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L'infinit

Voldria pujar fins als núvols Entrar la llarga distància
a prop dc l'cspai infinit, pobre espai... t'han invadit!
i no sentir els planyívols a la creació no donen importància
dc l'estel que hagin ferit. i Ics disbauxes es veuen de tamany petit.

1 d'allà amunt.... Però si mirem els estel
veure la terra, amb repòs cl firmament
el seu color mós bonic.... tó la puresa del vellut satinat
verda, blava o emmorenida, i d'una pau jaccnt.
tots els colors!
menys cl trist. Però hi ha un metall

dc ccrta embranzida
Sentir música celestial que llampega amb mil trossos esparcits..
amb afanys de concòrdia,
com si no existís el mal A quin lloc tindran recollida?
i la balada fos de glòria. mar o terra?

o en els llims de l’infinit.
Però tinc por de veure
la terra feta una gorga fosca!... Vet aquí la meva queixa,
amb llot enganxandís, pertorbant la creació,
que a la seva vorera si la natura mateixa
no s'hi pugui asseure quan se sent dolida
per un sentiment rndeeís. ella sola er*s fa remor.

Anna Bonal

Respectem les Deveses

Abocaments de deixalles, com el de la foto, 
desgraciadament n'hi ha uns quants a Les Deveses. 
Quan hi anem a passejar sovint trobem llaunes, 
bossesi altresdeixallesenmoltsindrets. Nohi podríem 
fer res cadascú de nosaltres per respectar-la i protegir
ia? De la mateixa manera que TOTS tenim el dret de 
gaudir-ne, no és també responsabilitat de TOTS 
respectar-la? Només ens cal ser una mica més 
conscients i responsables.

X avier M argenat

LA FARGA
•- •• T  V  - = -
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EDITORIAL

Eleccions Municipals

Diuen que cada poble té els governants que es mereix i 
pensem que és veritat. Se'n potdirel que es vulgui, dels polítics, 
però, al cap i a la fi, són elsqui, amb el poderque elsdonem amb 
el nostre vot, tenen a les seves mans que el nostre país, el nostre 
poble, la nostra vida, sigui d'una manera o d'altra. Critiquem-los 
tant com volguem, però sense oblidar que si són aquí, manant, 
governant, és perquè nosaltres, la majoria de nosaltres, els hem 
votat, els hem elegit per tal que facin aquesta feina. I això, en 
democràcia, cal respectar-ho.

La força decisiva, pertant, ésel nostre vot, perquè només 
el nostre vot pot encarrilar les coses en una direcció o en una 
altra. Som nosaltres, en definitiva, que decidim si manen uns o 
manen uns altres. En aquests moments, quan tan insistentment 
se'ns demana el vot, els qui manem som nosaltres i no pas ells, 
els polítics. A nosaltres, lliurement, ens pertoca decidir qui, 
durant els pròxims quatre anys, haurà d'administrar el nostre 
Ajuntament, el nostre poble. El dia 28 -recordem-ho- és una 
d'aquelles poques ocasions en què nosaltres, el poble ras, la 
fjgent del carrer, ens toca manar i decidir. Aprofitem-ho. No ens 
ho deixem perdre. Durant la campanya electoral, cada candidatura 
ens haurà explicat el seu programa i ens haurà fet les seves 
promeses. La nostra responsabilitat rau en saber destriar el blat 
de la palla, les propostes raonables de les irrealitzables, el que 
ens convé del que no ens convé.

Siguem responsables i no abdiquem d'aquest paper 
decisiu que la democràcia ens atorga.
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LOCAL RECULL

CLUB D’ATLETISME 
SALT

El mateix dia de Sant Jordi, el 
Club d'Atletisme Salt organitzà 
laja popular Cursa a l'Alba, que 
continua essent en memòria de 
l'atleta Angel Velázquez. Tant la 
sortida com l'arribada es va fera 
la Plaça de la Llibertatde Salt. En 
aquesta cursa hi pogueren 
participar persones de totes les 
edats. Així els nens i nenes de 6 
a 15 anys tingueren un recorregut 
de 5 km. pels voltants de Salt, i 
totalment vigilats. Els adults a 
partir de 16 anys anaren fins a 
Aiguaviva, Estanyol, tocant a 
Bescanó, tornaren perMontfullà 
i entraren a Salt per Torre Mirona, 
amb un recorregut total de 19 
km.

- Després que el Depar
tament d'Ensenyament acabés 
les obres de construcció de 
l'aula d'Educació Infantil de tres 
anys, aquesta s'inaugurà el 
passat dia 2 de març.

- El dia 5 d'abril, a la plaça de la 
Diputació de Salt, la Ludoteca, 
juntament amb SEDEC, or
ganitzaren la campanya "qui 
vol jugara...? L'acte acabà amb 
un espectacle d'animació a 
càrrec de l'Àngel Daban.

- El dissabte 22 d'abril hi hagué 
una gran festa a la Pista 
Polisportiva de Salt, amb les 
actuacions de sardanes, el grup 
Magrib, un grup de ball flamenc 
i el cantant del Valle de

Abdalajís a Màlaga, un grup de 
ballables, "Els Quatre Gats", i 
rock català amb Sui Gèneris. 
La festa s'inicià a les 5 de la 
tarda i acabà ben entrada la 
matinada.

- La Coral Rossinyol 
commemorè el 5è aniversari 
de la Coral el dia 22 d'abril 
amb la representació de la 
comèdia musical "La Comèdia 
del Gall". L'acte tingué lloc a 
les Bernardes a les 19 h.

- El passat diumenge 23 
d'abril se celebrà el Dia de 
Sant Jordi al passeig Ciutat de 
Girona, amb paradesde llibres 
i rosesi la 3a Fira dels Artesans.

BICICLETADA 
ESMORZAR FAMILIAR

El passat diumenge 12 de març, el Club 
Tramuntana va organitzar una bicicletada- 
esmorzarfamiliara Anglès. Varen participar- 
hi unes 50 persones, entre socis, familiars i 
amics del club. Tot i la predicció de pluges, 
el bon temps va acompanyar la diada.

CAMPAMENT A 
FALGONS

Durant la Setmana Santa, del 9 al 13 
d'abril, el Club Tramuntana va organitzar 
un campamaneta Falgons pera nois de 4ta 
7è d'EGB, on van assistir48 persones, entre 
nois i monitors. El campament de Falgons 
ha sigut una bona ocasió per estaren contacte 
amb la natura i fer excursions. Els joves 
participants van tenir l'oportunitat 
d'aprendre moltescoses, com per exemple 
a fer-se el menjar.

(F o tog ra fies  C lu b  T ram un tana )



RECULL

- Continuant amb la festa de 
Sant Jordi, el Grup Rialles 
organitzà a la plaça Verdaguer, 
juntament amb l'Agrupament 
Escolta de Salt, un espectacle de 
danses i cançons a càrrec de 
Ramon Romà, titulat "Farcell 
farcit".

- Salt Sardanista també 
participà en el 23 d'abril amb 
una audició de sardanes a càrrec 
de la Cobla Baix Empordà a la 
plaça de Mn. Cinto Verdaguer.

- La Casa de Cultura Les 
Bernardes inicià el 5 d'abril un 
curs de Balls de Saló que durarà 
fins al 7 de juny.

- Durant tot el mes d'abril, 
també a la casa de les Bernardes, 
es va poder veure l'exposició de 
Jordi Palmada, una retrospectiva 
1975-1995.

- El passat dissabte 13 de 
maig, la Fundació Les Vetes, amb 
la col·laboració de les entitatsde

Salt, organitzà una llentiada i 
havaneres a benefici d'aquesta 
entitat. L'acte tingué lloc al 
Pavelló de Salt i el preu era de 
1.000 pta. La venda de tiquets es 
fa al d . Major, 7 (Teixits Agell) i 
al d . Major, 33 (Estanc n.1)

CES

El Centre Excursionista Salt va fer els dies 22 i 23 d'abril una excursió a la Garrotxa, Pla 
de la Muntada, Talaixà, Salt de Núvia, Sant Aniol i Salt de Brull. A més, a més, el CES 
organitza classes d'escalada amb coneixements bàsics, i rocòdrom de paret. Totes les 
excursions tenen l'acompanyament d'un guia del Club.

CLUB D’ARQUERS DE SALT

El passat dissabte 8 d'abril a la pista polisportiva s'inaugurà l'Escola de Tir amb Arc 
Clicker. A partir de les 12 del matí hi hagué una jornada de participació, amb l'exhibició 
de Juan Carlos Holgado, medalla d'or a les olimpíades del 92.

Recordem que l'horari de tir és els dissabtes i diumenges de les 11 a les 13'30 h. a la 
zona esportiva (darrera el Pavelló de Salt).

Cada tercer diumenge de mes: Tirada Social. També organitzen sortides programades 
a diferents camps de tir i recorreguts de bosc....

R s n a ta
■  CENTRE RECANVIS MOTO

V E N D A  R E C A N V IS  
TALLER R E PA R A C IÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA 

p á r t e t e  \

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

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS 
CATALUNYA
------------------------P ER E TE IX ID O R

MONTESA DUCATI 
Cl. Major, 307  PEUGEOT VESPA
Telèfon 23  93 67  nfS'JZZ d e r b i

S A LT  honda PUCH
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TAPES VARIADES  

ENTREPANS 

ESMORZARS  

I BERENARS

Manuel de Falla, 38 
Tel. 24 46 35

BILLAR CLUB MASSÈ
•B illars  de Caramboles 
•  Pool 51, Bola 8 i Bola 9  
•T e n is  Taula 
•J o c s  de Dards 
•Futbolins  
•S e rv e i de Barra 
•L o c a l Climatitzat

d  Torres i Bages, 3 
17190 SALT (Girona)
Tel. (972) 40 06 27
Horari: 10 del matí fins 3 de la matinada

LA FARGA
col.labora i 
anuncia 't

A R R IB A T L ’ESTIU , EL LLO C  MÉS  
R E FR E S C A N T ÉS

GELADERIA 
FRIGO

GELATS, ORXATA, BATUTS, PASTES, 
GRANITZATS, CAFÈS, XOCOLATA...

H O  TRO BARÀS AL CARRER  
RAMON SAMBOLA, NÚM. 1 

Obert tot l’any, cada dia de la setmana.

M A G I C
-Cafeteria, Bar, Sala de Jocs, 
Pizzeria, Hamburgueseria. 
-Tracte familiar.
-Aqui tot és màgic!

Vine i segur que 
repetiràs

c / Àngel Guimerà, núm. 74

VIDRIERES DECORATIVES • DECORACIÓ DE MIRALLS 
MAMPARES DE BANY • TOT VIDRE

CRICTALLERIES— JALT- Te l. 40  03 82

c./ Manuel de Falla, 40-D 
17190 SA LT  (Girona)

TIPOGRAFIA- OFFSET 
PAPER PER ORDINADOR

Impremta Pagès, £d.
ú

©
© D

c./ Eixampla, 8 - Tel. 42  01 07 - A NG LÈS (Girona)

Tintoreria
REGOLTA
Pells - Llanes de matalàs 

Catifes i tot el que fa referència 
a la nostra indústria

Cl. Major, 312  - Tel. 23  45  43  - S A LT



IMATGES

"Can Maret"

Fa anys una de les empreses 
més importants del nostre poble 
eralafàbricad'embotits"Maret", 
situada al costat del cementiri. 
Durant la seva època "d’es
plendor” feia intenses cam
panyes de publicitat tant a 
tanques, com a la premsa, la 
ràdio i la "tele". Us en recordeu 
d'aquell missatge: "Corre, corre, 
que viene Maret"?

Ara, aquella majestuosa 
fàbrica, exemple d'una empresa 
amb empenta, des de fa anys 
està abandonada. Durantaquests 
anys, la brutícia, la deixadesa i 
les deixalles s'han apoderat de 
lesinstal.lacions.

Però afortunadament aquest 
gran espai d'edifici i de terreny 
als afores de Salt, ha servit perquè 
els "okupes" ocupessin aquell 
espai, desprésd'ésserdesallotjats 
de diverses cases de l'i nterior del 
poble.

Desque els "okupes" ocupen 
aquell indret, pel poble de Salt hi 
corre una mena de fantasma que 
recorda aquell famós missatge, 
però ara dient "corre, corre, que 
vénen els de Can Maret".

Però aquesta gent que els 
espanta els nous ocupants de 
Can Maret (que d'una manera 
diferent, estan tornant a donar a 
conèixer aquell indret arreu), hi

J r l

ha anat alguna vegada a veure el 
que fan aquella gent que hi viu? 
Sap exactament les activitats que 
hi porten aterme? Han assistiten 
algun dels concerts, tertúlies, 
passis de video, debats que han 
portat a terme? Han vist la feina 
de neteja i adaptació que han 
portat a terme? Doncs els hi 
aconsello que algun dia s'hi 
passin.

És cert que no tot és perfecte. 
Que no tot són flors i violes i 
alguna vegada fan "algun 
disbarat"... però de la mateixa 
manera que els altres col·lectius 
de la nostra societat no són 
perfectes, aqueststampochosón 
per a tothom. Perquè el fet que

algun polític sigui corrupte, tots 
ho són? o algun botiguer 
especula amb el seu negoci, tots 
els botiguers són especuladors? i 
així podríem anarfent preguntes.

Ara com ara, la gent que viu i 
organitza les activitats a Can 
Maret estan provocant una 
experiència que pot sortir bé. 
Tallar-la o fer-la callar abans no 
es porti a terme del tot és trencar 
les esperances de portar una 
proposta diferent de les que la 
"majoria" de Salt no acaba de 
proposar ni portar a terme. O 
sigui, crear una infrastructura 
autogestionada i cultural.

G u illem  Terribas i Roca

O P T I C A  T A R P U S ,  s . n AUTO TALLER

Jaume Tarrús i Gaiter
Òptic diplomat 

Llicenciat en Ciències Físiques
F. F E L IU

Sta. Clara, 54 - Tel. 21 37 50 G IR O N A  
Dr. Ferran, 1 - Tel. 23 06 61 - SALT C l. Pere Coll Guitó, 22 - Tel. 23 19 73 - SA LT

Descompte del 10% per a Jubilats 
socis del «Casal de Jubilats» Ctra. Nacional II (Encreuament Caldes) 

Tel. 46  03 66 - C A LD E S  DE M A LA V ELLA
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EL DIAMANT DE LA PLAÇA

En la mort del pare

Les coses positi ves també ens 
les hem de dir, insistía un amic. 
En efecte, si comparteixo aquí 
les vivències entorn del recent 
traspàs del meu pare, és amb 
l'esperança d'animar altres 
persones a trobar la llum i la 
força de la fe en situacions 
semblants, i a viure aquest tràngol 
amb la major plenitud humana 
possible.

El pare, als 72 anys, va acabar 
sense defenses físiques. La 
impotència dels recursos humans 
és molt dura de viure. El pare, 
però, no estava pas sense 
recursos espirituals; n'havia 
acumulatacabassats, duranttota 
la via. La Bona Nova hoésfinsal 
final i mésenllài tot. La mort-i la 
vida- sense defenses espirituals, 
és la pitjor leucèmia.

La mort del pare, malgrat el 
dolor punyentde la seva partença 
ha estat una de les pàgines més 
belles de la meva vida,

segurament l'episodí de la fe 
més madura, de la pau mésíntima 
perquè ha tingut el gruix de Déu, 
amb tot el seu misteri pasqual, i 
tot el gruix humà que es pot 
esperar. El suport que ens ha 
donat la gent ha estat im
pressionant. Per això ens sentim 
empesos a col·laborar perquè 
ningu no se senti sol en morir ni 
sense companyia en veure morir 
un ésser estimat. El càncer de la 
soledat, de l'in-divídualisme, de 
l'anonimat, del tabú modern de 
la mort, es pot curar. Només ens 
cal ser humans, és ben senzill.

El meu pare no ocupava 
càrrecs, ni tenia títols, ni 
propietats, ni influències. Era 
simplement un home bo. I, això 
gràcies a Déu, també s'en
comana. La seva mort ens ha 
consolidat la confiança en la 
bondat. La corrupció és notícia, 
però la bondat de tantes i tantes 
persones anònimes és Bona

Notícia. La fidelitat, la senzillesa 
i la generositat valen la pena, al 
final triomfen i donen sentit a la 
vida. I donar un sentit a la vida és 
la riquesa més gran, que no es 
compra ni es paga amb diners.

El pare s'avançava aser atent 
amb tothom. Això amara la per
sona i refà. Se'ns n'ha anat en 
Josep -deia compungida una 
infermera jove que s'havia sentit 
valorada pel malalt que ja no 
seria més el de la 727 sinó en 
Josep. Quan la mare va agrair a 
una altra infermera tot el que 
havien fet per ell, la noia li va 
contestar: Gràcies a vosaltres per 
l'exemple que ens heu donat. I 
una altra amiga va dir: Des del 
cel ens podrà ajudar més que 
aquí. Jo no sé parlar gaire als 
sants, perquè no els he conegut, 
ptrò al vostre pare sí que li 
parlaré.

El pare, pensant poder passar 
el Nadal a casa, havia redactat

frigoríficos del ter
s.a.

E S C O R XA D O R  G EN E R A L FR IG O R ÍFIC  
I SA LA  D 'E S P E C E JA M E N T N.2 R.S. 10.4125/C A T-10.03930/G E

ci. Major, 4 1 9 -T e l. 23 31 11* 
17190 SA LT  

Fax 24 45  18 - Telex 56204 FTER-E  
Apart. Correus, 239 -1 7 0 8 0  G IR O N A



unes notes d'agraïment al per
sonal sanitari (incloses lesdones 
de la neteja) que ja no va poder 
passar en net. Les hi vam lliurar 
autògrafes.

Quan va començar el procés 
de l'agonia mentre li anàvem 
eixugant el front amb un 
mocador moll de colònia 
(eixugar el front del pare en 
aquests moments deu ser de les 
coses més tendres d'aquest 
món), jo sentia la fragància de la 
simplicitat i pensava que és ben 
cert que la força es manifesta en 
la feblesa. Faltaven pocs dies per 
Nadal, Déu fet infant feble i 
indefens, que mou a estimar. El 
pare agonitzant era com si ens 
passés la torxa del secret més 
ben guardat: tot és tan simple 
com un infant, com un bri de blat 
que un dia serà espiga granada
o com l'arbre somort a l'hivern 
que a la primavera esclatarà en 
flor. I sentia la responsabilitat de 
madurar i fer fructificar totes les 
llavors que ens han sembrat els 
pares. I una pau indescriptible...

En el seu front hi venerava els 
anys de la seva gran fortalesa 
física, quan, de menuts, en 
aquella masia que ja ha estat 
enderrocada, ens acotxava en la 
fe mésferma, en l'esperança més 
alegre i en la caritat més 
entregada. No hi havia 
calefacció, però hi vivíem l'escalf 
de tres generacions. No hi havia 
televisió, però hi vèiem el 
paisatge més nítid. No teníem 
nevera, però hi assaboríem els

fruits més frescos. No anàvem de 
vacances, però estàvem en ple
na natura. No teníem diners, però 
no ens faltava res. Creixíem al 
ritme d'aquelles paràboles 
evangèliques del Regne, que 
se'nsfeien casolanes, i apreníem 
a valorar justament les coses de 
la terra i tenir el cor posat en les 
del cel.

Amb l'exemple de la seva 
vida, el pare ens ha dibuixat la 
creu, i amb ella, la resurrecció: 
plantats, arrelats a la terra, oberts 
en vertical cap a Déu sense límit 
ni vergonya, i amb els braços 
oberts en horitzontal a tothom. I 
en aquest "tothom", el pare, a 
més de la família, s'ha preocupat 
sempre dels veïns, dels malalts, 
dels minusvàlids, dels pobres i 
dels mossens retirats. Sense 
donar-se cap importància.

Una vida d'ofrena havia 
d'acabar amb una Eucaristia. El 
vespre abans de morir, vàrem 
celebrar una missa a l'habitació 
de l'hospital, amb el pare i la 
mare. El pare es va voler 
incorporar i va contestar tota la 
missa conscient. En el moment

b ic i
e x K K ts o c i !

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

de la pau ens vam dir adéu. 
Després va combregar, i això 
que al matí no havia pogut fer- 
ho. Li vaig dir si volia tornar a 
rebre la Unció dels Malalts, i em 
va respondre fluixet: no en fem 
u n aòús(l'haviarebuda feiatres 
setmanes en una celebració 
comunitària ben viscuda). Era 
l'últim diumenge d'Advent. 
L'endemà, a les tres de la tarda, 
era el seu Nadal definitiu a la 
vida de Déu.

La celebració de la mort i 
resurrecció a Olot fou una 
consagració popular i massiva 
dels valors encarnats pel pare, 
dels quals la gent tenim set: la 
serenitat, l'am abilitat, la 
humilitat, la franquesa, l'esperit 
de servei, l'autenticitat de la fe 
en el Crist.

He conegut el teu pare per 
l'ambient que es respirava en 
l'enterrament, em comentà una 
persona. I una cosina jove, al 
final de la celebració, exclamà: 
Ara veig que no és pas només el 
diner que mou les persones; 
també les mou la bondat.

Ho havia escrit el pare el 
diumenge abansen el suplement 
del Full queesreparteixalTrueta: 
No tinguem por! Siguem animats 
i optimistes, / si "fem bondat" 
passarem amb santa alegria cap 
al llarg pont espiritual que ens 
portarà del Nadal a la Pasqua de 
Resurreció.

M iqu el-À n gel Ferrés

6/VDHVJ V
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A PEU PLA

La teoria del pilota

El pilota és una persona que 
afalaga algú afi detreure'n alguna 
cosa. Al primer cop d'ull és un 
ésser dèbil, indefens..., que té 
poca força i que usa aquesta 
técnica perdesenvoluparlaseva 
dèria. D'aquesta manera el pilota 
s'acosta a un/a individu/a i, a 
base d'ensabonar i raspallar, va 
conquerint la seva confiança. 
Arriba a tal put la compenetració 
entre pilota i personatge, que 
difícilment es poden deslligarun 
de l'altre.

A la societat hi ha grans 
pilotes, i així els veiem en plena 
actuació quan diuen sí a tot el 
que els diu l'altre; també 
xivategentotel que saben, moltes 
vegades havent conquerit la 
confiança de tercers; acom
panyen de bracet la persona 
desitjada; quan aquesta persona 
se' n va amb cotxe es re penga a la 
finestreta del vehicle fins a 
llagotejar el qui va a dins.

La teoria del pilota és simple 
i senzilla, cal estar bé i acontentar 
en tot la persona que cal treballar. 
Al cap i a la fi, no cal complicar
se massa la vida, amb una actitud 
acrítica fan la seva permanència 
amb una posició còmoda, fent la

gara gara, ensabonant i 
raspallant., a qui sigui a compte 
de qui sigui.

La cosa fins aquí pot semblar 
correcta, ja que tothom pot fer i 
dir el que vulgui. El problema 
s'estableix quan dins la seva 
actuació involucren persones 
que no tenen res a veure amb 
l'assumpte. I es troben em- 
merdatsambunasèried'històries 
que per res els hauria d'afectar, 
però que amb l'actuació 
d'aquests sers abominables 
destrueixen la convivència entre 
personesd'ideesdiferents, sense 
poder dur a bon terme la 
pacificació natural que les per
sones hem de tenir.

Per això un pilota és un ser 
dolent, fals.... i que a ser possible 
hem d 'eradicar d'aquesta 
societat. La unitat mundial dels 
pilotes és impossible, ja que la 
seva actuació és privada i indi
vidual, i és tan així que noesfien 
els uns dels altres.

El problema gros dels pilotes 
no ve d'el Is mateixos, sinó quéeés 
condicionat per aquell que es 
deixa feria pilota. Vull dirquesi 
no hi hagués gent que es deixés 
fer la pilota aquests no existirien

i la seva presència en la societat 
seria nul.la. Però, també, és una 
posició còmoda per aquell que 
es pensa tenir certs privilegis, 
l'existència d'individus sense 
escrúpols que estiguin disposats 
a vendre, a qualsevol preu, el 
funcionament de la societat, 
donant informació, malgrat que 
aquesta no serveixi de res al venir 
de la persona que ve.

En una societat on manca 
l'ètica, els valors humans.... és 
molt fàcil trobar individus dels 
dos cantons. Per això tan fill de 
puta és el pilota com el qui es 
deixa fer la pilota, perquè al cap 
i a la fi, entre els dos només fan 
que degradar la societat.

Per una societat amb idees i 
llibertat cal eradicar aquestes 
dues formes de conducta 
humana. I que la dignitats'imposi 
sobre aquest piló de deixalles.

* El proper article serà lacapacitat 
individual dinsd'un món plural.

Sport Garatge, s.a. (V Q -Q
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Els alcaldables, cara a cara

Ja com ença a ser habitual que cada vegada que s'escauen eleccions  
m unicipals, la nostra revista organitz i un debat públic entre  els caps de 
llista de totes les candidatures que s'hi presenten. Ens sembla que, am b  
això , prestem  un servei útil a tots aquells ciutadans que, preocupats per 
les coses del poble, els interessi escoltar, de la fo rm a més viva i d irecte, 
lespropostesprogram àtiquesqueensexplicaranelsaspirantsa l'alcaldia. 
I a més, la possibilitat departic ipar-h i am b preguntes que podrem  fe r als 
alcaldables. Tot plegat és una bona m anera de conèixer-Ies més d 'aprop  
i de ten ir més elem ents de jud ic i en què basar la nostra decisió en el 
m om ent d 'exerc ir el d ret de vot.

Aquest número de LA FARGA que teniu a les mans apareix, precisament, 
el dia 23  de m aig, en plena cam panya e lectoral i co incid in t am b la 
celebració  del debat que hem organ itzat.

I inclou les respostes de lesform acions polítiques, a lesqüestionsque, 
sobre tem es de cu ltura , la nostra revista els ha p lante ja t. Vegeu-les a 
continuació:

SALT I LA CULTURA

1.- Salt és un desert cultural?
2.- Salt disposa d'una sèrie d 'equipam ents culturals. Q u è  hi penseu fer?
3.- Q u in a  funció  cu ltura l penseu donar a Can Panxut?
4 .- Com  veieu les entitats de Salt com  a m otor cu ltura l del poble? Q u in  
ha de ser la relació  entre  l'A jun tam ent i aquestes entitats?
5.- Com  penseu potenciar l'accés del jo vent a les activ itats  culturals del 
poble?
6 .-Salt reivindica les festes populars i de barris. Q u in a  política de festes 
penseu tenir?
7.- C reieu que Salt té un atractiu  cu ltura l cara a l'exterior?  (S í/No). Com  
es pot fe r augm entar? Idees per donar-hi em penta.
8 .- A ltres com entaris  que hi vulgueu fe r.
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Convergència 
i Unió PSCtt

1.- No creiem que Salt sigui un deser cultural. A Salt hi falta 
coordinació cultural, que vol dir no ignorar cap de les arts que ja 
EXISTEIXEN, donant-los suport. Des de l’Ajuntament hem de 
donar cabuda en el nostre programa a un PROJECTE CULTURAL.

2.- Nosaltres en el programa diem que potenciarem el Mas 
Llorens com a centre dinamitzador d’arts plàstiques, Can Panxut, 
-Teatre Municipal- perquè sigui un centre cultural i literari, el Mas 
Mota i el Centre de l’Estació, com a punts impulsors de la filosofia 
cultural juvenil. També col·laborarem estretament amb la Casa de 
Cultura de les Bernardes, com a centre divulgador de les arts 
manuals, plàstiques i altres planificacions.

3.- Un lloc dinamitzador, punt neuràlgic, rovell de l’ou d’activitats 
literàries amb prou força i energia perquè des de l’Ajuntament no 
se’ls hagués defiscalitzar ni tutelar, sinó potenciar econòmicament, 
perquè siguin elles mateixes les que impulsin la cultura del poble 
i al poble.

4.- Des de l’Ajuntament s’ha de donar suport a totes les 
activitats culturals del nostre poble. Creiem que les entitats exis
tents són prou sòlides i han de tenir prou autonomia per facilitar 
l’accésde la joventut, aconseguint-ne l’atracció. Des de l’Ajuntament 
no s’ha de fer proselitisme partidista, perquè és llavors quan les 
persones ens sentim privades de llibertat d’actuació.

5.- Anirem sempre afavor de la negociació i l’entesa, per arribar 
a les bones relacions de col.aboració amb qualsevol entitat juvenil, 
que són les que fan que els joves s’hi sentit atrets.

6.- Un poble també viu de les seves festes i l’Ajuntament mai 
hi haurà d’estar d’esquenes, perquè llavors seria un consistoritrist. 
Amb això volem dir, que les festes es potenciaran, tal com figura 
en el nostre programa, fins i tot ens proposem investigar en la 
nostra història per recuperar les tradicions populars del nostre 
poble.

7.-Llevat d’algunes entitats, plenament reconegudes, tant per 
la seva trajectòria com per la seva dinàmica, Salt no té un gran 
atractiu cultural. Per donar-hi més empenta proposem un projecte 
cultural, portat aterme pertècnics o col·laboradors i dinamitzadors 
culturals.

8.- La cultura, massa sovint oblidada, és pera un poble una àrea 
que no s’ha de menystenir, perquè va íntimament lligadaa l’elevació 
del nivell integral de la persona. La cultura és com l’aire que es 
respira. Nosaltres defensem un sentit molt ampli de la cultura, que 
no englobi només les arts i les lletres, sinó també els models de 
vida, els drets fonamentals de l’ésser humà, els sistemes de valors, 
les tradicions i les creences, la cultura dóna a l’home la capacitat 
de reflexió sobre si mateix. És la cultura la que fa de nosaltres éssers 
específicament racional, crítics i èticament compromesos. És per 
la cultura que l’home s’expressa, pren consciència de si mateix, es 
reconeix com un projecte inacabat, posa en qüestió les seves 
pròpies realitzacions i busca incansablement nous significats i 
crea obres que el transcendeixin.

Podríem resumir aquesta llarga cita dient que la cultura, en un 
sentit molt ampli, ens revela els gestos i característiques d’una 
col·lectivitat. Ens descobreix i fa que els altres ens identifiquin com 
a poble o nació.

És clar que sovint, també en el nostre poble descobrim gestos 
de contracultura, tantes vegades confosos i justificats, sobretot 
pels més joves. Això no ens ha d’espantar, perquè en la història els 
signes del temps han estat moltes vegades contradictoris.

1.- No. El concepte de cultura és molt més ampli del que ens 
puguem imaginar. Les institucions educatives, l’esforç institucional, 
les activitats de les entitats, l’atractiu cultural de la ciutat veïna, fan 
que hi hagi cultura i activitats molt diverses en aquest camp.

Música, belles arts, conferències i col·loquis, exposicions, 
diversos tallers i professors que apropen les activitats culturals a 
la societat. Voldríem dir que a nivell intern hi ha força possibilitats 
d’actuació dins el camp cultural.

2.- Amb els equipaments hi ha dos objectius clars. El primer és 
aconseguir el major aprofitament d’aquests, i a ser possible que es 
puguin adaptar a les necessitats dels diferents actes i entitats. El 
segon és poder oferir uns equipaments de primera línia, no només 
pel servei dels saltencs, sinó per a tota la comarca. Cal, però, 
coordinar-los. Les Bernardes, el Museu del Mas Llorens i el futur 
Teatre Municipal han de funcionar amb la coordinació que fins ara 
no s’ha donat.

El Museu ha de jugar un paper actiu, lligat amb la temàtica de 
l’aigua, la sèquia i les centrals, s’ha de convertir en un recurs 
educatiu d’actuació cap a l’exterior. L’Escola Municipal de Belles 
Arts ha de millorar i ampliar les instal·lacions, i ser una escola per 
a futurs artistes i també una eina de dinamització cultural de cara 
a l’exterior.

3.- El Teatre Municipal serà un Ateneu on s’hi trobin persones 
i entitats i s’ha de convertir en un focus d’atracció i expansió 
cultural de Salt. S’hi haurà de fer cinema i ser la llar de les 
companyies saltenques de teatre.

A més, s’hi podran organitzar cicles de música, dansa i teatre, 
coordinant la programació amb el Teatre Municipal de Girona.

4.- L’Ajuntament ha de tenir les infrastructures a punt per la 
seva actuació i també ha de ser-ne l’animador i impulsor. Les 
entitats són bàsiques pel futur cultural de Salt i cal que s’afavoreixi 
que siguin impulsores d’activitats culturals. La seva relació amb 
l’Ajuntament ha de ser autònoma però coordinada.

5.- Através de les entitats. Els joves s’hi han d’integrar i crear- 
ne de noves per desenvolupar els seus anhels. Creiem que les 
entitats amb gent jove han de tenir un suport específic per part del 
municipi.

6.- La Festa Major és una exposició del que cal fer amb les 
festes. Cal esforç popular i recolzament municipal, i les festes de 
carrer i d’altres han d’anar per aquest camí. Cap Ajuntament no pot 
crear i organitzar els sopars al carrer sense la decisió dels veïns, per 
exemple.

7.-Saltté atractiu en determinats camps culturals, per exemple 
el teatre o el rock. Cal incidir en d’altres camps per ser un focus que 
irradiï cultura. Noves idees:

- Programar conjuntament Consell Comarcal, Ajuntament i 
entitats. Cal pensar propostes culturals globals.

- Potenciar les nostres biblioteques i el seu caràcter específic.
- Basar-se en les activitats consolidades lúdico-culturals: Sant 

Jordi, Festa Major, Setmana Cultural de les escoles públiques, Tres 
de Març, per donar-hi més contingut cultural.

- Potenciar els artistes locals, promocionant-los dins i fora de 
Salt de manera conjunta.

- Començar a monumentalitzar la via pública de Salt, amb obres 
adequades a la nostra economia i característiques.

- Lligar l'oferta mediambiental de les Deveses i el Ter, amb la 
ruta del carrilet i l’aula de la natura que cal endegar, per oferir una 
proposta cultural lligada al nostre medi natural.



1.- No. No és un erm, però tampoc és un jardí florit on 
floreixen esponeroses les flors de la cultura. No crec, però, que, 
tot plegat, preocupi massa els consumidors de cultura, en entendre 
que allò que els noucentistes definien com a 'Catalunya ciutat”, és 
a dir, Catalunya entensa com a territori marc cultural, avui en dia 
supleix perfectament les mancances locals. Girona és a tocar, 
Barcelona a una hora. Tot molt a prop com per desdir-se’n de fer- 
hi una escapada.

2.- La nostra obligació és que funcionin. El nostre propòsit és 
donar-los la màxima autonomia de gestió exigint-ne el màxim de 
resultats; per exemple, ajudant a crear en el local de la Cooperativa 
del veïnat un Ateneu Popular dotat d’una biblioteca. Transformant 
l’ús actual de l’estació de Països Catalans en centre cultural o 
obrint el Museu de Salt a l’aprenentatge de la cultura i el saber, 
dirigit sobretot a la infància i l’adolescència. Des de l’Ajuntament 
s’ha d’encoratjar les Bernardes i el Consell Comarcal a mantenir 
el bon ritme de l’actualitat.

3.- Can Panxut serà el Teatre. Però sobre Can Panxut plana un 
núvol massa negre: com finançar una institució teatral, “per se" 
minoritària i deficitària, a través d’un Ajuntament amb pocs 
recursos?

Can Panxut atraurà o no espectadors en funció de l’habilitat 
de compaginar el fet de ser rodalia de Girona amb la capacitat de 
l’Ajuntament de finançar el seu arrelament en els circuits teatrals, 
sense que el dèficit que en resulti no sigui excessivament gravós 
al contribuent.

4.- Els "motors culturals’ són l’Administració i les Fundacions 
Culturals de les Caixes d’Estalvi, per la seva disponibilitat de 
recursos. L’Ajuntament no ha de subvencionar per sistema les 
entitats culturals. Millor exigir contrapartides mitjançant la firma 
de convenisde col·laboració. L’ideal cultural serien entitats fortes, 
arrelades entre els ciutadans i amb perspectives de futur, amb 
patrimoni propi i instal·lacions adequades. Tot això té poca veure 
amb la realitat, però d’existir un fet similar s’estalviaria molta feina 
a l’administració.

5.- A la "Cultura" s’hi accedeix des de la seducció, des de 
l’ínfluxque hom sent de llibres, teatres, museus, música, etc. però 
sobretot des de l’escola i através de la televisió. En aquest context, 
pel jovent, també pels adults, la màxima expressió de 
l’entreteniment és la televisió, fenomen davant el qual els 
Ajuntaments ben poca cosa hi poden fer. La cosa cultural a 
proposar per una administració faltada de recursos com la 
municipal és la de, partint de l’escola, donar a entendre que de ben 
segur existeixen altres fórmules d’entreteniment tant o més 
distretes que la televisió.

6.- Que cadascú faci la festa que vulgui sense molestar els 
veïns.

7.- No. Cap atractiu especial.
Es pot augmentar creant una arquitectura més atractiva. 

Procurant que Salt no sigui un municipi de pas. Plantant escultures 
al carrer. Col·laborant amb els artistes. Creant festivals de teatre,
o de pintura, o de cançó. D’iniciatives rai... el que passa ésque cal 
evitar prometre-ho tot i posteriorment oblidar-se’n també de tot. 
Nosaltres esperem aportar-hi imaginació, caldrà, però, comptar 
amb diners suficients, o amb una suficient esponsorització.

Iniciativa - Els Verds

1 .- No es pot d ir  que Salt sigui un desert cultural, ja que com ptem  
am b diversos equipam ents culturals que funcionen. D’altra banda, 
és evident que encara no ten im , o estem  dotats de les infrastructures  
necessàries, però tam bé s’ ha de te n ir en com pte que portem  quatre  
anys d ’endarrerim ent respecte als a ltres A juntam ents. (N osaltres  
vàrem  com ençar a func ion ar am b la independència a l ’any 83 , 
m entre la resta ho va fe r  a l’any 7 9 ).

2 .-E n  principi creiem  que s ’ha de fe r  una anàlisi del funcionam ent 
actual i va lorar si és correcte o no, però com ptant am b la gent. 
D esprés, do tar-los  de les in frastructures necessàries, m arcant 
prioritats  i ten in t en com pte les possib ilitats  econòm iques que hi 
pots destinar. Però sem pre realitzant una d istribució  més equitativa  
de la que s ’ha fet fins ara.

3 .-  Nosaltres pensem  que a Can Panxut, el p rim er que s’ ha de 
fe r  és acabar el Teatre, p e rta l de co n tin u arfe n t aquesta activ itat que 
tan necessària és per al nostre poble, com per a les entitats que la 
practiquen. D 'a ltra  banda i de fo rm a coordinada, s ’ha de garan tir la 
disponib ilitat dels locals a les diferents associacions o entitats del 
poble, per tal que puguin dur a term e les activitats que per les 
característiques culturals del lloc i l’espai es puguin realitzar, (Obres  
teatra ls, debats, conferències, col·loquis, pro jecció  de cinem a, 
presentació de llibres, e tc ...)

4 .-  Pensem  que està bé que siguin les entitats el m otor cultural 
del poble, ja que és a través d ’elles que podem  aconseguir que la 
cultura del nostre poble sigui partic ipativa i in tegradora. La relació  
entre l ’A juntam ent i les entitats ha de ser de plena col·laboració . 
L’ajuntam ent no ha d ’ im posar res, i ha de reco llir les iniciatives de 
les entitats  per tal de desenvolupar les propostes que siguin  
factibles i adients per prom oure la d ifusió i la creació cultural, 
afavorin t la igualtat d ’oportun itats  en l ’accés a la cultura.

5 .- El jovent no sols ha de partic ipar en les activitats culturals, 
sinó que ho ha de fe r  en la vida social, econòm ica, cultural i política  
del poble. Cal p rom oure program es d ’inserció social i professional 
dels joves, que donin resposta als principals problem es que els 
afecten (habitatge, form ació  ocupacional i treball, salut, oci i tem ps  
lliu re), fom entan t el protagonism e i la participació dels mateixos  
joves. No obstant, l ’accés a les activitats culturals s ’ha de fe r  
m otivant el jovent am b la seva participació directa tant en les 
activitats com en les propostes.

6 .-  IN IC IA T IV A -E LS  VER D S  creiem  que les festes han de ser 
populars, tan t la Festa M ajo r com les de barri. No o b s ta n t, pensem  
que han de ser les entitats enplena col·laboració am b l’A juntam ent 
i la Com issió de Festes les que puguin escollir quin tipus de festa  
volen, am b la seva partic ipació  i propostes. Sem pre respectant el 
caire popular de les festes i ten in t en com pte les diversitats  tant 
m usicals com culturals.

7 .- N osaltrem  diríem  que actua lm ent Salt no té un atractiu  
cultural de cara a l’ex terior i ens sem bla bastant lògic, ja que prim er 
hem d ’aconseguir ser atractius a casa. Però el que s fte n im , són unes 
entitats m olt d inàm iques que treballen , i m olt bé, pel poble, com  
poden, ser entre altres el Teatre M uncipa l-Ta llere t de Salt, el M useu, 
la Comissió de Festes, R ialles, C om issió Salt-Quilalí, l ’Escola d ’Adults, 
etc... D ’a ltra  banda, abans de donar m ajor atractiu  de cara a 
l ’exterior, s 'haurien  d ’acabar de posar en m arxa els equipam ents, 
m arcant prioritats segons les necessitats, i p osterio rm en t,p lan ificar  
una program ació  que sigui més atractiva de cara a l ’exterior.

8 .-  IN IC IA T IV A -E L S  V ER D S  creiem  que la m illo ra  de les 
condicions de v ida del ciutadà ha de ser el m oto r de la política  
m unicipal. Per això apostem  per un A juntam ent que sigui capaç  
d ’im pulsar una política de Serveis Personals basada en la m illora de 
la qualitat de vida, en les necessitats prim àries, les necessitats de 
relació, com unicació, intercanvi entre persones, sectors socials i 
culturals.
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1 .Un desert és un espai o lloc on, passant-hi molt per 
sobre, no hi veiem res; si ens hi aturem i observem, 
comprovarem que quelcom es belluga. Igualment podríem 
dir de Salt. Culturalment, Salt no és un desert. Si volem fer 
comparacions hi trobaríem moltes deficiències, però, gent 
que promou, que fa, que participa, no n’hi ha menys que en 
altres pobles. El que falla és la política cultural, que sembla 
que no hi ha massa interès a potenciar-la.

2.- Salt disposa de pocs equipaments culturals i encara 
mal utilitzats, massa traves burocràtiques fan que grups 
amb anhels de fer coses es trobin amb molts entrebancs 
que els fa difícil el camí.

3.- Can Panxut ha d’estar a disposició de totes les 
entitats del poble que vulguin fer-hi algun acte adient, amb 
la prioritat de tots els grups de teatre. De tots, siguin de 
barri, d’escola, aficionats o professionals.

4.- Totes les entitats fan de motor d’un poble. Ja en el 
nostre programa ho expliquem més detalladament. La 
relació entre l’Ajuntament i les entitats ha de ser directa i 
estable. Més clar, entre l’Ajuntament i una taula d’entitats 
lliure d’interferències, que siguin elles les que s’organitzin.

5.- No condicionant les seves propostes i facilitant-los 
la infraestructura necessària per al seu desenvolupament. 
Els joves són l’avantguarda i el futur.

6.- Si que INDEPENDENTS PER SALT pensa activar les 
festes populars. Com? reactivant les festes de barri 
perdudes, facilitant-los la col·laboració necessària.

7.- No creiem pas que a Salt li calgui una projecció 
cultural a l’exterior. Quan siguem capaços que aquest 
actractiu cultural sigui intern, que el poble hi participi per 
aquest sol fet, ja es projectarà tot sol. Idees per a donar-hi 
empenta? han de sortir de la base, escoltem les entitats. 
Prou dirigisme.

8.- Biblioteca. Com a municipi, a Salt, li correspon una 
biblioteca de 800 m2, segons la Llei General de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya. Cal fer els passos necessaris 
perquè aquest objectiu sigui una realitat. A Salt necessitem 
una biblioteca amb més capacitat, informatitzada, més 
atractiva, i dotada de suficient personal. Res de places de 
personal per a objectors de consciència.

9.- Facilitar la instal·lació de zones lúdiques d’iniciativa 
pública i privada amb el corresponent atractiu per a la 
música i l’esport de base.

1.- Dir que Salt és un desert cultural seria un despropòsit, tenim 
exemples ben clarsde gent que es preocupa i lluita per unacultura 
pròpia i desenvolupada; el que passa és que l’àmbit cultural no 
queda reflectit a la vida quotidiana del poble, malgrat tot tenim 
greus deficiències que comencen al cicle d’educació bàsica i 
continuen per la carència de cicles superiors, així com d’una 
política educativa a l’àmbit cultural. La gent emigrant no està 
plenament integrada dintre de l’àmbit cultural municipal. Però 
també hem de valorar molt positivament la tasca dutaaterme per 
gent que ha donat una mica de si mateixos per potenciar les 
activitats culturals d’aquest poble, com són els amics d’aquesta 
revista LA FARGA, o els expositors de LES BERNARDES, la CASA 
DE ANDALUCIA, entre d’altres entitats. En resum, tenim unes 
eines importants, si bé cal fer-les servir d’una manera més eficaç 
per arribar a tots els col·lectius del poble.

2.- Pensem fer un estudi individualitzat, a fi de veure si 
realment compleixen l’objectiu pel qual van ser creades. Posar-les 
al dia i dinamitzar-les amb visió de futur i com a patrimoni del 
poble.

3.- El futurteatre municipal de CAN PANXUT, no només ha de 
tenir vida pròpia, sinó que ha ser un dels centres neuràlgics de la 
vida cultural, tot això es tradueix en treball planificat i constant.

ACTIVITATS:
1. - La creació d'una escola de teatre.
2. - El recolzament a la creació de nous grups de teatre.
3. - La creació d ’un FESTIVAL DE TEATRE A CAN PANXUT, 

amb e l suport de les d iferents adm inistracions, perquè pugui 
atreure l ’inttYès de tothom.

4. - CANPANXUTa lesescoles, in ic ia tiva  pe rfe ra rrib a rle s  
ac tiv ita ts  i  tendències teatra ls a to ts  els nens de Salt.

4.- El PP considera aquestes entitats com el motor de la 
cultura, ja que són l’expressió del que el poble demana. Per al PP, 
la política cultural ha de ser definida entre l’Ajuntament i les 
entitats, amb una col·laboració mútua però sense ser dirigida per 
l’ajuntament; també creiem oportú incrementar les aportacions a 
aquestes entitats mitjançant una política de mecenatge municipal 
i privat.

5.- Entenem que el jovent ha tingut un escàs protagonisme en 
el procés de modernització de la vida cultural i que és degut en 
major part a les institucions públiques, per això el PP proposa:

1. - Edició d 'un b u tlle tí específic pe l jovent.
2. - Campanyes cu ltu ra ls  d ’in tercanvi amb a ltres ciutats.
3. - Promoció de concerts, conferències, e tc ...
4. - Creaciód'una comissióespecíficaAjuntament-joventut.
6.- La nostra intenció és potenciar les festes de barri, a Salt 

trobem a faltar germanor i solidaritat entre la gent que hi estem 
convivint cada dia, sense marcar diferències pel lloc d’origen o el 
color de la pell; i creiem que aquestes festes són un punt 
important per poder fer una mica més agradable el dia a dia, i de 
pas tornar a tenir el sentiment de poble unit.

7.- A) NO. B) Un punt molt important és tractar amb les 
diferents administracions perquè determinades carreres o 
diplomatures es puguin realitzar a la nostra ciutat en aules 
depenentsde la UdG., aixícom l’ampliació de la FP. També volem 
establir un premi cultural VILA DE SALT que abarcará literatura, 
video, pintura, etc., i per fi la creació de la TV de Salt.

ELECCIONS MUNICIPALS 1995



COL·LABORACIÓ

Una pinzellada sobre la llengua catalana

De ben seguraquest escrit que 
tensal davant no és el primeri per 
desgràcia tampoc serà l'últim 
sobre el tema del català. La meva 
voluntat no és en cap moment 
demagògica, nomésemsentoamb 
la necessitat d'exposar en unes 
quantes ratlles la reflexió personal 
que em desperta la situació actual 
de la llengua catalana tenint en 
compte la meva situació social com 
ajovede18anysilamevacondició 
d'estudiant.

Molts cops em balla pel cap 
fins a on ens poden dur aquestes 
crítiques vers la meva llengua, 
vers el català. No s'ha de posar 
massa el nasal diari perenflairar- 
hi temes, al meu entendre sense 
cap fonament, com ara: la 
Catalunya amb Lérida i Gerona o 
fins* tot: La Cataluña méscatalana 
de totes.

Tal com deien elsfilòlegs Agustí 
Rafanell i Albert Rossich en un 
article publicat a la Revista de 
Catalunya (núm. 37. pàgs. 21-26) 
"El català estava més segur quan 
era una llengua familiari coloquial, 
que no pas ara que és oficial". Si 
ens rellegim la frase un parell de 
vegades i en fem una reflexió, no 
és gaire difícil adonar-se que cada 
cop hi ha més persones que 
entenen el català o el poden 
utilitzar de forma ocasional i a la

vegada se'n disminueix el seu ús 
efectiu. Fent referència de nou a 
l'article citat anteriorment "per 
primera vegada en la història del 
nostre país, ja no queden catalans 
monolingües "això és molt 
significatiu a nivell d'existència de 
la nostra llengua, per ningú de 
nosaltres el català ja no és requisit 
essencial pera expressar-se. Amb 
això no em negoal plurilingüisme, 
no qüestiono la diversitat cultural, 
només vull evitar un bilingüisme 
unidireccional.

Hi ha qui li pot semblar que 
estic presentant una situació 
totalment pessimista, però la 
realitat evidencia aquestes ratlles. 
Des de la meva posició 
d'adolescent em costa creure en 
certes situacions en què ja no es 
diferencia entre vocals obertes i 
tancades, vocals neutres, 
sonoritzacions, estem oblidant un 
passat històric de la nostra llengua 
i ens limitem a parlar un català 
amb accent castellà. La conclusió 
de l'article de la cita anterior era 
evident: ”... el procés d'extinció 
del català pot quedar sentenciat 
d'aquí a uns cinquanta anys, quan 
l'última generació que haurà tingut 
el català com a llengua materna, 
clarament minoritària al conjunt 
del pais, l'abandoni peradreçar-se 
als seus fills".

Davant aquesta realitat, on 
estem deixant escapar un passat 
que va suposar la lluita de molts 
personatges essencials en 
qualsevol història de Catalunya, 
des del Comte Borrell II, fins als 
nostres dies, passant per Jaume I, 
Jacint Verdaguer, Prat de la Riba i 
tants d'altres, no podem deixar 
que aquests noms, juntament amb 
la seva tasca, es quedin en una 
simple placa de carrer o en unes 
ratlles d'uns llibres avui plens de 
pols.

Des d'aquestes ratlles em veig 
amb la necessitat d'animar-vos a 
manifestar les vostres opinions, a 
retornaria vida que està perdent la 
nostra llengua, a durel català atots 
elsàmbitsi pensara la vegada que 
la nostra llengua té vida per si 
mateixa, fer entendre que ens 
estimem el català i demostrar que 
el portem a dintre. No es poden 
permetre més enunciats com el 
que publicava el diari ABC el dia 
12 de setembre de 1993: "IGUAL 
QUE FRANCO, PERO AL REVÉS: 
PERSECUCIÓN DEL CASTELLA
NO EN CATALUÑA".

La situaciófinsavui és aquesta, 
ara ens toca a nosaltres i no només 
alspolíticsdemostrarque la llengua 
té un futur assegurat. Tal com se 
sol din El catlà és cosa de tots".

Marc Carreras i Vila

Fàbrica de miralls 
Col·locació i instal·lació 
Especialitat en vidrieres 
artístiques 
Finestres de Celosia 
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Una pinzellada sobre la llengua catalana

De ben seguraquest escrit que 
tens al davant no és el primer i per 
desgràcia tampoc serà l'últim 
sobre el tema del català. La meva 
voluntat no és en cap moment 
demagògica, nomésem sentoamb 
la necessitat d'exposar en unes 
quantes ratlles la reflexió personal 
que em desperta la situació actual 
de la llengua catalana tenint en 
compte la meva situació social com 
a jovede 18anysi la meva condició 
d'estudiant.

Molts cops em balla pel cap 
fins a on ens poden dur aquestes 
crítiques vers la meva llengua, 
vers el català. No s'ha de posar 
massa el nasal diari perenflairar- 
hi temes, al meu entendre sense 
cap fonament, com ara: la 
Catalunya amb Lérida i Gerona o 
fi ns* tot: La Cataluña méscatalana 
de totes.

Tal com deien elsfilólegs Agustí 
Rafanell i Albert Rossich en un 
article publicat a la Revista de 
Catalunya (núm. 37. pàgs. 21-26) 
"El català estava més segur quan 
era una llengua familiari coloquial, 
que no pas ara que és oficial". Si 
ens rellegim la frase un parell de 
vegades i en fem una reflexió, no 
és gaire difícil adonar-se que cada 
cop hi ha més persones que 
entenen el català o el poden 
utilitzar de forma ocasional i a la

vegada se'n disminueix el seu ús 
efectiu. Fent referència de nou a 
l'article citat anteriorment "per 
primera vegada en la història del 
nostre país, ja no queden catalans 
monolingües "això és molt 
significatiu a nivell d'existència de 
la nostra llengua, per ningú de 
nosaltres el català ja no és requisit 
essencial pera expressar-se. Amb 
això no em negoal plurilingüisme, 
no qüestiono la diversitat cultural, 
només vull evitar un bilingüisme 
unidireccional.

Hi ha qui li pot semblar que 
estic presentant una situació 
totalment pessimista, però la 
realitat evidencia aquestes ratlles. 
Des de la meva posició 
d'adolescent em costa creure en 
certes situacions en què ja no es 
diferencia entre vocals obertes i 
tancades, vocals neutres, 
sonoritzacions, estem oblidant un 
passat històric de la nostra llengua 
i ens limitem a parlar un català 
amb accent castellà. La conclusió 
de l'article de la cita anterior era 
evident: "... el procés d'extinció 
del català pot quedar sentenciat 
d'aquí a uns cinquanta anys, quan 
l'última generació que haurà tingut 
el català com a llengua materna, 
clarament minoritària al conjunt 
del pais, l'abandoni peradreçar-se 
als seus fills".

Davant aquesta realitat, on 
estem deixant escapar un passat 
que va suposar la lluita de molts 
personatges essencials en 
qualsevol història de Catalunya, 
des del Comte Borrell II, fins als 
nostres dies, passant per Jaume I, 
Jacint Verdaguer, Prat de la Riba i 
tants d'altres, no podem deixar 
que aquests noms, juntament amb 
la seva tasca, es quedin en una 
simple placa de carrer o en unes 
ratlles d'uns llibres avui plens de 
pols.

Des d'aquestes ratlles em veig 
amb la necessitat d'animar-vos a 
manifestar les vostres opinions, a 
retornarla vida que està perdentla 
nostra llengua,adurel catalàatots 
elsàmbitsi pensara la vegada que 
la nostra llengua té vida per si 
mateixa, fer entendre que ens 
estimem el català i demostrar que 
el portem a dintre. No es poden 
permetre més enunciats com el 
que publicava el diari ABC el dia 
12 de setembre de 1993: "IGUAL 
QUE FRANCO, PERO AL REVÉS: 
PERSECUCIÓN DEL CASTELLA
NO EN CATALUÑA".

La situaciófinsavui és aquesta, 
ara ens toca a nosaltres i no només 
alspolíticsdemostrarque la llengua 
té un futur assegurat. Tal com se 
sol dir: El catlà és cosa de tots".
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EL G RUP SANT CUG AT (II)

Les cases barates

Els habitatges del Grup Sant 
Cugat el formen dues categories de 
vivendes, definides per l'OSH (*) 
engrupsAi B. Aquesta classificació 
ve definida per la tipologia i 
superfície de l'habitatge; així, el 
G R U PA  el formen 62 habitatges de 
55.90 m2 i 5 de 93.32 m2, i el 
G RUP B, 24 habitatges de 47.54 
m2.

Sistema Constructiu

Les solucions constructives són 
les mateixes per a tots els habitatges; 
l'estructura la formen murs de 
fàbrica ceràmica amb totxana a 
l'exterior, cambra d'aire i envà 
d'aïllament a l'interior. Els forjats 
són de volta, també en peça 
ceràmica, i basats en els sistemes 
tradicionals de construcció que 
Ignasi Bosch i Reitg ja havia adoptat 
per a la construcció d'altres grups 
d'habitatges. Les voltes s'arriostren 
en el seu perímetre amb armadura 
d'aceriesrecolzensobreelsenvans 
interiors i els murs de tancament 
exterior, que absorbeixen les 
empentesde les voltes i transmeten 
lesaccionsal fonament. En la volta, 
que conforma la coberta, s'hi 
recolzen els envanets que formen 
el pendent per rebre l'encadellat i 
la teula. Els acabats exteriors de les 
parets són revocats amb morter de 
ciment Pòrtland i pintadesde color 
blanc, amb remats de coberta, 
ràfecs, i careners, també en peça 
ceràm ica, donant al conjunt 
l'estètica i formalització arquitec
tònica característica dels habitatges 
de l'OSH.

El resultat és una construcció 
sòlida, basada en un sistema 
estructural monolític i compacte 
tot ell, on l'absència de murs de 
càrrega, entesos com a tal, defineix 
el seu caràcter singular.

Preus dels materials 
a peu d'obra

Delsamidamentsi pressupostos, 
que figuren en la documentació 
facilitada per ADIGSA, se n'ex
treuen les dades corresponents als 
preus dels materials usats en la 
c onstrucció dels habitatges.

Els materials són variats i de 
primera qualitat i els que citarem
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aquí no són tots els utilitzats sinó 
els més significatius.

Val a dir, que el transport i la 
descàrrega es facturava a part, això 
no obstant, el preu fa referència al 
material a peu d'obra, és a dir, el 
transporti la descàrrega hi va inclòs. 
Les unitats es mesuren en metres 
cúbics, tonesi quilos de pes, metres 
linialsoel valorde lOOunitatsenel 
cas de peces ceràmiques, rajoles, 
etc.

SORRA (28 Ptes./m3), GRAVA 
(55 Ptes./m3), TOTXANA 7 cm. (62 
Ptes./100 u.), TOTXANA 3 cm. 
(35,50 Ptes./100 u.), TOTXANA 4,2 
cm. (39 Ptes./100 u.), TOTXO 
M ACÍS (57 PtesVl 00 u.), TOTXANA 
10cm. (86 PtesVl 00u.), TOTXANA 
VISTA (95 Ptes./100 u.), TEULA 
CURVA (97 Ptes./100 u.), CIMENT 
DE CAL i CIMENT RÀPID (365,40 
Ptes/Tn.), PÒRTLAND ARTIFICIAL 
(734 Ptes/Tn.), RAJOLA DE LA



"LES CASES BARATES"

BISBAL(167 Ptes./100u.), MOSAIC 
H IDRÀULIC 20x20 (105,70 Ptes./ 
100 u.), RODONS D'ACER (750 
Ptes./100 Kg.), C R A O N S  DE 
GRANET (35 Ptes./ml.).

Categoria dels treballadors 
i jornals

Com a dada curiosa també 
adjuntem un quadre dels jornals 
delstreballadorsque intervenen en 
l'obra, escalat segons la seva 
categoria, que anava des de 
l'encarregat fins a l'aprenent, 
passant pel sobrestant i els diferents 
oficials, pintors, fusters, etc.

A part del jornal base, a cada 
obrer li corresponia un plus en 
funció de la seva categoria. El jornal 
base de l’ENCARREGAT era de 
32,70 Ptes.; el SOBRESTANT27,35 
Ptes.; l'OFICIAL (1a) 22,70 Ptes., i 
l'OFICIAL (2a) 20,00 Ptes.; després 
en una altra categoria el seguia 
l'AJUDANT, amb jornal de 18,00 
Ptes.; el PEÓ ESPECIALISTA i el 
PEÓ NORMAL amb 16,70 Ptes., i

14,65 Ptes., respectivament; en la 
darrera categoria, el "PINCHE”, amb 
sou de 10,35 Ptes. i l’APRENENT 
amb 6,70 Ptes.

84,20 i. BAS C.J1G-S/ Ï5,£6)C 
SOCI.J2S.-

’Snoargado 32,10 27,53 60,23 2«,74

Capataz 27, J5 23,03 50,38 20,69

O fic ia l 1*  22,10 19,11 «1,81 17,17

O fic ia l 2» 20,00 16,84 36,84 15,13

Ayudanto 18,B0 15,16 33,16 13,62

Tein eap ccia liz . 16,10 14,06 30,76 12,64

14,«5 12,34 26,99 11,08

Pincha de 16 a 10.J5 8,71 19,06 7.83
17 afioa.-

Aprandls 6,10 5,64 12,34 5,07

Estudi econòmic

En l'estudi econòmic redactat 
per l'Obra Sindical del Hogar 
s'especifica el cost real de la 
promoció, el finançament del 
préstec i els coeficients d'amor
tització, en base al tipus i categoria 
de l'habitatge.

Aquest pressupost d'execució 
contem plava el cost de la 
urbanització, el valor del terreny i 
les despeses derivades de la

promoció, com honorarisdetècnics, 
beneficis dels industrials, etc.

Així, el PRESSUPOST TOTAL 
d'execució era de 4.881.968,92 
Ptes., i el COST DELS HABITATGES 
era de 42.364,74 Ptes. en el tipus B- 
M, de 46.686,25 en el tipus A-M i 
de 102.766,81 en el tipus A-R que 
eren lesque disposaven de local en 
la planta baixa. URBANITZAR tot 
el sector va costar 25.100,71 Ptes. 
i els HONORARIS delstècnics, per 
la redacció del projecte i la direcció 
de les obres pujava a la quantitat de 
96.492,62 Ptes.

També de la documentació 
s'extreu el VALOR DELSTERRENYS 
que eren propietat del Marquès de 
Camps i que en el seu moment es 
van pagar a 26.244 Ptes. a raó de
11,43 Ptes./pam.

Gerard Carreras i Comas
Arquitecte

(*)Obra Sindical del Hogar

OPEL
AGENT OFICIAL PER A SALT

A U T O - T A L L E R

Carrer Major, 156 
Telèfon 24 20 43 17190 SALT
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EL G RUP SANT CUG AT (II)

Les cases barates, però amb aigua i llum!

En una carta dc l'Alcalde dc Salt 
datada el 16 d'agost dc 1956, 
reclama a r"Obra Sindical del 
Hogar" que;

"C on  respec to  a l g ru p o  de v i
v ie n d a s  San C u cu fa te  esta A lc a ld ia  
tie n e  a b ie n  fo rm u la r  las s igu ien tes  
o b se rva c io n e s :

Es p re c iso  s o lu c io n a r  de una  
vez e l p ro b le m a  d e l agua p o ta b le  
p a ra  e l a b a s te c im ie n to  p ú b lic o , a 
base de una  b o m b a  a co p la d a  a l 
m o to r, pues e l fu n c io n a m ie n to  de  
las in s ta la c io n e s  ex is ten tes es tan  
d e fic ie n te  q ue  es p re c iso  a v is a r co n  
m u c h a  fre c u e n c ia  a los té cn ico s  
p a ra  la  re p a ra c ió n  de las averías  
q ue  se p re se n ta n  cas i d ia r ia m e n te ,

2 -  "D espués de cerca  tres meses 
d e  s e r  h a b ita d o  e l G ru p o  n os  
h a lla m o s  s in  a lu m b ra d o  p ú b lic o , lo  
q u e  c o n s titu y e  un g ra v e  in c o n 
v e n ie n te  q ue  debe  so lu c io n a rse  a la 
m a y o r b re ve d a d , m áx im e  te n ie n d o  
e n  c u e n ta  q u e  v a m o s  c a ra  a l 
in v ie rn o " .

3 .- O tro  p ro b le m a  q ue  existe  
p la n te a d o  en  e l g ru p o  es e l m a l 
estado  q ue  o fre ce  e l su e lo  d c  las 
ca lle s  q ue  se h a lla n  s in  p a v im e n ta r.

P o r to d o  e llo  ruego  a Vd. tom e  
n o ta  de lo  expuesto  a fin  d c  q ue  sea 
c o rre g id o  a la  m a y o r b revedad , m u y  
e sp e c ia lm e n te  lo  re fe re n te  a la 
e le v a c ió n  d e l agua y  lo  re la t iv o  a l 
a lu m b ra d o " .

En una altra carta de I'Alcalde 
del dia 11 dc desembre dc 1957, 
queda bcrr palés que el tema dc 
l'aigua no estava resolt.

"C ú m p le m e  p o n e r  e n  su  
c o n o c im ie n to  q u e  e l d e p ó s ito  dc  
d is tr ib u c ió n  d e l agua a las v iv ie n d a s  
d e l G R U P O  S A N  C U G A T  qu e  esa 
O b ra  S in d ic a l c o n s tru y ó  en esta 
p o b la c ió n , se h a lla  re sq u e b ra ja d o  
p o r  su base, c o n  una  g r ie ta  que  se va 
e n sa n ch a n d o  p ro g re s iv a m e n te  p o r  
e l m ism o  peso  d e l agua, lo  que

in c lu s o  hace  te m e r q ue  no  o fre zca  
la ssu fic ie n te sg a ra n tía s  d c  seg u rid a d  
p a ra  los b e n e fic ia r io s  que  se ven  
o b lig a d o s  a p e n e tra r en la to rre  d e l 
p o z o  en busca de agua en esta época  
de re s tr ic c ió n ".

Referent a l'enllumenat deis 
carrers del Grup, l'"Obra Sindical 
del Hogar" li demana a 
l'Ajuntamcnt que aclareixi quina 
ós la deficiència de l'enllumenat 
públic.



EL G RUP SANT CUG AT (II)

La resposta del Secretari de 
l'Ajuntament és d'allò més explícita:

"C u m p lim e n ta n d o  su a te n to  
esc rito  de fecha 4 de los c o rrie n te s  
y en lo  re la t iv o  a la  a c la ra c ió n  
so lic ita d a  con  respecto  a l a lu m b ra d o  
p ú b lic o , d e l G ru p o  San C ugat, tengo  
e l g u s to  de in d ic a r le  q ue  no  se tra ta  
de una d e fic ie n c ia , s in ó  de la  to ta l 
in e x is te n c ia  d e l m ism o , ya que  no  
se ha e fe c tu a d o  e l te n d id o  g e n e ra l 
d e l c a b le ".

L'Ajuntament de Salt va fer un 
projecte per a l'enllumenat que ens 
recorda les restriccions de la 
postguerra i la llumtènua dels nostres 
carrers dels anys cinquanta.

"PR O Y EC TO  D E  S U M IN IS T R O  
S O L IC IT A D O  P O R  EL A Y U N 
T A M IE N T O  D E  S A LT  PA R A  EL 
A L U M B R A D O  P U B L IC O  D EL  
G R U P O  D E  V IV IE N D A S  D E  S A N  
C U C U F A T E  C O N SIS TEN TE EN  7 7 
LA M P AR AS D E  3 0  VA T IO S".

Els fanals amb les bombetes de 
trenta vats que els veïns de les "Ca
ses Barates" havien d'encendre ells 
mateixos cada vespre, i les res
triccions de corrent elèctric que els 
obligava a anar-se a pouar l'aigua 
dins la torre quan la del dipòsit 
s'havia acabat, seran els records que 
molts dels primers estadans tindran 
d'aquells anys en què no tothom 
podia estrenar una casa encara que 
fos a les "Cascs Barates".

Jaume Bosch Termes

Anàlisi sociològica del Grup 
Sant Cugat

L 'a n à lis i de la c o m 
posició sociològica de la 
gent del G ru p  Sant Cugat 
a b a s ta  les  d ife r e n ts  
procedències dels prim ers  
sol·licitants, on dins la p ri
m era re lac ió , hi havia una 
gran dem anda de vivendes  
per p art de gent de Salt, a 
més de G iro n a , Susqueda o 
C e lrà , e n tre  a ltres  llocs  
(vegeu quadre).

Però un tem ps després 
hi ha un increm ent, m o lt  
significatiu , de gent de fo ra  
de Salt que ten ien  sol.-

I¡citada una vivenda en cas de 
produir-se baixes (vegeu qua
dre). Q u a n ta  residents, en data  
2 6 /5 /5 8 , veiem  una pob lac ió  
fo rça  jove, és a d ir, en tre  homes
i dones de m enys de 2 0  anys 
eren 111 ; de 20  a 50  anys, 166 ;
i més grans de 50  anys 4 5  
persones.

Els b e n e f ic ia r is  d e  les  
vivendes eren gent senzilla i que  
exerc ien  professions variades. 
A ix í v iem  un més gran nom bre  
de residents que treba llaven  en 
el t è x t i l ,  ta m b é  m e c à n ic s , 
paletes, e tc ... (vegeu quadre).

Relació de procedència de beneficiaris de les vivendes del 
Grup Sant Cugat i que van satisfer la quantitat inicial 

de 3300 ptes.

1a. Relació
De Salt............................71
De Girona........................ 8
De St. Daniel....................1
De Susqueda.....................1
De Celrà............................1
TOTAL...........................82

2a. Relació
De Cervià de Ter................1
De Llagostera................... 1
De Sta. Eugènia................5
De Celrà........................... 1
DSt. Daniel...................... 1
TOTAL............................. 9

Quadre residents del Grup Sant Cugat en data 26/6/58

- de 20 anys de 20 a 50 anys + grans 
de 50 anys

Homes residents 
o ocupants 66 80 22

Dones 45 86 23

TOTAL RESIDENTS 111 166 45

Segons n o ta  d e  l 'A ju n ta m e n t  de  S a lt, d e l 2 6 /6 /5 8 ,  al 
S e c re ta ri T è c n ic  d e  l 'O b r a  S in d ic a l d e l H o g a r  y  de  
A rq u ite c tu ra . LA 
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EL G RUP SANT CUG AT (II)

Relació de procedència de 
persones que tenien 

sol·licitada una vivenda del 
Grup Sant Cugat en cas de 
produir-se baixes 28/3/55.

De Salt................................. 18
De Besalú...............................1
De Girona............................. 9
De Bescanó............................ 2
De Sant Gregori.................... 2
De Sta. Eugènia......................1
D'Aiguaviva..........................2
De Palafrugell........................1
De Vilanna.............................1
De Domeny............................ 1

Apèndix data 10/5/55

De Sal|...................................7
De Girona............................. 4
De Palau d'Onyar...................1

A partir d'aquesta relació n'hi 
ha una altra:

De Salt................................... 6
De Girona..............................1
De Campdorà.........................1

D ia  d c  la in a u g u ra c ió  d e l G rup  Sant C ugat. A m b  Ics a u to rita ts  
p ro v in c ia ls  i  loca ls.

Professions

, Els beneficiaris de les vivendes 
del Grup Sant Cugat eren gent 
senzilla i que exercien feines 
variades. Dins la relació 
d'usuaris veiem les següents 
professions:

Treballadors de tèxtil 
Paleta 

Mecànic 
Impressor 
Funcionari 

Fuster 
Picapedrer 
Carnisser 

Peó 
Obrer 
Xófer 

Serrador

Nota: la relació ós dc mòs a menys, 
segons cl grau d'incidèndia en cl 
barri.

La to rre  d e l d ip ò s it ja  no  h i ós. M a lg ra t que  va re s is tir l'e sq u e rd a  que  h i 
va s o rt ir  c l  1957, es va e n d e rro c a r q uan , en  connecta r-se  a l ’a igua  

p o ta b le  m u n ic ip a l, va d e ixa r de ser ú t i l  p e r  l ’abas tam en t d ’a igua  a l 
G rup  Sant Cugat. (Fo tog ra fia : d c  F O T O  Y C IN E  SANS d c  G irona).

Agapit Alonso i Pont



LES CASES BARATES

Han passat 40 anys

Les fotografies petites, en els requadres, obtingudes totjust inaugurat el Grup Sant Cugat, 
mostren un aspecte del barri enm ig de camps de conreu, carrers sense asfaltar i sense ni un sol 
autom òbil. Les grosses, del nostre fotògraf M artí Artalejo, són imatges d'avui mateix. 
Com parem -les: entre unes i altres han passat quaranta anys. LA 
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CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

Un somriure

Com cada dia, I'Abel, el fill 
petit d 'en Bernat, sortia de 
l'escola. Era l'hora de diñar i 
anava, com sempre cap a casa 
seva. Com cada dia aquella hora, 
quan passava per davant de les 
cases sentia I 'olor de rostit i de 
guisats, o la dels diferents plats 
que els veïns haguessin cuinat 
aquell dia. Com cada dia, veia 
altre$infantsque també tomaven 
a les seves respectives cases. Veia 
com pares i mares venien de 
recollirelsseusfills, veia lagent 
que tornava del seu treball i 
anaven tots cap a dinar. Com 
cada dia, per anar a casa seva,

l'Abel passava per la plaça dels 
Gats on, tantes vegades, es parava 
a veure un glop d'aigua de la font 
que hi havia al bell mig de la 
plaça. Aquell dia, però, la plaça 
semblava més buida que mai. 
Aquell dia, quan va passar per 
davant de ca la Marieta la 
persiana romania baixada. La nit 
anterior la vella Marieta s'havia 
mort.

Cada dia, quan passava per 
davant d'aquella finestra veia un 
somriure que aflorava dins la 
foscor de l'habitació, on seia en 
el seu balancí la vella Marieta, 
mirant per la finestra; amb els

FIAT PUNTO. LA RESPOSTA .

VITSA - GARATGE INTERNACIONAL
Ctra. Girona - Anglès (afores Salt) - Tel. 24 12 12 
SALT (GIRONA) 

CONCESSIONARI



CAGAFERRO

L’A cud it fo ll

seuscabellsdecolorgrisargentat, 
amb el seu somriure entre les 
arrugues que li omplien tota la 
cara, amb els seus tendres ulls 
que vessAven pau i dolor. Aquell 
somriure era quelcom immers 
en el paisatge, com la font i la 
plaça. Mai l'Abel li havia donat 
cap importància. Eraallàsempre, 
com la plaça i la font, tant si feia 
sol com si plovia. Aquell dia, 
però, quan l'Abel va passar per 
davant de la finestra, va respirar 
una gran buidor; aquell racó, 
aquella plaça, eren amaradesde 
buidor, d'una buidor que l'Abel 
sentí com penetrava dins el seu 
cor.

L'Abel trobà a faltar aquell 
somriure, un somriure al qual 
mai abans havia donat gens 
d’importància.

Xavier Margenat

LA FARGA - Revista de Salt
Passeig Verdaguer. 1 - 1719CTSALT

Nom i cognoms..............................................................................................
Adreça.............................................................. Telèfon..................................
Codi Postal...............................Població........................................................
D .N .I................................. Professió...............................................................
Desitjo subscriure'm a  "LA FARGA - Revista de Salt", editada pel 
Casal de Jubilats de Salt, i faré efectiva la subscripció anyal de 1.500 
ptes. (per l'any 1995) per mitjà de rebut bancari.

Signatura

D O M IC IL IA C IÓ  B A N C À R IA

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................................. ....................................... L............................
Agència/Adreça................. ........  ......................... ......................................
Número de compte/llibreta.........................................................................

Signatura
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a Salt, a l'av. de Francesc Macià

^  3  dormitoris dobles
^  1  bany +  auxiliar 

^  menjadors-estar de 2 1 ,5  

CUÍna amb espai per a taula 

párquing opcional 

^  facilitats de pagament.
E U G E S A

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.

C O N S T R U C T O R A  • IM M O B IL IA R IA

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

T e l .  2 3  5 5  61


