroquials. I així 
es posa punt i final a la Ruta de la 
Pau.
Aquesta és una experiència de cada 
tombant d'any que va arrelant al 
nostre poble i representa un punt de 
trobament entre generacions i fins i 
tot entre tendències. Aquest és un 
signe positiu i esperançador, en una 
època en què més aviat predomina 
la crispació i la intolerància. 
Tanmateix, l'objectiu últim de la 
Ruta de la Pau és que cadascú trobi 
després la manera personal de 
continuar la seva "ruta" com 
prometent-se una mica més a favor 
de la Pau. Això es pot traduir de 
moltes maneres. Per exem ple: 
col·laborar amb Organitzacions No

Governamentals que lluitin per 
causes humanitàries, cedir el 0'7 
per cent del pressupost, fer-se 
voluntari de Càritas o d'altres 
entitats solidàries, no comprar 
joguines bèl·liques als fills , 
subscriure's a publicacions que 
formen l'esperit de germanor 
universal, participar en mo
bilitzacions a favor de la justícia

i de la pau, pregar per la pau en 
família, en comunitat, procurar no 
contaminar més l'atmosfera ni 
agredirel medi ambient, plantejar- 
se de viure més austerament 
abandonant despeses supèrflues, 
etc....

Miquel Àngel Ferrés

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

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

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS
CATALUNYA

P ER E TEIXIDOR

MONTESA DUCATl

C/. Major, 307 Í S S K T  VESPA
Telèfon 23 93 67 DUCSOn  d e r b i

S A LT  HONDA PUCH
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LOCAL

Un Nadal amb el Gesc

El GESC (Grup d 'Esplai de la 
Parròquia de Sant Cugat) va néixer 
fa uns tres anys amb Pobjectiu de 
realitzar activitats per la canalla de 
Salt. La mainada que acut fidel a 
lescitesdel GESCésdelacatequesi 
de la parroquia de Sant Cugat i 
altres del barri vell i els voltants. 
Les activitats més exitoses fi ns avui 
peí GESC són el Casal d'Estiu, 
amb una participació de vuitanta 
nens i nenes, les Colònies d'Estiu 
i la Gescada.

I, qué és la Gescada? Bé, en el 
primer any de creació d'aquesta 
entitat, els monitors van veure que 
calia realitzar alguna activitat 
d'hivern, als voltants de Nadal, 
per tornar a reunir la mainada i 
divertir-se. Amb aquesta finalitat 
va sorgir la Gescada, que enguany 
celebrarà la seva tercera edició el 
dia 27 de desembre. Elstrenta nois 
i noies que formem el GESC ens 
anem reunint i preparant l'activitat 
que aquest any constarà d'una 
gimcana pels menuts i una cursa 
d'orientació pels grans.

Per fi defesta hi haurà l'actuació 
del grup d'animació Els Grallers 
de B escanó , segu ida d 'una 
xocolatada.

Aquesta, però, no és l'única 
activitat de Nadal. Des del 6 de 
novembre s'està duent a terme un 
Casal d'Hivern que finalitzarà el 
31 de desembre. Aquesta activitat 
es realitza els dissabtes a la tarda 
als locals de la parròquia i al pati 
del col.legi Les Dominiques. Els 
nens i nenes realitzen tallers, 
preparen el pessebre, juguen, 
canten...

A partir del 27 de desembre 
coincidint amb la Gran Gescada, 
el casal es farà cada tarda de 4 a 6 
per tal que tota la canalla es pugui 
divertirinoquedar-seacasamirant 
la televisió.

L 'an y passat el G E S C  va 
preparar també la Missa del Gall 
amb una petita representació abans 
de la ce le b ra c ió . D esprés, 
animades amb guitarres, es van 
cantar nadales al Pedró. Enguany 
també hi haurà quelcom semblant.

Aquestes són, doncs, les 
activitats preparades pel GESC 
aquest N adal. Am b aquestes 
s'intenta reunir tots els nois i noies, 
nens i nenes que vulguin viure el 
Nadal des de l'Esplai, des de la 
diversió, en definitiva, des de 
l'amistat.

Iolanda Pineda i Bailó

TIPOGRAFIA-OFFSET -  PAPER PER ORDINADOR

Impremta Pagès, SAü 
©

c./ Eixampla, 8 - Tel. 42 01 07 - A N G LÈ S  (Girona)



CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

L'aigua necessària

i tenint en compte que 
l'aigua és un bé limitat, i pensant 
una mica en el nostre futur i en els 
nostres descendents, els futurs 
veïns de Vila-safareig hem de fer 
quelcom per a fomentar l'estalvi 
d'aquest recurs tan necessari per a 
la nostra terra -va afirmar l'Irineu , 
cap de l'oposició de l'Ajuntament 
de Vila-safareig-. A ix í és que 
demanem una llei que obligui a 
duplicar l'import del rebut de 
l'aigua a tots aquells que gastin 
més de 2.000 litres mensuals...

En Bernat, l'Alcalde del poble, 
ja no es va poder aguantar més, i 
va esclatar la tempesta:

-Però que ets curt degambals, 
cap de totxo! No veus que no saps 
el que et dius! 2 .0 0 0  litres 
mensuals!, què vols?, que fem 
pudor? que no ens rentem? És clar, 
com que tu no et rentes!, i els que 
tenim família nombrosa, què? No 
has pensat que depèn de quants 
siguin a cada família, gamarús! No 
és una injustícia, això? I si hem de 
regar l'hort i les plantes? I tots els 
que necessitem  l'a ig u a  per 
treballar? Molts d'estudis i molts 
de llibres i ja us creieu un set- 
ciènciesquan no sou mésque uns 
m arrecs som iatru ites i toca-

campanes sense ni un dit de 
cervell.

A l'endemà, l'Irineu i elsseus 
seguidors van organitzar una 
manifestació davant la casa de 
l'Alcalde. Quan en Bernat va sentir 
aquells crits de "Aigua necessària, 
cal estalviar-la!" no es va poder 
aguantar més i va sortir al balcó 
amb una manguera ruixant els 
manifestants i cridant: "l'aigua és 
necessària, a veure si no l'estalvieu 
tant i us renteu alguna vegada!".

Els fets van arribar a un diari 
de la comarca i en Bernat es va 
haver decalmaruna mica. Aquesta 
llei, però, no va ser mai aprovada 
encara que finalment van arribara 
un acord sobre el tema, orga
nitzaren una campanya publi
citària al poble amb el lema de: 
"Aigua necessària, cal estalviar
ia".

Xavier Margenat

S E R R A LLER IA  I FU STERIA  M ETÀL·LICA  
EN FERRO  I A CER  INOXIDABLE

MOBRA, S.A.
Canals per a la construcció i lampisteria 

Doblat de xapes i talls

T A LLER : Camí antic de Salt a Vilablareix 
Tel. 23 53 17

CENTRE RECANVIS MOTO

VEN DA RECAN V IS  
TA LLER  REPA RACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA

p E a r i e t e ^

CHIARAVALU ^wbïo
C a f i l U g g l j g )  “  OB CAÉWONt

Ramon i Cajal, 8 - Telèfon 24 00 61 - SALT LA
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TEMA CENTRAL

La ruta del Carrilet de Girona a Olot

Han passat quasi 40anysdesque 
el tren Girona-Olot va ferel seu últim 
trajecte ¡ es va produir el posterior 
desmantellament de la seva línia.

El carrilet Girona-Olot, tal com 
se'l coneixia, era potser el més 
emblemàtic dels quatre que hi havia 
a la provincia de Girona. Connectava 
la ciutat de Girona amb nuclis i 
poblacions de les contrades 
muntanyenques de l'entorn d'Olot, 
moltes d'elles amb tradició indus
trial, la qual cosa va afavorir el seu 
creixement, potenciant les relacions 
comercials entre comarques quan 
l'únic sistema de transport fins a 
llavors era la tartana.

Fins no fa gaire temps i per molta 
gent, sobretot els més joves, els 
havia passat desapercebut al llarg de 
la carretera de Girona a Olot tota una 
sèrie de construccions i obres 
d'enginyeria, que, sense saber massa 
per què, estaven allí abandonades, 
com a vestigis d'una època passada 
en espera que se les reconegués. Ara 
tothom és conscient del fenòmen 
sòcío-econòmic que va representar 
en el seu temps í per les comarques 
gironines el tren d'Olot.

Afortunadament, i gràcies a 
l'esforç col·lectiu, s'ha recuperat 
l'antic traçat del carrilet, però alhora 
hem recuperat una part d'història. La 
història del carrilet és la història de 
cada u n dels municipisque travessava 
i no tan sols representa una frAnja de 
terra, una traça dins el territori, sinó 
que va representar en el seu moment 
una manera de viure i de relacionar
se quan les relacions humanes tenien 
un valor diferent.

El carrilet, el podem recordar o 
imaginar amb nostàlgia, avançant a 
travésd'una orografia diversa perentre 
valls i serralades, en trams plans i 
d'altres de més revirats, remuntant 
muntanyes i rius; passant d'una 
comarca a l'altra, del Gironès a la 
Selvafinsarribara la Garrotxa i seguint 
el curs de tres rius diferents, des del 
pla de Salt amb el Terfins afrontar el

riu Brugent, on l'orografia és més 
esquerpa i tortuosa, per finalment 
reprendre el curs del Fluvià, després 
de passar el coll d'en Bas. Seguint el 
seu traçat creuem nuclis poblats, sòl 
industrial, agrícola, boscos i camps, 
voregem obstacles, ens trobem 
constantment davant variacions de 
paisatge amb estructures visuals 
diverses, barreres, nusos, encreua
ments amb límíts més o menys 
agressius, en definitiva, un recorregut 
ric en sensacions.

Segueix el seu recorregut a través 
d'arquitectures variades; esglésies 
romàniques, ermites, al fons els 
santuarisdel Far í de la Salut, indústries 
i fàbriques com la Grober, que no 
s'escapaven de la influència del que 
representava el tren de mercaderies. 
Ens topem amb centrals 
hidroelèctriques, com la del Pasteral i 
cementiris... seguint la "promenade" 
a través de ponts i obres d'ínginyeria, 
m agnífiques obres de fàbrica, 
clavegueres, carrers i murs de con
tenció i no oblidem les estacions, 
algunes d'elles recuperades í d'altres 
queja no hi són, i tampoc oblidem els 
ponts i baixadors amb marquesines

"postmodernes”, fonts i trinxeres.
Són elements queevoquen unaèpoca 
potser sí llunyana, però que ens 
reconforta tenir-la present i que hem 
sabut recuperar-la atemps. I éstambé, 
de tots els carrilets, l'únic que manté 
el traçat pràcticam ent verge i 
recuperable, tal com hem vist en el 
que avui es coneix com la "ruta del 
carrilet".

Davant la manca de sòl públic, 
els municipis disposen d'una franja 
de sòl que permet planificar el territori 
superant l'àmbit local, la qual cosa 
permet fer reserva del sòl i programar 
infraestructures d'ordre supramu- 
nicipal i comarcal. Són aspectes que 
afecten la problemàtica territorial i 
potser caldria dirigir la sensibilitat a 
potenciar algunes de les iniciatives 
que ja s'han proposat de possibles 
intervencions conjuntes del territori. 
Estem, de ben segur, davant una ocasió 
única per desenvolupar un projecte 
sense precedents.

Gerard Carreras Comas
Arquitecte

Indicador de la ruta del carrilet a l'estació de Bescanó (Foto: Manel Calvo)



TEMA CENTRAL

A la muntanya en bicicleta

El Coll de Jou, sota el Taga, una excursió d'alçada en bicicleta. 
(Foto: Jaume Bosch)

Quan amb la colla que havíem 
trepitjat de ben joves les muntanyes 
que retallen el nostre horitzó més 
proper, els turons més a la vora del 
nostre poble o les Guilleries i el 
Collsacabra, això sí, sempre fidels al 
tren d'Olot, ara ens trobem davant 
els mateixos paisatges, però en 
bicicleta, surt sovint el comentari 
exclamació del "Qui ens ho havia 
de dir"!

Trenta anys després tornem a 
resseguir el carril del tren d'Olot 
amb la bicicleta per acostar-nos als 
cims més entranyables o per gaudir 
de les va lls  amagades que 
desconeixíem malgrat de tenir-les a 
prop.

De Salt a Girona, i també fins al 
terme de Bescanó, l'alternativa dels 
camins de les hortes i deveses és 
gairebé sempre la millorsolució per 
no haver de passar per la carretera 
asfaltada, que amb molt de trànsit i 
sense seguretat, seria el traçat fidel 
per anar des de l'estació de Girona 
fins a la "Casilla" del pas a nivell de 
Montful là, on encara arrenca el traçat 
original abansd'entraral congostde 
la Pilastra.

El carril bici de Girona a Olot no 
és només una possible excursió, és 
també la via que ens obre més 
possibilitats pera conèixerels indrets 
més insospitats i els antics camins 
que unien els pobles i masies o les 
carreteres perdudesdequan el bosc 
era ple de vida, de bosquetans i 
carboners que amb els carros 
baixaven la llenya i el carbó, o per 
aquests camins de bast que avui en 
diem trialeres, amb els matxos 
carregats.

D'acord amb la preparació del 
ciclista i la durada que es vulgui 
donar a la sortida, hi ha una 
inacabable llista de possibilitats per 
qui vulgui gaudir d'aquest vehicle 
que hem tornat a descobrir amb la 
bicicleta de muntanya. Un dels

avantatges és la possibilitat de fer 
molt més ràpida la baixada, malgrat 
quecal valorarel risc de rodar massa 
de pressa per mal camins, sempre la 
tornada és més curta que no pas a 
peu i això fa possible fer recorreguts 
que per fer-los caminant neces
sitaríem moltes més hores.

No cal dir que la bicicleta té una 
variant que el muntanyisme mai ha 
concebut. La competició que sovint 
sobresurten els practicants d'aquest 
esport mai no ha tingut lloc en la

història del muntanyisme a casa 
nostra. Aquesta és una faceta que 
hem d'acceptar i procurar que hi 
hagi el marc per la competició amb 
el total respecte per l'entorn, com 
ho faria un muntanyenc, i també 
amb el respecte per les persones 
que senzillament van a passeig en 
bicicleta i que sovint fan camí més a 
poc a poc per llocs comuns amb els 
més experimentats.

Jaume Bosch i Termes
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TEMA CENTRAL

Moto Club Raig Salt

!■ ''i

El Moto Club Raig Salt dedicat al món de la moto des 
de fa molts anys, va obrir la Secció de Ciclisme, a càrrec 
de Lluís Tráfach al 1989, amb l'equip de Mountain Bike 
Tráfach Raig Salt.

Posteriorment, a causa de les exigències de la 
competició, es van formaraltres equips publicitaris, sempre 
vinculats al M.C. Raigs Salt. Per poderfer front als diferents 
nivells de competició s'han format diversos equips 
especialitzats en cada categoria. Així, doncs, en l'actualitat 
el Raig Salt està compost de tres equips publicitaris: 
Tràfach-Sèrie-Sport Ter, Bibi-Oci i Liberto - Megamo.

L'equ ip Tràfac h-Sèrie-Sport Ter actua I ment està introd uït

al Mountain Bike i a la Carretera, i ésel segon millorequip 
juvenil de Carretera a nivell de tot Catalunya, i el millor 
equip infantil de Mountain Bike a Girona.

Durant aquest any 1994 s'ha aconseguit gran quantitat 
de trofeus, però el que cal destacar és la immillorable tasca 
que s'ha fet a nivell de promoció de joves promeses.

En aquest equip hi han desfilat els millors corredors 
catalans que hi ha actualment, i la projecció de cara al futur 
és que els que ara dominin la competició a nivell infantil 
i juvenil d'aquí uns anys dominin l'estatal i, per què no, el 
mundial.

Equip ciclisme: Tràfach - Sèrie - Sporter

Infantils:
Albert Feixas, Xavier Palomares, Josep Rubio, Ivan Coca, Jordi Masó, Albert 
Xifra, Jonathan Casas, Dídac Navarro.
Fèmines BTT:
Hilaria Martínez, Dolors Tràfach.
Sèniors BTT:
David Gibrat, Lluís Tràfach, Antoni Cebrián, Manel Velázquez, Manel 
Masó, Joan Nierga, Albert Mareé, Francesc Coll, Jordi Peñalosa, Agustí 
Joan, Josep Farrarós, Oscar Brualla, Àlex Hidalgo, Josep Farrarós.
Júnior BTT:
Marc Piñeiro, Daniel Cervià.
Cadets Carretera:
David Bello, David Coca, Abel Coca.
Juvenils Carretera:
Daniel López, David Bollo, Albert Erena, Marc Coca, Eloi Coca, Germán 
Larruy, Sancho, Manolo Esmeralda, Javier Pérez, Pau Rodríguez. 
Directors d'Equip: Lluís Tràfach i Jaume Feixas.
Director Esportiu: Jaume Coca 
Espònsors:
Sèrie Informàtica 
Tràfach Bikes 
Gimnàs Sport Ter

VENDA I REPARACIÓ 
DE BICICLETES

Major, 6 - Tel. 23 49 43 
17190 SALT (Girona)



TEMA CENTRAL

Bici/Oci

És el taller-botiga de més recent obertura a les 
nostres comarques. Exclusivament bicicletes, com
plements i equips...

CO M PETICIÓ : Èlit (manteniment mecànica i tècnica) 

EQUIP O PC IO N A L: Liberto, Megamo.

P R O M O C IÓ : Copa Girona. Participar, un únic 
objectiu. (Infantils, Júnior, Sènior, Veterans, Èlit).

E X C Ü R S IO N S : Diferents rutes per les nostres 
comarques. Trobades, esmorzars i d'altres... Diferents 
opcions perquè la bicicleta pugui estar a l'abast de 
tothom.

d  Llarg, 21 - Tel. 24 11 01 
17190 SA LT  (Gironès)

/ * / s
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L’ALTRA IMATGE IMATGES

L'escriptora que avui tenim a l'altra imatge és coneguda 
per a tots els lectors de La Farga: la saltenca Bel Bosch. 
Ella durant un temps va col·laborar en aquesta revista. 
També en un altre temps va ser una activa "reporter" 
radiofònica a Ràdio Salt. També, va portar diverses 
corresponsalies de diaris de Barcelona. La Bel, això 
d'escriure ho porta a la sang. I també la música és un altre 
motor que la fa viure intensament. Sobretot el Rock. A 
part de tenir una selecta i acurada discografia rockera, se 
sap pràcticament totes les lletres en anglès (i l'idioma 
que calgui...) La Bel, el passat octubre, concretament el 
31, va aconseguir un dels seus somnis: guanyar el premi 
de Narració Curta Just Manuel Casero, que convoca des 
de fa 14 anys la Llibreria 22 de Girona. A la tercera va 
la vençuda. I és que la primera vegada que la Bel va obtar 
al premi va quedar de les finalistes. A la segona, va 
obtenir el segon premi (r aquesta vegada ja recompensada 
amb la mòdica quantitat de 50.000 ptes.) i a la tercera, 
allò que dèiem, el va guanyar. Primer premi, 350.000 
ptes. i publicació de la narració curta a l'editorial Empúries 
(està previst que surti a finals de gener del 95). L'obra: 
Trucant a les portes del cel.

Ara, i escrit per a tots els lectors de la Farga, la Bel ens 
explica una història que va de ràdio.

Aprofito aquesta presentació per dir-vos tot al loquees 
diu en uns dies com aquests de final d'any: Que tingueu 
Bon Nadal i sobretot un bon any 1995 (encara que quan 
tingueu aquest número a les mans, ja estarà del totoblidat 
el Nadal, però encara queda molt d'any per endavant).

Guillem Terribas i Roca

Efa Ema

El director acaba 
de trucar. Volia saber 
si he vist l'últim de la 
Marta Sánchez, que 
és el disc objectiu de 
la setmana. L'he mig- 
insu ltat: "si l'han 
mangat, me n'alegro, 
perfi aquesta emissora 
serà d'U N APU TAVE- 
G A D A  un SER V EI 
PÚBLIC!!". Sort que 
ser l'Asc-kriptor dal 
Mestél'avantatgeque 
pots posar-te borde de 
tant en tant amb certa 
gent que ja n'és de 
mena, de borde... 
Perquè jo a més de fer 
ràdio escric, no sé si 
ho sabíeu... Doncs 
això.

D e totes m a
neres, no crec que 
s'hagi ofès gaire, sap 
perfectament que si 
no fos per aquestes 
discussions la nit seria 
ben avorrida, ve-t'ho 
aquí...

Sí, treballardenit 
és dur: em fan por les 
màquines, i ara que

aquesta casa s'ha 
vestit de gala 
intergal.làctica i totes 
fa amb ordinador... 
Uf!

Els T re n ta+ 1 0  
són la ràdio-fórmula 
més comercial i pla
tanera de totes les 
ràdio-fórmules que es 
fan i es desfan. És clar 
que tam poc vu ll 
c r it ic a r- lo s  gaire , 
perquè hi ha cada 
emissora municipal 
que t'hi cagues, amb 
aquests xous, com en 
diuen, A mig esmor
zar...? I van d'alter
natius....Ja! Els millors 
temps de la ràdio, no 
sola-ment aquí sinó 
arreu varen serdurant 
els anys vuitanta... Jo 
en va ig  v iu re ^ la  
segona part: The ra- 
dio-wavés raise and 
fall... que en diríem 
ara. I tants de waves 
que tenen... sembla 
que si no es diu tot en 
anglès la gent no ho 
entén, ostres!

LA FARGA
col·labora I

anuncia't
Foto: EL PU N T



IMATGES

En fi, com us deia, abans sí 
que passaven coses, a la ràdio... Fa 
set o vuit anys jo treballava a la 
ràdiodel poble. Tambéfeiael torn 
de nit, encara que sigui dur 
m'agrada. Era força jovenet, en 
devia tenir 17 o 18... A propòsit de 
la trucada d'abans, la dei dire a la 
recerca del disc mangat... això em 
recorda una història que em va 
passar en aquella època, quan -ja 
us ho he dit- a la ràdio passaven 
coses DE DEBÒ. Aveuresi troboel 
meu diari...

Uf, m 'ha costat, però 
finalment l’he trobat. El meu diari 
del 87... no deu haver plogut ni 
re....

Diu així (reprodueixo tex
tualment):

* * *

8 de setembre de 1987

A tres quarts de quatre de la 
mat'nadacomença l'espectacle....

Els megaherzs i decibels 
reboten contra el suro de la paret, 
contra el sostre. Les platines, 
humides de sucs diversos, vomiten 
entranyes de cinta magnetofónica 
Cro2.

Hi ha micròfons que inicien 
diversos rituals d'erecció fàl.lica, 
auriculars que contrauen les seves 
vulves toves i regalimants de 
desig... reprimitfinsara. Totplegat 
està controlat per la immensa taula 
de vint-i-quatre pistes i vuit canals 
comodí. Déu-n'hi do, la tecno
logia ... de final dels setanta 
(l'emissora és pobra. De fet, crec 
que la taula la varen trobar de 
novena o desena mà...).

El cable que fa de massa d'un 
dels giradiscos es desconnecta i 
avança cap a la meva bragueta 
mentre inicia una dansa satànica. 
La cadira on sec gira empesa per la 
pressió que el meu fal.lus, ara de 
d im e n sio n s poc corrents i 
desconegudes (mama, por!), fa per

f t f

sortir de l'embolcall de texà que 
l'em preso na. F ina lm ent, la 
cremallera -YKK, que consti- es 
descorda dels Levi's  etiqueta 
taronja -que també consti- que tot 
just avui estrenava. La vega, 
incomensurable -ja ho he dit-, em 
surt disparada i per poc que no em 
fa caure del seient.

Jo ja intento estovar-la una 
mica amb una nerviosa -i em 
pensava que traçuda, però ja veig 
que no és així- manipulació ma
nual i no puc! És tan llarga i 
gruixuda (si me la veiés la Mari- 
Montse...) que se m'escapa de les 
mans quan intento engrapar-la.

Amb aquestes que el forat de 
la mescladora on s'endollen els 
auriculars s'ha fet immensament 
gros. Com puc, m'hi eixarranco al 
damunt (quin remei) i el penetro a 
fons... Uau...!, per fi estic a gust...

Oh, no! Ai, ai, ai... Merda! 
Amb el carquinyoli, tan dur i gros,

ell, acabo de fer contacte 
amb un dels fils conductors 
que travessen la base de la 
taula de mescles... Merda! 
Merda! Hòstia, me'n recordo 
d'en Jordi i de la mare que...! 
Aquests tècnics, que no 
aïllen el que han d'aïllar...! 
Aaaaaaaaaaah!

Sort que, per fi, ejaculo 
i tot comença a tornar a la 
normalitat... Ai, quin mal!

* * *

La narració s'acaba aquí. 
Quan hi penso encara em fa mal... 
Sort que ara va tot amb ordinador. 
Tot està programat, jo només obro 
el micro cada vegada que vull 
parlar i ja està, ell solet posa les 
falques i tot el que s'hagi de posar... 
Ostres! què passa, ara? Oh, no, un 
altre cop no....! 

mmmfff!

Bel Bosch
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EL LLIBRE

Catalunya en bicicleta de muntanya
per Joan Portell i Leonor Sesén 

111 pag. - 2.000 ptes.
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Amb la bicicleta de mun
tanya, els amants de la natura han 
trobat una nova eina que els permet 
repetir, tot pedalant, excursions i 
caminades per serres i planes que 
abans ja havien trepitjat. Aquest 
esport ha rellançat el món de les 
bicicletes i ens ha apropat a la 
muntanya amb noves possibilitats, 
tant per als qui ja l’estimaven com 
per a molts altres que, amb aquest 
mitjà l'han pogut descobrir.

L'èxit popular que aquest 
esport ha aconseguit en els últims 
anys és ben evident. I és que la 
cosa és ben senzilla: només cal 
posar-se a pedalar per pistes que 
l'asfalt no hagi envaït, per descobrir 
una altra manera d'acostar-se a la 
natura. L'afany de conèixer nous 
racons, potser empès pel caràcter 
xafarder que tots tenim, ens ha 
portat a recórrer contrades que

havien quedat fora dels recorreguts 
clàssics de l'excursionisme i que, 
gràcies a la bicicleta, hem trobat 
un motiu per tonar-hi. És una 
manera ad'aprendre a estimar més 
el nostre país.
El neguit d'agafar el mapa i ima
ginar una ruta tot resseguint amb 
el dit les pistes per on haurem de 
passar, els desnivells que haurem 
de salvar o els rius que ens caldrà 
creuar, només pot ser apaivagat 
quan, ja de tornada de l'excursió, 
ens adonem que hem conegut 
nous paisatges i que hem viscut 
noves experiències.

El llibre que avui pre
sentem és el primer d'una sèrie de 
guies que l'Enciclopèdia Catalana 
anirà publicant, amb lafinalitatde 
facilitar el coneixement de dife
rents rutes per tot el país. Aquest 
primer volum té per àmbit la

Catalunya litoral, des de I’Ebre 
fins al Cap de Creus. Un total de 
25 rutes agrupades per zones i 
acompanyades d'una fitxa tècnica, 
un text explicatiu, perfil altimètric 
i fotografies del recorregut. La 
presentació en forma de bloc amb 
espiral, la fa molt pràctica i 
manejable.

J . Cristòfol



A PEU PLA

La Mediterrània

La Mediterrània és un mar 
envoltatogairebéenvoltat de terres, 
especialment el mar Mediterrani.

Antigament, la mar Medi
terrània era el centre de la terra 
coneguda, d'aquí ve el seu nom, 
al bell mig d'aquesta; cal recordar 
que, en aquell temps, hom creia 
que el món era pla, com un plat, 
cosa que suposava l'existència 
d'uns límits que se situaven a 
ponent: el cap de Finisterre o fi de 
la terra (Galícia). Llavors, molt 
abans del crist ia n ism e , 
s'organitzaven peregrinacions de 
tot Europa a la costa oest, a fi d'anar 
a veure la fi de la terra; a llevant, 
Àsia; al sud, països Nord-africans, 
i al nord, països del sud d'Europa.

La cultura i civilització me
diterrània omplia tota la zona i era 
autòctona.

Segles després, els europeus 
emprengueren duresempreses per 
anar a explorar més enllà de la 
terra coneguda a fi d'estendre els 
seus dominis i descobriren noves 
terres, noves cultures, i es veié que 
la terra era rodona. Aleshores la 
Mediterrània ja no era el centre; 
científics i exploradors del vell 
món es dedicaren a investigar tots 
els racons de l'orbe.

Amb el pas del temps, els 
americans també es disposaren a

sondejar què hi havia fora del 
nostre planeta i es posaren a 
escorcollarel cosmos, els planetes 
i els seus satèl.lits, per buscar noves 
terres a fi d'estendre el seu imperi. 
En veure que no hi havia vida en 
cap d'ells, és a dir, que en tot el 
sistema solar només hi ha vida 
a qu í, al planeta b lau, es 
proposaren fer-se e ls amos 
d'aquest. I ho han aconseguit. 
Actualment els EUA són els pa

trons sobirans de tot el món i 
tam bé d 'a q u e lla  ve lla  
Mediterrània, això vol dir que 
aquella cultura originària i natural 
nostra va desapareixent, en favor 
de formes i sistemes de vida

totalment americanes.
Per això crec que els americans

i el seu sistema estan molt bé a 
Amèrica, però no aquí, perquè de 
mica en mica ens van fent perdre la 
nostra cultura, de Paulina i l'olivera, 
també vull dir l'humanisme, etc... 
originari de la zona.

Però el més fotut de tot és que 
hi han personatges que defensen 
els sistemes i formes de vida 
americanes i a sobre ens diuen que

preserven la nostra cu ltura  
autòctona. Per riure. Us convido a 
la reflexió.

El proper article serà l’enveja.

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 • GENERAL!

Pas. Països Catalans, 147 • Tel. 24 44 49 -17190 SALT

%

Sport Garatge, s.a.
JOSEP CASALS W I !

Reparacions pas Marquès de Camps, 5
* Engrassam ents -]-e| 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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Volem aprofitar les planes de la 
nostra revista per felicitar a dues empreses 
saltenques, col·laboradores de LA FARGA, 
que han vist recompensada la seva feina, 
aquest passat any 1994, amb dos guardons 
diferents.
Una d'elles és Frigorífics del Ter que va 
obtenir l'homologació per exportar els seus 
productes carnis al mercat europeu. Aquesta 
empresa és també la segona del rànquing 
estatal d'indústries dedicades al sacrifici de 
bestiar.

***

L'altre premiat va ser el Sr. Narcís 
Vicens, que pels serveis professionals que 
ha prestat al Gremi Artesanal de Carnissers 
¡ Xarcuters de les comarques gironines va 
rebre, per part del conseller de Comerç, 
Consum i Turisme de la Generalitat de 
Catalunya, Hble. Sr. Lluís Alegre, la Carta 
de Mestre Artesà que cada any atorga el 
govern català.
Els donem l'enhorabona i desitgem que 
Salt, aquest any 1995 torni a ser notícia per 
l'esforç dels seus empresaris i vilatans.

frigoríficos del ter
s.a.

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

c i.  Major, 4 1 9 -Tel. 23 31 11* 
17190 SA LT  

Fax 24 45 18 - Telex 56204 FTER-E  
Apart. Correus, 239 - 17080 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 Cany 1994) per mitjà de rebut bancari.

Signatura

DOM ICILIACIÓ BANCÀRIA

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

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

Signatura

Una mirada sobre 
la picaresca

Temps enrera alguns municipis i ciutats 
tenien establerts impostos sobre 
determinades mercaderies, tals com la carn, 
vins i licors, la llet, els perfums i encara 
algunsaltresque noem vénen a la memòria. 
Avui, aquest sistema d'impostos ja no es 
practica, però se n’han establert d'altres i 
diversos que no cal nomenar.

Tots sabem que per no declarar-los i 
passar els productes d 'esquitllentes 
s'imaginava tota mena de picaresca. Avui 
això no és necessari perquè el sistema de 
gravàmen ha canviat, però la picaresca 
subsisteix amb la màxima imaginació. No us 
volem pas parlar de contrabans importants, 
que feina tenen amb això els governs i les 
duanes, sinó d'una altra mena de picaresca 
que, al tenir-ne esment, m'ha sobtat la 
subtilesa que tenen alguns per contravenir- 
ho tot, quasi d'una forma esportiva. Són dos 
els fets que volem ressenyar. El primer es 
refereix al cas dels automòbils, que avui ens 
invadeixen les ciutats de tal manera que 
s'han fet amos i senyors de tot l'espai, àdhuc 
delquenoelshi pertany. Per pal.liar aquests 
efectes, en un punt determinat dels Estats 
Units, vistque moltsviatgessón mal aprofitats 
perquè en la major part només transporten 
una sola persona, han creat un nou impost 
gravant en termes regressius els que siguin 
només una, dues o tres persones i deixar 
desgravatelsqui en porti'n quatre. Aquí s'ha 
posat en evidència aquell adagi de "Feta la 
llei feta la trampa” i els més imaginatius ja 
han trobat la manera de burlar-ho. Resulta 
que s'han creat uns ninots semblants a una 
persona i lligats amb el cinturó de seguretat, 
fan creure que van totalment ocupats, i així 
els eximeixen de parar-se i per tant de 
gravar-los.

El segon cas, no per innocent és menys 
significatiu que l'anterior. El famós disseny 
italià ens ha sorprès amb la creació d'una 
samarreta que porta dibuixada en bandolera 
u na imatge com si fos u n cinturó de seguretat. 
Això, amb la intenció de donar la sensació 
que els ocupants del vehicle van regla
mentàriament lligats i no obstant van ben 
desinvolts.

Encara que aquestes contravencions, 
podríem dir que són de terreny menor, no 
per això podem negar que són molt 
imaginatives.

Antoni Brugués LA
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a Salt, a l'av. de Francesc Macià

^ 3 dormitoris dobles
^  1 bany +  auxiliar 

^  menjadors-estar de 21,5
p, C ilina amb espai per a taula 

► párquing opcional 

facilitats de pagament.
E U G E S A
C O N S T R U C T O R A  • IM M O BIL IA R IA

Acollibles al Pía Quadriennal de l'Habitatge. 
Préstecs a partir del 7'5% segons ingressos.
Subvencions de la Generalitat del 5% 
o del 10% segons comprador.

Fem realitat el vostre somni
C/ Major, 182 - 17190 SALT (Girona)

Tel .  23 55 61


