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Ara sóc un vell pescador 
emmorenit de brisa salada, 
les estrelles m 'han fet de guiador 
i la serena calma assegurada. 
Però tinc l'instint sempre atent! 
que, gelosa, no m 'esgarrapis... 
revifant un cop de vent 
i la barca no m 'esclafis.

mksentit wugir ÍWmW  
embogida en plena nit, 
mtser em vol assabent 
l ’una queixa o d'un ne,

Essent senyora acabalada 
vols acaparar més tresors? 
Sempre has tingut or i plata 
durant segles d'esplendor.

re l'aigua bi

Jo t'escolto quan bran
l'oïda deixes sorda

i ■> i iamb ones tan alçades,

Llavors vénen hores d 
el color no és fosc ni < 
l'instint no deixa degi 
i jo me ’n sento orgulli Anna Bonal

LA FARGA
R E V I S T A  DE S A L T



LA FARGA
REVISTA DE SALT

EDITORIAL

ANY X V I/N Ú M . 157 
OCTUBRE/NOVEMBRE 1995

P O R T A D A :

Col.lage:
El Juljat de Pau

LA  FARGA/Revista de Salt 
EDITA/Casal de Jubilats de Salt 

D IRECC IÓ/Josep Cristòfol i Darné 

C O O R D IN A C IÓ / M a .  Helena Romagós 

C O N S E L L  D E  RED A CC IÓ /Jo sep  Cristòfol i 

Darné, Guillem  Terribas i Roca, Lluís Mateu i 

Riera, Joan Boada i Reig,Jaume Bosch i Termes, 
Martí Fita i Casals, M iquel-Àngel Ferrés i Fluvià, 

Agapit A lonso  i Pont, Sebastià Parra i Ñuño, 

Xavier A lberch i Fugueras, Salvador Sunyer i 

A im erich, Ma. À nge ls  M ir  i Casas, Xavier 

Margenat, Iolanda Pineda i Bailó i Gerard Carreras 

i Com as
C O L ·L A B O R A C IÓ  HABITUAL/Anton i Brugués 

C O M P A G IN A C IÓ / X a r li Terribas i Roca 

C O R R E C C IÓ  I ESTIL/Toni Ruscalleda 

FO TO G RA F IA/M ane l Calvo i Martí Artalejo. 

D ISTR IBU C IÓ /P itu  Geli 
A D M IN IST R A C IÓ /Joan  Boada i Reig 

T IR A D A / 1 .400 exemplars 

REDACC IÓ /Passe ig  Verdaguer, 1 

Tels. 23 04  98 - 23 85  78 

IMPRESSIÓ/Im prem ta Pagès, S.A.

Tel. 42 01 07  - Anglès (Girona)

D IP Ò S IT  LEGAL/GI-356/79 

S U B S C R IP C IÓ  A N U A L/ 1 .500 Ptes.

* * *

Salt cap a la pau a Bosnia

Una guerra pot acabar-se perqué una de les dues 
parts en conflicte demostra que és molt superior a l'altra, o 
bé perqué totes dues parts han quedat extenuades i ja no els 
queden forces per combatre. Aquest segon motiu sembla 
que és el que ha impulsat els presidents bosnia, croata i serbi 
a acceptar l'armistici, o sigui, a aturar els combats.

L'armistici ha estat negociat gràcies a les pressions 
dels Estats Units i d'una opinió pública interna i internacional 
cansada de tantes masacres i de la pràctica de la purificació 
ètnica en aquests gairebé quatre anys de guerra.

Les mobilitzacions a favor de la pau a Bosnia també 
deuen haver ajudat a crear el clima adequat perquè l'armistici 
fos possible.

El minut de silenci de cada dilluns a Salt, a Girona i 
a moltes altres poblacions, és una bona mostra de la reacció 
alhora indignada i serena d'una opinió pública farta d'odis 
i de violències.

Però amb l'armistici no s'acaba pas tot, sinó que 
comença una nova etapa que ha de desembocar en la pau 
definitiva. Aquesta nova etapa és plena d'esperança i també 
d'interrogants.

-  Els governants croats i serbis, mantindran a ratlla 
les seves pretensions expansionistes i respectaran la integritat 
territorial de Bòsnia-Herzegovina?

-  Què passarà amb els tres milions de refugiats de 
l'antiga Iugoslàvia? El retorn a les seves llars respectives, es 
considerarà una prioritat per part dels governs i de la 
comunitat internacional, o bé es retardarà, amb el consegüent 
empitjorament de les condicions de vida dels refugiats?

L'etapa que comença a Bòsnia haurà d'estar marcada 
per la voluntat de reconciliació que faci possible la 
reconstrucció material i també espiritual dels Balcans. 
D'aquesta manera, les noves generacions podran mirar el 
futur amb confiança.

LA FARGA N O  SE SOLIDARITZA NECES
SÀRIAMENT AMB LES OPINIONS EXPRES
SADES AMB ELSSEUSARTICLESSIGNATS 
I QUE PUBLIQUEM ÍNTEGRAMENT RES
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LA FARGA A U TO R ITZA  LA REPRO
D U C C IÓ  DELS ARTICLES, SEMPRE I 
Q U A N  S 'IN D IQ U I CLARAMENT LASEVA 
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EL LLIBRE

Catalunya en bicicleta de muntanya (2)
Serralades Pre-litorals i planes interiors

per Joan Portell i Leonor Sesén

Uns quants núm eros 
endarrere, dedicàvem el tema 
central de LA FARGA a la creixent 
afecció a l'esport de la bicicleta de 
m untanya. I vam aprofitar 
l'avinentesa per presentar, en 
aquesta secció, el primer volum 
de la sèrie de guies que, sota el 
títol genèric de "Catalunya en 
bicicleta de m untanya", ha 
començat a publicar l'Enci
clopèdia de Catalunya amb 
l'ob jectiu  de facilitar el 
coneixement de diferents rutes 
per tot el país. Aquell primer 
llibre de la col·lecció descriu 25 
itineraris per la Catalunya litoral 
des de l'Ebre fins al Cap de Creus. 
Més recentment, ha aparegut el 
segon volum que té per àmbit les 
serralades pre-litorals i les planes 
interiors, amb itineraris que, per 
la seva proximitat geogràfica i 
per la bellesa dels paratges que 
travessen, el fa especialment 
atractiu per als "pedalaires"

saltencs. Per aquest motiu ens ha 
semblat escaient insistir, avui, 
sobre el tema. Hi trobem, per 
exemple, una part de la ruta del 
carrilet, l'ascensió a Sant Gregori 
del Turonal, un recorregut per la 
Fageda d'en Jordà i la pujada a la 
Mare de Déu del Mont El santuari 
de Cabrera i el Puigsacalm, 
veritables paradisos de l'excur
sionisme clàssic, entren, també, 
dins dels itineraris descrits.

Tal com diuen els autors en la 
introducció del llibre, aquests 
reculls van dirigits a tots aquells 
que volen conèixer Catalunya, 
gaudir dels seus paratges, dels 
seus pobles i de la gent que hi viu, 
dels seus camins i dels seus cims, 
i que volen gaudir-ne tot 
practicant l'esport de la bicicleta 
de muntanya, ja sigui en solitari o 
en companyia d'amics i de la 
família. És, per tant, pensat per a 
tot tipus d'aficionat, des d'aquell 
que tot just acaba d'adquirir una

bicicleta de muntanya fins a 
persones expertes que, cansades 
de recórrer sempre els mateixos 
paratges, van a la recerca de no ves 
rutes que els permetran descobrir 
nous paisatges on poder pedalar. 
A més, en la descripció de moltes 
de les rutes ressenyades s'ofereix 
la possibilitat d'adaptació del 
recorregut al nivell de cada un 
dels practicants, a partir de les 
variants descrites, amb la finalitat 
de poder escurçar o allargar el 
recorregut principal.

Amb aquest segon volum que 
acaba d'aparèixer, la col·lecció 
"Catalunya en bicicleta de 
muntanya" se'ns confirma com 
una eina de gran utilitat, sobretot 
si, tal com se'ns promet, continua 
dins la línia que ha començat, 
estenent-se fins a cobrir tota la 
geografia del país.

J. Cristòfol

RUTA 22
PER L'ANTIC CAMÍ DEL TREN D'OLOT

Una plana de la guia, amb el gràfic de la ruta del carrilet.



LOCAL

-  Com cada any, enguany 
s'han iniciat les inscripcions entre 
el mes de setembre i octubre als 
diversos cursos de la Casa de 
Cultura Les Bernardes, on hi 
trobem: informàtica, introducció 
a la comptabilitat, mecanografia, 
llengua anglesa, llengua catalana, 
música, balls de saló, dibuix 
artístic... Tot plegat una àmplia 
oferta per al nostre poble. La 
informació i les matrícules es fan 
a la Casa de Cultura de 5 a 8 del 
vespre.

-  El passat dia 7 d'octubre, el 
GESC (Grup d'Esplai Sant Cugat) 
va iniciar el Casal d'Hivern per a

nens i nenes de 6 a 12 anys. 
Enguany és el prim er que 
s'organitza un Casal d'aquest 
tipus els dissabtes a la tarda 
durant tot el curs escolar. El Casal 
es clourà a finals de maig. Amb 
aquesta experiència esprem que 
tota la mainada pugui gaudir 
d'una bona estona amb els seus 
com panys i amb noves i 
divertides activitats. Per a més 
informació us heu d'adreçar als 
locals parroquials: c/ Llarg, 56. 
Encara hi sou a temps!!

-  El passat dia 19 de no
vembre (Jornada Electoral), la 
Parròquia de Sant Cugat or

ganitzà la Diada de la Parròquia 
a la pista poliesportiva de Salt. Al 
matí hi va haver un concert amb 
la Polifònica de Girona i després 
de l'arrossada popular a la 
mateixa pista, animació per a 
petits i grans.

-  Els dies 25 i 26 de novembre 
el Club d'Esquí Salt celebrà 
SALTINEU, Fira de la Neu i 
d'Esports de Natura. Dins el 
Saltineu, que tingué lloc a la pista 
poliesportiva de Salt, amb 
entrada lliure, es va fer el 4t. 
mercat d'ocasió de materials 
d'esquí i el lr. mercat d'ocasió de 
bicicletes de muntanya.

RECULL

-  La Casa de Cultura les Bernardes va 
organitzar fins al 14 d'octubre una exposició 
d'il·lustracions "NOVA HISTÒRICA D'ÍCAR" a 
càrrec de Marta Trepat.

-  A la mateixa Casa de Cultura i fins al 
mateix dia, una altra exposició: RAJOLES 
CATALANES dels segles XVIII i XIX, col·lecció 
de Jaume Vilà.

-  La Diputació va muntar del 3 al 21 
d'octubre una exposició de fotografies depremsa 
gràfica a la Casa de Cultura Les Bernardes.

-  Narcís Coderch i Isidre Font exposen les 
seves pintures a la Casa de Cultura Les 
Bernardes.

-  El diumenge 8 d'octubre, a les 12 del 
migdia, el Grup Rialles va organitzar una sessió 
de Titelles al Casal de Joves-1'Estació amb l'obra 
"Els tres porquets”, representada pel grup 
l'Estaquirot.

-  El Grup de dones de Salt va oferir el 
diumenge 11 d'octubre, el Concert Solidaritat 
amb Nicaragua a la pista poliesportiva.

OPTICA TflftRÜS, s.0
Jaume Tarrús i Gaiter

Òptic diplomat 
Llicenciat en C iències F ísiques

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

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

CENTRE RECANVIS MOTO

VE N D A  RECANVIS  
TALLER REPARACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA

^ a r i e t e
® l

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

Cultura o Consumisme

D'una m anera efectiva, 
aquesta exposició s'hauria 
d'haver fet un temps enrera amb 
l'escenificació, en forma de hap- 
pening o show públic, dels 
diferents quadres que descriuen 
la filosofia de la concepció del 
títol. Però, per problem es 
d'infraestructura i d'altra mena, i 
com que és un tema important 
als nostres dies, és positiu portar- 
ho a la divulgació en forma 
d'article, tot i que manca 
l'espectacle, que sempre és més 
il·lustratiu  i alhora fa més 
suportable la tasca feixuga de 
llegir un parell de folis. També, 
aqusts dies, la Unesco, en boca 
del seu President, ha fet unes 
declaracions que són un toc 
d'alerta al tema.

Cultura o consum ism e, 
aquesta és la qüestió. Què és la 
cultura? Cultura és coneixement 
consciència, però com que la 
paraula vol dir acció i efecte de 
cultivar, i en sentit figuratiu 
podem fer servir el que es vulgui, 
cultura ho és tot.

I des que els consumistes van

utilitzar l'expressió, s'ha aplicat 
el nou concepte a qualsevol cosa. 
També la sociologia aplica la 
paraula a una forma de ser, de 
viure... Avui dia tenim una ben 
àm plia cultura que podem 
utilitzar tranquil·lament i així 
cada cop hi ha menys conei
xement/consciència de la idea 
més o menys completa que hom 
té d'alguna cosa.

Per citar algun exemple, 
podem dir la cultura del cos: 
estar a tota hora cuidant la 
fisonomia i la imatge personal, 
tot i que manquin tot tipus de 
valors.
Cultura de la TV, malgrat que hi 
ha un empassament i "menjada 
de coco" col·lectiu. Cultura del 
graffiti, pintar les parets dels 
altres. Cultura del panxing, no 
fotre res. Cultura del frankfurt 
i l'hamburguesa, pèrdua de la 
tradicional alimentació medi
terrània. Cultura de l'esport, en 
comptes de dir senzillament que 
fan esport, etc.

Fa la impressió que se n'ha fet 
un gra massa. I de totes s'ha

aigualitat i desvirtuat la paraula 
cultura, i així, per aquesta nova 
societat ho és tot. Però, fins a 
quin punt això no és manipulat i 
obeeix interessos imperialistes a 
fi de tenir una societat dòcil i 
dominada? Aquesta és la pre
gunta! I com que, afortu
nadament, diuen que hi ha 
llibertat, un servidor ha fet 
aquesta humil exposició malgrat 
que no agradi a més d'un.

Perquè si consumisme és l'ús 
desmesurat del consum, implica 
que la persona que l'exerceix no 
mesura la capacitat real de la 
cosa, en conseqüència no es 
controla i no té un bon co
neixement/ consciència. Perquè 
a ningú, racionalment, no agrada 
destruir per destruir. Aleshores 
sembla totalment incompatible 
la paraula cultura amb el 
consumisme. I així, podem dir 
que si hi ha una cosa difícilment 
hi pot haver l'altra.

Agapit Alonso i Pont

GESTORIA 
ADMINISTRATIVA

Impostos - Vehides - LJÍcèndes • Assegurances Socials 
DECLARACIÓ DE RENDA, podem solucionar els vostres dubtes
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Països Catalans, 147 - Tel. 24 44 49 -17190 SALT

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS
CATALUNYA

PERE TEIXIDOR-
MONTESA DUCATl

C l. Major, 307 Í K S T  VESPA
Telèfon 23 93 67 m c s o n  DERm
SALT HONDA PUCH



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

Oh, París!

Si desplego els anys de la 
meva petita historia com un 
acordió, la vista se me'n va 
decidida cap als plecs del meu 
París dels anys 1980-82, quan vaig 
tenir la sort de conviure durant 
dos anys amb els símbols em
blemàtics d'una ciutat que sap 
resumir en ella mateixa tots els 
batecs humans, i pinta com cap 
altra les impressions en els plecs 
de l'acordió de la vida.

No parlem de política, ni del 
centralisme francès, ni de les 
proves nuclears d'en Chirac, un 
dels homes que parla millor 
fonèticament i que actua pitjor 
políticament; és una opinió. 
Prefereixo recordar la majestat 
d'un Mitterrand jovenàs quan 
l'any 81 entrava al Panteó i, fent 
ressonar els seus passos, 
dipositava una rosa envoltat de 
les sepultures de compatriotes 
il·lustres.

París és una foto en blanc i 
negre perquè hi pintis els teus 
colors preferits. París s'enfila 
orgullosa a la Torre Eiffel i es 
torna pregària bohèm ia a 
Montmartre; fa valer la seva 
"grandeur" a l'Arc de Triomf i la 
seva tendresa a les ribes del Sena; 
recull d'un grapat la història a 
Nótre-Dame i es llença al futur a 
La Défense; pidola justícia al 
barri llatí i exhibeix elegància al 
Marais; batega profund per les 
artèries del metro i toca el cel amb 
la seva llum ; redim eix la 
hum anitat al Louvre i la 
perverteix amb els clochards que 
malviuen al carrer.

El millor perfum de París 
l'han escam pat els artistes. 
Tothom se sent una mica artista a 
París. Poetes, pintors, escriptors, 
molts d'ells catalans, han trobat a 
París el caliu per a la seva 
inspiració. Són tants els que s'han 
enamorat de París com els que 
s'han enamorat a París.

Tot, però, té una doble cara. 
Per pagar-m e els estudis, 
treballava al servei dels immigrats 
espanyols i vaig tenir l'ocasió de 
conèixer de prop el món de la 
immigració. Els teulats de París 
acaben tots harmònicament amb 
unes golfes molt estètiques per 
fora, però per dintre s'hi 
amunteguen cel·les inhòspites i 
estudis escarransits on viuen a 
vegades fam ílies senceres 
d'im m igrants en condicions 
infrahumanes.

A les estacions del metro 
ressonen guitarres, violins, 
acordions i arpes. Sempre he 
somiat que un dia tots aquests 
espontanis que han de buscar-se 
la vida als soterranis de la societat 
s'a juntaran tots per fer un 
macroconcert de cap a cap dels 
Camps Elisis amb motiu de la 
celebració més esperada i utòpica: 
la pau del món.

Aquell dia, per fi, les persones 
seran més importants que aquells 
aparadors de luxe que fan sedejar 
els turistes de sabata i espardenya. 
Aquell dia la Torre Eiffel farà una 
inclinació solemne, es tornarà de 
carn i ossos, i l'home serà, per fi, 
tan seductor com París.

Miquel-Àngel Ferrés LA 
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CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

El capità

L'ambient estava una mica 
enrarit. Un m unt de pares 
anaren a veure en Bernat, 
l’alcalde de Vila-Safareig, per 
presentar les seves queixes. 
Tots exigien que fes fora del 
poble el Capità. El Capità, així li 
deien, era un vell rodamon 
que havia arribat al poble feia 
uns deu dies. Tenia una espessa 
i enorme barba blanca, i por
tava una gorra marinera i un 
vell uniform e de capità de 
vaixell. A nava pels pobles 
contant històries d'aventures i 
viatges pels mars del sud, que 
afirmava haver viscut perso
nalment. I, quan venia el mo

ment més intrigant del conte, 
passava la gorra m entre es 
q ueixava de la seva m ala 
memòria, i no es recordava del 
final de la història fins que 
veia la gorra prou plena.

També explicava rondalles 
als m és m enuts, però, per 
aquests, sempre gratuïtament. 
E ls in fan ts  d el p ob le , en 
descobrir-ho, hi anaven tots 
els dies, i es meravellaven dels 
seus contes, que els captivaven 
i despertaven en ells la seva 
imaginació, i els feia viure 
increïbles i encisadores aven
tures.

Va ser per això que els pares

es com ençaren a preocupar 
pels seus fills, que es passessin 
cada dia llargues estones amb 
un captaire rodamon. I per 
això anaren a protestar davant 
l'alcalde exigint-li que fes fora 
aquell home.

En Bernat hi estava d'acord. 
També els seus fills, la Laia i 
l'A bel, es passaven m oltes 
hores amb aquell rodamon, i 
pensava que això no els podia 
fer gaire bé. Tot decid it a 
pregar-li que abandonés el 
poble, en Bernat va anar a 
veure el Capità.

El Capità va escoltar la 
p e tic ió  d 'en  B ern at sen se

FIAT PUNTO. LA RESPOSTA .

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

CONCESSIONARI



CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

im m u tar-se , com  si ja  ho 
esperés o com si ja  ho hagués 
escoltat molt sovint, en altres 
pobles.

-  No es preocupi per mi 
-resp on gu é pausadam ent-, 
allà on no em volen, no em 
quedo. Però, pels seus fills, sí 
que crec que se n'haurien de 
preocupar un xic més.

-  Què vol dir amb això?
-  Es preocupen que tota la 

quitxalla del poble vingui a 
escoltar tot sovint les meves 
històries, però no es pregunten 
per què venen.

-  No sé on vol anar a parar.
-  Vull dir que no li sembla 

e s tra n y  que la m a in a d a  
prefereixi els meus contes a 
veure la tele o anar a jugar 
amb les seves joguines, i que 
no s'avorreixin després de 
tants dies, i em demanin que 
els repeteixi les rondalles una 
i altra vegada. No s'imagina 
què hi troben en mi?

-N o .
-  El que els haurien de 

donar els seus pares i de 
vegades no els hi donen.

-  Què insinua? Que no som 
bons pares? Com s'atreveix 
vostè, un miserable captaire 
rodamon, un xerraire toca-

LA FARGA
£a revista de ta gent de Satt

campanes que ensarrona els 
nostres f ills__

-  Jo no el vull ofendre, no 
em mal interpreti...

-  Si nosaltres donem tot el 
millor als nostres fills, un bon 
col.legi, una bona llar, les 
millors joguines i tot el que 
ells volen. No els falta res.

-  Tot això està molt bé, 
perquè en veritat és gran el 
seu amor per ells. Però de 
vegades, s'obliden d'una cosa. 
Veig que els infants venen a 
m i cercant algú que estigui 
p er e lls , que e ls  
e sc o lti, qu e e ls  
expliqui històries i 
ju gui am b ells. Ni 
l'escola, ni les millors 
joguines, ni tots els 
ca p r ic is  que els 
pugueu comprar, ni

res del món us podrà substituir 
a vosaltres. El que volen ells 
m és que cap altra cosa és a 
vosaltres i el vostre temps; la 
vostra dedicació i el vostre 
afecte. Estigueu més amb ells, 
jugueu amb els vostres fills i 
dediqueu-los temps. Això és 
el que volen. Ho he llegit en el 
seus ulls.

El Capità es va carregar la 
seva saca a l'espatlla i se'n va 
anar lentament.

En Bernat va romandre una 
estona im m òbil, pensatiu , 

m irant com  s'a
llunyava el vell 
rodamon.

Xavier Margenat

LA 
FA

RG
A

/9



RE
VI

ST
A

 
DE

 
SA

LT
/1

0
TEVA/MEVA

Josep Antoni Escuredo
Líder del ránquing mundial de ciclisme en pista

El día 2 d'octubre passat, l'Ajuntament de Salt va oferir una 
recepció al corredor saltenc Josep Antoni Escuredo, "recordman" 
mundial del quilòmetre en bicicleta, sisè classificat en el mundial 

de ciclisme en pista i líder del ránquing mundial de la Unió Ciclista 
Internacional de ciclisme en pista. Vam aprofitar l'avintensa per 

mantenir la següent entrevista amb el campió.

Deixant de banda les 
extraordinàries condicions 
físiques necessàries, d'alguna 
manera es deu començar per 
arribar a assolir la categoria de 
campió, i en el teu cas de campió 
mundial. Com t'ho has fet? Com 
vas començar?

Tot va ser culpa del meu 
pare. Elija corria i feia curses, i li 
hauria agradat ser ciclista pro
fessional. Però tenia el seu treball 
que li ho impedia. I ell va ser qui 
em va em pènyer a agafar la 
bicicleta i a córrer i a competir. 
P od ríem  dir que ell em  va 
encomanar la seva af ició. Jo tenia 
nou anys quan vaig agafar la 
bicicleta i vaig començar a córrer 
en p roves in fantils. Tam bé  
jugava a bàsquet. A  l'hivern feia 
bàsquet i a l'estiu bicicleta. 
Perquè el ciclisme és un esport 
molt dur i, per això, és molt 
difícil practicar-lo intensament 
durant tot l'any. Així a l'hivern 
(o més ben dit, la major part de 
l'any) em relaxava practicant el 
bàsquet i un parell de mesos 
d'estiu em dedicava al ciclisme.

En algun moment devies 
haver-te de decidir pel bàsquet
0 pel ciclisme...

Sí, és clar. Devia tenir quinze 
an ys quan v aig  in clin ar-m e  
decididament per la bicicleta.

En ciclisme, competir vol 
dir pertànyer a un equip. És 
fàcil d'entrar a formar-ne part?

Crec que, en aquest aspecte, 
puc considerar-me un privilegiat. 
El meu pare sempre ha tingut 
equip d 'am ateu rs o ha estat 
esponsor d'equips professionals; 
puc dir, per tant, que el meu accés 
a un equip de competició ha estat 
fàcil. P erò  tam bé c re c  que  
actualment les coses van canviant
1 que, als esportistes principiants 
amb un mínim de condicions no 
els és tan difícil la integració a un 
equip. Abans ho era més.

I el pas de la categoria 
d'amateur a la de professional?

Naturalment ja no és tan 
fàcil. Jo sóc oficialment profes
sional des d'aquesta temporada, 
però ja fa tres o quatre anys, que,

sense ser-ne, ja era com si ho fos. 
Perquè arriba un moment que, si 
vols destacar dins d'aquest esport, 
t'h i has de d ed icar am b m olta  
intensitat, podríem  dir que amb 
dedicació plena; i és clar, això et 
priva de treballar en altres activitats 
professionals. Entre entrenaments, 
competicions i desplaçaments no et 
queden moments lliures.

I, per altra banda, tenint en 
compte la duresa d'aquest esport, 
la vida professional d'un ciclista 
no deu ser massa llarga...

Fins als trenta o trenta-un anys
corq a mgxim. Amb alguna excepció, 
pero no es normal.

I després, què?
M ira, si has esta t un bon  

corredor, un campió, se t'obren 
m oltes portes per continuar 
treballant professionalment dins el 
món de la bicicleta. Aquest, però, 
no serà el meu cas, perquè quan 
acabi la meva vida professional 
com  a c iclista  de co m p etició , 
m 'incorporaré plenament al negoci 
familiar, aquí a Salt.

Sport Garatge, s.a.
JOSEP CASALS K V C V
* Reparacions Pas Marquès de Camps, 5
* Engrassam ents Tel. 23 33 11 - SALT
* Neteja

Subministres 
Catalunya, s.l.

VOLVO
Camions i Autobusos

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

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

OLARs.a.
D I S T R I B U I D O R

C/. Joan Maragall, s/n. - Zona Esportiva 
Telèfon 23 58 11 - SALT
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C/. Pere Coll Guitó, 22 - Tel. 23 19 73 - SALT

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

AUTO TALLER

F. FELIU

Des d'aquell Escuredo que 
amb només nou anys d'edat ja 
competia en proves infantils fins 
arribar a l'Escuredo dels grans 
èxits a nivell mundial, hi ha un 
llarg camí recorregut. Ens 
agradaria que ens expliquessis 
les fites principals.

Fa uns cinc anys que vaig 
entrar a la selecció espanyola, i 
aquest va ser el pas decisiu. A 
partir d'aquest moment les coses 
es posen m és serioses: curses  
internacionals, cam pionats del 
món, copes d'Europa, copes del 
món... Tot plegat vol dir un nivell 
de competició molt fort en els últims 
quatre o cinc anys, durant els quals 
he anat millorant progressivament 
fins arribar a les condicions actuals. 
Certament, em trobo en el meu 
millor moment de forma. Aquest 
any ha estat el més bo per a mi, ja 
que he aconseguit medalles en la 
copa del món, he fet el rècord del 
món, dos rècords d'Espanya, en el 
mundial vaig fer el quart lloc en la 
prova d'equips....

Sempre competicions en 
pista. No t'interessen les curses 
en carretera, com la Volta, el 
"Tour" o el "Giro"?

Mira, jo vaig començar a córrer 
en carretera, com tothom. Perquè, 
és clar, aquí a Girona no tenim cap 
v e lò d ro m . G iron a és l'ú n ica  
província de Catalunya que no té 
velòdrom . Fa temps que s'està 
re iv in d ica n t, p erò  no s'h a  
a co n se g u it, e n ca ra . I és una  
vergonya, certament. Bé, com deia, 
vaig començar a córrer en carretera,

Josep A. Escuredo, fotografiat al saló de sessions de l ’Ajuntament el dia que va ser 
homenatjat, mostrant el quadre que se li va oferir com a record, obra de Lluís Mateu.

(Foto: Martí Artalejo).

però aviat em vaig donar compte 
que tenia especials condicions per 
a l'esprint i que m'adaptaria molt a 
la cursa en pista. A mi em va ser 
fàcil poder anar a entrenar-me a 
Barcelona, però no tothom ho té 
tan bé... i així, ben segur que molts 
valors es perden per manca d'aquest 
velòdrom que ja seria hora que 
tinguéssim.

Estàvem parlant dels teus 
èxits recents...

Sí, com deia, aquest any he 
guanyat dues copes del món, una 
m edalla a G rècia, una altra a 
A lem anya i també una altra a 
A lem an y a en la p ro v a  del 
quilòmetre; a Manchester, una de 
plata en la prova del quilòmetre i 
una, també de plata, en la velocitat 
per equips.

Jocs Olímpics?
V aigestar apunt de participar

en els del 92 a Barcelona; estava 
entre els seleccionats, però vaig 
te n ir  p ro b lem es am b els  
entrenadors i, finalment, em  
vaig quedar a fora.

Els teus projectes o 
ambicions de cara al futur?

Guanyar la medalla d'or 
dels mundials. Aquest any he 
estat a punt ja que l'hauria 
aconseguit si no hagués estat 
per una mica de mala sort a la 
sortida, que em va fer perdre un 
segon i que, al final, és el que em 
va faltar.

Restem a l'expectativa 
dels teus futurs èxits i confiem 
que, l'any vinent, podrem  
celebrar aquesta medalla d'or 
dels mundials.

J. Cristòfol
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EL JUTJAT DE PAU

Els Jutges de Pau

La figura del Jutge de Pau ha adquirit 
protagonisme en els darrers anys, perquè 
tothom s'ha convençut que perquè funcioni 
eficaçm ent l'Adm inistració de Justícia 
necessitem que els Jutges de Pau estiguin 
atesos com es mereixen.

Vi
Per començar és convenient recordar 

que el Jutge de Pau mentre està en l'exercici 
de les seves funcions forma part integrant 
del Poder Judicial, igual que la resta de 
Ju tg es i M agistrats, am b totes les 
conseqüències que això comporta. Per tant, 
ens trobem davant d'una Autoritat. La 
característica més rellevant del Jutge de Pau 
és que no és un professional del Dret, i el seu 
càrrec té caràcter temporal (4 anys), però 
durant aquest període és inamovible. Això 
significa que, un cop elegit per majoria de 
vots del Ple de l'Ajuntament i aprovat el seu 
nomenament pel Tribunal Superior de 
Justícia, ja  no podrà ser destituït per la pròpia 
Corporació Municipal. Això li ha de suposar 
l ’en fortim ent de la seva condició 
d'independent en l'exercici del càrrec.

Però també cal destacar que no només 
actua per delegació del Jutge de Primera 
Instància i Instrucció o d'altres Tribunals, 
sinó que a més exerceix funcions pròpies de 
jutge, és a dir, que ha d'impartir justícia en 
determinats casos de caràcter civil i d'altres 
de caràcter penal, després del corresponent 
judici que ha de presidir.

Per salvaguardar la seva independència
i imparcialitat està sotmès també a algunes 
incompatibilitats, compodenserno pertànyer
o treballar per a partits polítics o sindicats ni 
realitzar cap feina relacionada amb 
l'assessorament jurídic.

Aquestes facultats com a jutges que 
tenen també comporten, com no podia ser 
d'altra manera, un seguit de responsabilitats

legals, tant de caràcter penal com civil, si 
incom pleixen qualsevol de les seves 
obligacions inherents al càrrec.

A ningú relacionat amb l'A dm i
nistració de Justícia se li pot escapar la gran 
transcendència que té per al funcionament 
dels Jutjats que el primer esgraó de l'escala 
d'òrgans jurisdiccionals -e l Jutjat de Pau- 
actuï de manera eficaç i ràpida. Per tant, totes 
les Administracions han de ser responsables 
de la necessitat de dotar-los de tots els mitjans 
materials i personals que necessitin per a 
desenvolupar la seva tasca, i tots els ciutadans 
han de ser conscients de la necessitat de 
preservar el respecte i la consideració 
d'aquells ciutadans a qui els representants 
polítics han volgut atorgar la confiança de 
ser el Poder Judicial dins de l'àmbit munic
ipal.

Tots sabem que en una societat 
civilitzada hem de comptar amb persones 
independents i imparciais i de solvència 
moral que puguin ajudar-nos a resoldre els 
conflictes que es donen en el seu si, i entre 
aquestes persones, avui, destaquem amb 
tota raó els Jutges de Pau.

Des d'aquestes ratlles desitjo reiterar 
que els nostres Jutges de Pau poden seguir 
com ptant amb tota la consideració i 
col·laboració del Deganat dels Jutjats de 
Girona.

Girona, octubre de 1995

Carles Cruz Moratones 
M agistrat-Jutge Degà.

Girona



EL JUTJAT DE PAU

El Jutjat de Pau de Salt i les seves tasques

El Jutjat de Pau de Salt va 
entrar en fu ncionam ent el 
d esem bre de 1987, ja  que 
segons l’article 99 de la LOPJ 
(Llei Orgánica del Poder Judi
cial), de 1985, aquests òrgans 
jurisdiccionals existiran en tots 
els municipis on no hi hagi 
Jutjats de Primera Instància i 
Instrucció.

Dins l'organització judicial, 
el Jutjat de Pau jeràrquicam ent 
és a l'últim a posició, però no 
per això vol dir que sigui de 
m enor im portància, ja  que 
tracta qüestions m olt properes 
a la població. La tasca que 
realitza el Jutjat de Pau de Salt 
en el tema de Registre Civil es 
basa en inscriure naixements, 
matrimonis civils o canònics i 
defuncions, com també porta 
a terme fes de vida, traduccions 
d el nom  al ca ta là , a u x ili 
registral. Amb un ordre del 
Ju tge de Prim era Instància 
corresponent efectua anota
cions marginals als llibres de 
n a ix em en ts , m atrim o n is  i 
defuncions sobre assumptes de 
separacions, divorcis, rectifi
cacions d'errors.

Des del desembre de 1994 
pot celebrar les núpcies el 
Jutge, el Batlle o el Regidor que 
es delegui.

El m ajor nombre d'enllaços 
es realitza a la Casa de la Vila 
els dissabtes al migdia, encara 
que també poden tenir lloc a 
les mateixes oficines del Jutjat.

Els naixements en termes 
generals s'inscriuen des de les

24 hores als 8 dies següents a 
l'esdeveniment, excepte en els 
casos que ja  contem pla el 
Reglament respectiu.

Les defuncions s'hauran de 
realitzar en el termini de 24 
hores següents a la mort, ja 
que si no es compleix en el 
temps assenyalat no es tramita 
la llicència per l'enterrament. 
Si la m ort ha orig in at un 
procediment judicial, aquesta 
s'inscriurà mitjançant un ordre 
del Jutge d'Instrucció.

El Jutjat de Pau de Salt, com 
q u a lse v o l a ltre , rep  g ran  
quantitat d'exhorts, que no són 
res m és que e ls  a c tes  de 
com unicació que tenen per 
finalitat posar en coneixement 
a les persones afectades o 
interessades actuacions pro
cessals d'un òrgan jurisdic
cional. Per exemple, el Jutjat 
de Pau p ren  d eclaració  a 
testim onis seguint les pre
guntes marcades pel Jutjat o 
òrgan jurisdiccional corres
ponent i un cop finalitzada la 
tasca es retorna al consignatari.

D 'aquesta m anera s'aconse
gueix un estalvi de despla
çaments per part del ciutadà 
als Ju tjats de fora del seu 
municipi. Tasques encoma
nades a través d'exhorts són: 
em bargs, requ erim en ts de 
pagaments, canvis de dipo
sitari, llançaments, notificació 
de sentències....

Observem en el quadre que 
el nombre d'exhorts penals ha 
dism inuït considerablem ent 
envers els exhorts civils, fet 
que respon al canvi de tram i
tació de certs procediments.

Per acabar, concreto que 
totes aquestes tasques espe
cificad es fins ara són rea
litzades pel Jutge, un agent, 
un auxiliar administratiu, un 
oficial i un oficial en funcions 
de secretari, tots ells, excepte 
e l Ju tg e , fu n c io n a r is  de 
l'Administració de Justícia.

Ma. Àngels Mir i Casas

1988 1995(1)

NAIXEMENTS 11 100
MATRIMONIS CIVILS 41 33
MATRIM. CANÒNICS 40 16
DEFUNCIONS 72 63
EXHORTS PENALS 2839 1332
EXHORTS CIVILS 378 1091

Quadre que reflecteix el volum de treball del Jutjat de Pau de Salt.

(1) Les dades corresponen al període gener-setenibre de 1995. LA
FA
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EL JUTJAT DE PAU

Dolors Carbó
Jutgessa de Pau de Salt

Què és el Jutjat de Pau? Quines són les seves funcions?
Per què serveix? Què hem de fer per utilitzar 

els seus serveis? Dolors Carbó, Jutgessa de Pau de Salt, 
ens ho explica en el curs d'aquesta entrevista que ha concedit 

a LA FARGA i que hem mantingut al seu domicili 
particular del passeig Verdaguer, just al costat 

de la nostra redacció.

-  Des de quan 
funciona el Jutjat de 
Pau de Salt?

-  Es va inaugurar 
e l d ia  tres de d e 
sembre de 1987.

-  Però abans ja 
havia existit, oi?

-S í .  Ubicat dins de

H
C/3
wQ

C/3

l'a ju n tam en t, n 'era  
com  un annex. En 
Paco Paulí, fou l'últim 
ju tg e  en aq u e ste s  
condicions. Anterior
ment n'havien estat el 
pare de rAlfons Moré 
i també el meu oncle, 
l'Enric Ciurana. Tot 
això passava abans de

l'annexió a G irona. 
Durant els anys d'an
nexió, no va existir 
aquest servei al poble. 
U na v eg a d a  re c u 
perada la indepen
dència municipal, es 
comença a reivindicar 
el Jutjat de Pau que, 
com he dit anterior

OPEL

A U T O - T A L L E R

ment, s'aconseguiex a 
finals del 87, o sigui 
ara fa vuit anys.

-  I tu vas ser 
escollida primera 
jutgessa d'aquesta 
nova etapa...

-  Sí, p erò  v aig  
haver de deixar-ho al 
cap de poc temps per 
motius de salut, i va 
su b stitu ir -m e  la  
Montserrat de Puig, 
que també, més tard, 
va haver de renunciar 
a causa de la feina. 
Llavors va assumir el 
càrrec en Joan Canals 
qu e, q u an  va ser

AGENT OFICIAL PER A SALT

EXPOSICIÓ I VENDA:

Carrer Major, 156 
Telèfon 24 20 43 
17190 SALT



TEMA CENTRAL

nomenat Delegat Ter- 
ritorial d'Esports, va 
haver de deixar-ho 
per incom patibilitat 
amb aquest càrrec. I 
per la meva condició, 
en tot aquest procés, 
de substituta del jutge 
titular, em va tocar 
-a u to m à tic a m e n t-  
assumir novament les 
funcions de Jutgessa.

-  Quin és el pro
cediment que se 
segueix per elegir el 
Jutge de Pau?

-  El proposa l'A
juntament. L'equip de 
govern proposa un 
nom , una p erson a 
que considera idònia 
p er d e sen v o lu p a r 
aquest servei al poble.
I el Ple, mitjançant el 
vot de totes les forces 
polítiques que l'in 
te g ren , ra tif ic a  el 
nomenament. Nome
nam ent que és una 
proposta a les auto
ritats judicials que, en 
definitiva, són les que 
fan oficial el càrrec.

-Càrrec honorífic
o remunerat?

-  A veure... quan 
vaig començar, l'any 
87, era h o n orífic  i 
totalment gratuït. Era 
un servei al poble, 
senzillam ent, i per 
això el vaig acceptar. 
En el moment en què 
vaig haver de deixar- 
ho, la llei ja  preveia 
una gratificació, una 
compensació econò
mica per despeses de

d esp laçam en t, etc. 
S 'h a  de te n ir  en 
compte que hi havia 
jutges de pau amb 
quinze anys d’exer
cici, que ja  feia temps 
que estaven dem a
nant la dimissió i que 
no se'ls hi acceptava; 
que havien de fer la 
feina desplaçant-se 
amunt i avall pagant- 
se les despeses de la 
seva butxaca... Fins 
qu e es va crea r  
l'Associació de Jutges 
de Pau de Catalunya 
i, a partir d'aquí, es 
van anar posant en 
ordre una sèrie de 
coses que no rutlla
ven, com per exemple 
la  fo rm a ció  d els 
jutges, etc...

-  Quins requisits 
s'han de reunir per 
ser jutge de pau?

-  Per tradició, la 
condició de Jutge de 
Pau recau sobre elque 
en p o d ríem  d ir 
"l'homebo del poble",

0 sigui aquella perso
na que pot actuar com 
a àrbitre neutral en 
u na d isc u ss ió  de 
veïns, restablir la pau 
entre ells, però que li 
pertoquen altres tas
ques, com  l'aixeca
ment de cadàvers en 
casos de suïcidis i ac
cidents, etc.

-  Concretament, 
quines són les fun
cions d'un jutge de 
pau?

-  Resumint, firmar
1 donar el vist-i-plau 
a la paperassa que 
p assa  p el ju t ja t ; 
atendre veïns amb 
conflictes que et de
manen entrevistes per 
solucionar els seus 
problemes, tràmits de 
divorcis, casam ents 
civils, aixecament de 
cadàvers... tot això. 
Com pots comprendre, 
tasques algunes agra
dables, altres no tant, i 
d'altres desagradables.

-  Suposem que per 
fer aquesta feina es 
necessita comptar amb 
un m ínim  d 'in fra- 
estructura, com locals, 
personal, pressupost... 
Perquè no t'ho deus 
pas fer tota sola des de 
casa teva. Amb quin 
suport comptes?

-  N aturalm ent, 
tenim uns locals i uns 
funcionaris: una secre
tària, un auxiliar, un 
agent judicial...

-  Per acabar, què 
ha de fer un ciutadà en 
cas de necessitar la 
intervenció del jutjat 
de pau?

-  Adreçar-se als lo
cals del jutjat: c/Ramon 
Sambola, número 2, 
telèfon 23 40 12 i allà 
se'ls donarà tota la 
informació i l'ajuda 
necessària.

J. Cristòfol LA
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A PEU PLA

Una de les paraules que 
hem sentit més a la nostra vida 
ha estat la paraula seny: has de 
ten ir seny. Però tal vegada no 
enshem aturatmai a reflexionar 
què vol d iren e lfons ten irse ny , 
home de seny, etc..

La ponderació que s'exigeix 
env iu reen  una societat, moltes 
vegades, amaga coses que, en 
el fons, n o  estableixen una justa 
compensació per aquells que 
no entren dins del sistema; és a 
dir, que no hi ha un equ ilib ri. I 
això fomenta l'existènciad'unes 
m inories que dirigeixen al seu
gust la resta.

A ixí, doncs, què és ten ir 
seny?: entrar en el sistema 
establert?; fer el quefa la majoria, 
liderada i controlada per una 
m in o ria ?  No anar co n tra  
corrent? Fer el que et diguin? 
etc. Sovint hem sentit a persones 
m o lt  "re s p e c ta b le s " que 
diuen:... aquests nois no tenen 
seny! I no és res més que una 
sèrie de persones que no 
participen de les idees d aquells 
senyors, en una paraula: que 
són fidels a les seves pròpies 
idees, que no son traïdors als 
seus pensam ents, c o n e ix e 
ments/consciència. En defin i
tiva, que no volen participar 
d'aquest mercat.

^  I després, diuen que no hi 
p  han valors, ni ideo log ia , ni 
^  creadors. Afortunadament, es 
g  c la r que n 'h i han. Però la 
£5 m ino ria  encapçala, i no és 
g  contradicció, simplement que
g  s'hauria de veure qui és que no

El seny

té seny: el principal o el subor
dinat.

De ben segur, al llarg de la 
història, si no haguessin existit 
personesquevan perdreel seny, 
encara seríem a l'època del tam- 
tam i de mariacastanya. Per 
menjar ens hauríem d enfilar 
als arbres i de Barcelona a Salt 
hi estaríem 20 hores, a peu. I no 
tind ríem  valors, ni cone ixe
ment/consciència. I no enten
dríem aquella frase d una gran 
mística que diu, quina estranya

escala, Senyor, que es puja 
baixant. O bé, les paraules del 
venerable de PEmpordà, quan 
deia:... d'aquests no n 'h i ha 
gaires, els hem de conservar.
Per molts anys.

El proper article serà: la
dignitat humana.

TIPOGRAFIA- OFFSET
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LOCAL

la. Campanya cTanellament dTocells 
a Ies Deveses de Salt

Oriol (Orilus oriolus)

6 Mallerenga blava (Parus caeruleus)
5 Merla (Turdus merula)
1 Garsa (Pica pica)
3 Pardal Xarrec (Passer tnontanus)

29 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
33 Rossinyol bord (Cettia cetti)
21 Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos)

5 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
11 Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

9 Verdum (Carduelis chloris)
39 Pardals (Passer domesticus)

6 Mallerenga cua llarga [Aegithalos cauda tus)
19 Bosquetà vulgar (Hippolais polyglotta)
2 Raspinell (Certhia brachydactyla)
2 Papamosques gris (Muscícapa striata)
3 Gaïarró (Serinus serinus)
8 Teixidor (Retniz pendulitius)
2 Oriol [Oriolus oriolus)

13 Oreneta cua blanca (Delichon urbica)
3 Cadernera (Carduelis carduelis)
1 Polla d'aigua (Gallínula chloropus)

10 Mallerenga carbonera (Parus major)
2 Pit-roig (Erithacus rubecula)
1 Mastegatatxes (Fidecula hypoleuca)
4 Oreneta comú (Hirundo rustica)

Per prim er any s'ha dut a 
terme una campanya d ’anella
ment d 'ocells a les Deveses de 
Salt. Aquesta campanya s'em- 
marca dins un projecte que té 
com a finalitat l'estudi delsocells 
nidificants.

El camp d 'aneliam entesva 
situar a les mateixes Deveses 
dins la Bassa dels Ànecs i es va 
du ra  terme entre el 21 de maig 
de 1995 i el 26 d'agostde 1995.

Per a la captura dels ocells 
vam emprar 6 xarxes verticals 
de 12 metres instal·lades en 
d iferents zones de la Bassa 
(esbarzers, canyissar, balea, 
tamarius...) Les xarxes s'obrien 
a les 7 h. del matí fins al migdia 
i les batudes es realitzaven cada 
hora.

Els ocells capturats eren 
identificats, anellats, datats i 
sexats; alhora que es prenien 
les corresponents dades bio- 
mètriques: mesura de l'ala corda 
m àx im a , mesura de la 3a 
primària, pes i greix.

Es va anellar un total de 238 
ocells de 25 espècies diferents 
(sensecomptarel blauet, el qual 
noesva poderanellarpermanca 
d'anelles especials); i es van 
capturar 2 controls no locals 
(un balquer anellat als Aigua
m olls de l'Empordà a l'abril de 
1993 i un tallarol de casquet, 
anellat a València).

Entre aquestes espècies cal 
destacar la captura d ' 11 bal- 
quers, 1 mastegatatxes, 8 te ix i
dors, 2 oriols, 2 papamosques 
gris, 5 boscarles de canyar i 19 
bosquetes vulgar. La resta són 
les següents:

Tots aquests dies d'intensa 
campanya podien haver estat 
m olt durs si no fos per l'in co n 
dicional ajut i col·laboració de 
l'Antonio Barrachina i en Xavier 
Solé i pels diferents companys 
que varen fer els dies més agra

dables: Josep Montero, M ingo, 
Àngel Palmerola. Atotsvosaltres 
companys un agraïment.

Carles Pibernat/Joan Pibernat LA 
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RG
A

/1
7



RE
VI

ST
A

 
DE

 
SA

LT
/1

8
LOCAL

Les Cotorres de Salt

Més d'un/a de vosaltres, 
quan ha llegit el títol deu haver 
pensat: "Mira, ja parla de mi". 
Doncs no, aquesta vegada l'ha 
ben errat. Parlo de la cotorra grisa 
(en alguns llocs podeu trobar-la 
com a cotorreta de pit gris) 
Myiopsitta monachus. Un ocell 
exòtic de la família Psittacidae.

Originària de les selves 
sudamericanes, cada vegada és 
més habitual trobar-la engabiada 
com a animal de companyia. 
Darrerament, han estat notícia 
les colònies d'aquesta i altres 
espècies de cotorres que viuen 
lliurement pels jardins de l'àrea 
urbana de Barcelona, causant 
vertaders estralls als arbres que 
utilitzen per a fabricar-hi els seus 
nius, i als de la seva rodalia.

Per als veïns de Salt, això

seria una notícia curiosa com 
qualsevol altra, si no fos que en el 
M unicipi també hi tenim 
instal·lada una petita colònia 
nidificant d'aquesta espècie.

A l'octubre i el novembre de 
1988, vaig observar-ne un exem
plar dues vegades. En no repetir
se les observacions ho vaig 
atribuir a un animal escapat de 
captivitat, al qual li augurava un 
difícil futur. Anteriorment a 
aquesta data, una parella 
escapada -aquestes sí- d'una 
gàbia, intentava criar en uns 
jardins del Barri Vell. Poc temps 
després les havia perdut la pista.

La següent dada de què 
disposo (i aquesta ja més fiable) 
és la de l'ocupació d'un niu a 
l'estiu de 1994. En canvi aquest 
any 1995, ja hi vaig poder comptar

un mínim de sis exemplars adults,
i dos nius ocupats, amb clares 
actituds reproductores per part 
dels ocupants d'aquests nius. 
Malgrat tot, no hi ha hagut 
possibilitat de com provar 
l'efectivitat de les postes, ni els 
polls que hagin pogut volar.

Miquel Boix i Moradell 
Dibuix: Alfons Mateu i Riera

frigoríficos del ter 
s.a.

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

Cl. Major, 4 1 9 -Tel. 23 31 11* 
17190 SALT 

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

Senyors.1
Els agrairé, que amb càrrec ai meu compte/llibreta, atenguin «te 
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.... ................ a —....
Agència/Adreça.... .........
Número de compte/llibreta....
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Signatura
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Ara sí: tenim 
el v stre

pis

a Salt, a l'av. de Francesc Macià

^ 3 dormitoris dobles

^  1  bany +  auxiliar 

► m enjadors-estarde21,5

CUÍna amb espai per a taula 

párquing opcional 

^  facilitats de pagament.

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

C/ M ajor, 182 - 17190 SALT (Girona)

Tel. 23 55 61


