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CARTES AL DIRECTOR

La Comissió de Reis vol agrair la generositat de 
La Farga en dedicar les planes del número anterior 
a l'organtzació de la Cavalcada de Reis del nostre 
poble. Volem, també, transmetre la nostra felicitació 
i adm iració a l'amic Ramon Bover.

A la pàgina 17 del número 158, en Jaume Bosch 
signa un article amb tota la certesa d'aquell moment, 
"Enguany l'A juntament els ha proporcionat un local 
sufic ient..11 Ben cert, l'A juntament va proporcionar a 
la Comissió de Reis l'antic taller de Can Panosa al 
carrer Pere Coll, un local amb alçada suficient, 
amplada necessària i a sopluig per a poder guar
dar les carrosses i tot el seu engalanament, molt a 
prop del pavelló d'esports, punt de sortida i arriba
da de la cavalcada, i amb espai sobrat per a com 
partir amb altres entitats prou necessitades d'espai 
-això ho va dir el regidor de Cultura de l'Ajuntament- 
. Per tant, el local idoni que per fi la Com issió de 
Reis podia d isposar, després de tants anys de 
promeses. (L'A juntament ja  va oferir cap allà l'any 
85 una p a rt de l'e x c o rx a d o r, el que  avu i és 
magatzem de les brigades municipals).

El somni de disposar d'un local on preparar les 
carrosses amb tem ps su fic ien t va m anten ir-se  
menys que l'estona de fe licitat que els nens i nenes 
observen embadalits el pas de la Cavalcada Reial!

Una vegada finalitzada la cavalcada d'enguany i 
un cop to t ben desat i quan la rest del local ja  
l'ocupava, tam bé, una a ltra  entita t, el grup de 
castellers "Els Marrecs de Salt", se'ns comunicà, 
d'una manera no gaire ortodoxa (un membre de la 
policia municipal diu que allà s'hi ha de dipositar els 
vehicles que retira la grua municipal!!!), que hem 
d'abandonar aquell local!?!? Pocs dies més tard 
se'ns comunica "oficialment" -per telèfon- que s'ha 
de retirar tot immediatament.

La Comissió va dir que: "Les carrosses ja estaven 
bé allà on estaven..."

Suposem que va ser el mateix Ajuntam ent qui 
s'encarregà de retirar les carrosses i d ipositar-les 
en algun lloc...?! (No se'ns ha dit oficialment on es 
troben (les carrosses a hores d'ara!)

La Comissió de Reis, en aquests moments, es 
troba en una situació plenament consolidada i amb 
un equip humà compenetrat. Una colla d'homes i 
dones del poble amb ganes de treballar i sense 
escatim ar hores de dedicació i que treballem  d'una 
forma organitzada i anàrquica alhora!

- Serà que l'A juntam ent vol que dim itim  perquè 
no li agradem?

- Per què tan poc interès institucional cap a la 
Comissió de Reis?

- Hi haurà més falses promeses?
- Les nenes i nens de Salt, tindran cavalcada de 

Reis l'any vinent?

La Com issió de Reis de Salt

Sr. Josep Cristòfol 
Director Revista La Farga - SALT

Salt, 4 de març de 1996
Benvolgut amic:
Et faig arribar aquestes quatre ratlles perquè les 

publiquis a la revista que dirigeixes com a resposta a 
l’article de R. Torramadé publicat en el número de 
desembre/gener.

Si el passeig dels Països Catalans no té un carril 
per a bicicletes que enllaci amb el que hi ha al terme 
de Girona, és perquè s ’ha considerat que fer passar 
les bicicletes per les voreres genera perills, tant per 
als vianants com per als mateixos ciclistes.
Per tal de facilitar el trànsit de bicicletes és previst que 
els carrers Pep Ventura i Roca Delpech -paral·lels al 
passeig dels PPCC- siguin destinats a la circulació de 
b ic ic le tes . A quest s is tem a  pe rm e tria  c ircu la r fins 
pràcticament a la zona esportiva de Salt amb prioritat 
per als ciclistes.

Per tant, en Ramon Torramadé tergiversa les co
ses -sigui per ignorància o per mala intenció- quan diu 
que vaig manar que es fes un carril bici sobre la vorera 
del passeig dels PPCC. La meva postura i la dels 
tècnics municipals és ben clara: les bicicletes han de 
tenir un espai propi sense necessitat de disputar-se el 
lloc amb els vianants, i des de l’alcaldia mai s ’ha donat 
aquesta ordre. Voldria deixar clar, també, que en cas 
que s ’hagués donat, s ’hau ria  com p le rt. O si no, 
s’haurien pres les mesures disciplinàries corresponents 
amb les persones que haguessin incomplert l’ordre.

En Ramon Torramadé dedica un altre paràgraf de 
l’article a sembrar dubtes i inexactituds, quan diu que 
es gasten milions en un carril bici Girona-Olot. La gestió 
del carril bici Girona la porta el Consorci de la Ruta del 
Carrilet, al qual l’A juntam ent de Salt aporta anualment 
364.158 pessetes. Amb les aportacions dels altres 
municipis i les subvencions que es reben es millora 
cada dia aquest carril, cada cop més utilitzat i que és 
un referent a tot l’estat pel que fa a rutes verdes.

Finalment, en Ramon Torramadé fa una referència 
als regidors i a l’aparcam ent reservat que tenen a 
l’A juntament, atribuint a aquesta facilitat per aparcar 
una suposada manca d’interès pels carrils bici. Voldria 
convidar en Ramon Torramadé a m irar qualsevol dia 
en horari laboral quins cotxes hi ha a l’aparcament de 
l’Ajuntament. Potser li sorprendria com provar que un 
90% són de treballadors i tècnics municipals que per 
la seva feina han de fer servir freqüentment el vehicle.

Per acabar, m ’agradaria recordar que en Ramon 
Torramadé és membre fundador d ’un partit polític que 
es diu Independents per Salt i aniria bé que ho digués 
en els seus escrits. Si més no, perquè els ciutadans 
que no varen donar supo rt su fic ie n t a les seves 
propostes les passades m unicipals sabessin a què 
atenir-se.

L’Alcalde
Xavier Corom inas i Mainegre
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P R E M I TR ES DE M A R Ç  DE 1989

La UOC

El Consell Comarcal del Gironès i la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) han fet possible que Salt sigui seu d'una 
universitat catalana que és de les més avançades d'Europa.

En les planes d'aquest número de LA FARGA oferim àmplia 
informació sobre la inauguració del centre de suport de la UOC 
que, des d'ara, acull la Casa de Cultura de Les Bernardes.

La nostra revista vol donar la més cordial benvinguda a tots 
els qui en formen part: estudiants, professors i tot el personal 
tècnic que hi col.labora.

LA FARGA ha estat molt vinculada a la nova universitat 
des de la seva creació, perquè el nostre bon amic i col·laborador 
de la revista, en Josep M. Oliveres, ho és també de la UOC en 
la seva seu central a Barcelona. I podem anunciar que aquesta 
vinculació es veurà incrementada pel fet que en Ricard 
Giménez, Cap del Centre de Suport del Gironès, ha entrat a 
formar part del consell de redacció de la revista.
No hi ha dubte que la UOC contribuirà a enriquir l'oferta cul
tural del nostre poble i això és una bona notícia que hem de 
celebrar.
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M IR A LLS  I V ID R ES
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- Especialitzats en vidrieres artístiques, de formigó i 
vidres a la sorra
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Tel. 23 58 11 - Fax 24 30 82 - 17190 SALT (Girona)

Jaume Tarrús i Galter
Òptic d ip lom at 

L lice nc ia t en C iències Fís iques
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17190 SALT (Girona) Apart. Correus, 239
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LOCAL

-E l G E SC  (G ru p  d ’E sp la i St. 
Cugat) organitzà el cap de setmana del 
16 i 17 de març unes convivències a 
C an  Q u er d ’E s p o n e l là  (P ía  de 
l 'E s ta n y ) . E l cap  de se tm ana era 
pensat per a nens i nenes de 6 a 11 
anys i el tem a que es tractà aquesta 
vegada era la pagesia. Concretam ent 
el lem a era «Vine a fer pagès». Amb 
aquesta activitat es donà a conèixer el 
món de la pagesia i la natura des d 'un  
p u n t de v is ta  d iv e r t i t  i a lh o ra  
humorístic.

-S ’ha creat recentm ent a la nostra 
v ila  l ’Associació de Vídues, 
Divorciades, Separades, Solteres i 
Simpatitzants. Es una associació per 
a les persones que han estat psíquica i 
econòm icam ent dependents d ’altres 
persones (marits, fills, pares,...), per 
donar suport a les persones que passen 
un estat d ’ànim baix i de soledat. Es 
co n d u e ix e n  p er d ife re n ts  n iv e lls  
d ’au toestim a, cursos de form ació , 
reciclatge,... fins a la creació d ’em 
preses o d ’una feina.

A quest cen tre  d ’aco llid a  de la 
problem àtica de la dona realitzà el 
passat m es de m arç unes trobades 
setmanals a YH otel d ’Entitats de Salt 
per tractar el tem a de l ’A U TO ES- 
TIM A. Si desitgeu més informació, 
podeu trucar al tel. 23 02 42 i dem anar 
per la M. Dolors Dalmau.

-E l C e n tre  E x c u rs io n is ta  S a lt 
(CES) organitzà durant el mes de març 
un seguit de sortides arreu  de les 
nostres contrades:

Dium enge 3 de març: Cicle de la 
Garrotxa, sortida de Sta. Bàrbara de 
Prunera per Sadernes.

D iu m e n g e  10 de m arç : C ic le

Hivernal a Ull de Ter, amb la tècnica 
de raquetes de neu.

D iu m e n g e  24  de m arç : C ic le  
Hivernal a Ull de Ter. amb la tècnica 
de raque tes i g ram pons al P ic de 
l’Infern.

D iu m e n g e  31 de m arç : C ic le  
Garrotxa, al Pic de B assegodaper Coll 
Roig i Plana de Riu.

Per a cursets d ’iniciació de raque
ta, informació per a grups o individual, 
al Servei Geològic de la Generalitat 
de C atalunya. Les excursions són 
obertes a tothom , independentm ent 
que sigui soci o no del CES.

Col·locació de caixes-niu a les 
Deveses

El dium enge 11 de febrer, un grup 
de nois de 4t i 5è de prim ària van

col.locar caixes-niu, construïdes per 
ells mateixos, a les Deveses de Salt. 
A questa activitat va ser organitzada 
p e r  la  s e c c ió  d ’o c e lls  de l C lub  
Tramuntana, que es diu Albatros. De 
caixes-niu, n ’hi havia de dos tipus: 
unes per a m allerengues i d 'a ltres per 
a pit-roigs. Aquestes activitats ajuden 
els socis del club a conèixer, respec
tar i estim ar més la natura, i a descan
sar de l ’estudi intens de la setmana, 
activitat principal del club.

Caldria destacar que l’A juntament 
de Salt i Els Am ics de les Deveses 
ta m b é  han  c o l .lo c a t  re c e n tm e n t 
caixes-niu a les Deveses. Esperem que 
a c t iv i ta ts  com  a q u e s te s  tin g u in  
continuïtat i seguiment, i repercuteixin 
en la millora de les nostres deveses.

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

-Recordem que el dia 8 de març s’inaugurà a la Casa de Cultura les 
Bernardes la Seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

-El mateix dia, l’Ajuntament féu l’entrega dels premis 3 DE MARÇ. 
Els guardonats d’enguany foren el Casal de Jubilats de Salt, com a 
entitat, i el Sr. Lluís Molins i Mateu com a personatge.

-El grup La Xarxa organitzà el passat 10 de març la FESTA DE 
L’ARBRE amb una plantada d’arbres als vivers de l’Ajuntament. Al 
migdia hi hagué a les Deveses un espectacle infantil anomenat Amanida 
de Mainada a càrrec d’Oriol Bargalló.

-La nova colla castellera. Marrecs de Salt, féu el 3 de març una 
Calçotada a la Pista Poliesportiva Municipal.

-Les escoles de Salt emeten a través de Ràdio Salt, cada dimecres de 
3 a 4 de la tarda, i fins al 10 d’abril, uns programes en els quals els 
alumnes expliquen un conte. El programa s’anomena Quin Conte Ens 
Contes? i s’inclou dins d’un Pla Intensiu de Normalització Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya.

-Salt Sardanista ens oferí el passat 24 de març, a la plaça de la Vila, 
una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Laietana.

-La Parròquia de Sant Cugat de Salt organitzà el mateix dia a la 
tarda un Festival Infantil al Pavelló d’Esports de Salt.

C L Í N I C A

V E T E R I N À R I A
f e  ^  &  S \

Laborables d ' l  1 a l  3 '3 0  matí i de 5  a 9 ta rda  
Dissabtes d ' l  1 a l  del matí.

^  JORDI CASAS | Ç j
PAÏSOS CATALANS, 1 16 O /  

V -J . TEL. 23 79 14 Q J

LLUÍS M. BOSCH i COLOMER d . 409 

JO SÉ LUIS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ col. 604

URGÈNCIES 9 0 8 / 8 3  27 42
Països Catalans, 40 - Tel. i Fax: 23 90 03 17190 SALT (Girona) lm a g in i's  f

'£ /  nostre ofici és la ju sta , 

que vulgui atnb fusta , que li fa rem  ralitat.
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IMATGES

El Setè Cel

La Llibreria 22/Setè Cel inicia una nova etapa
Salt.- L’antiga Llibreria Setè Cel de Salt, que amb la seva normal funció de venda i promoció de 

gestionarà, a partir d’ara, el Grup 22, i que ha llibres, proposa un espai expositiu i de col·loqui, 
passat a anomenar-se Llibreria 22/Setè Cel, va que ha inaugurat el pintor Jordi Gispert. A la 
obrir dijous passat les seves portes amb uns nous fotografia, Guillem Terribas i Felip Ortega, res- 
plantejaments. La llibreria, a més de comptar ponsables de la llibreria.

No és normal que en un espai 
d’opinió l'autor de l’escrit en si
gui protagonista o part interessada, 
però  a pe tic ió  de la d irecció  
d 'aquesta revista, avui faré una 
excepció i parlaré de llibres, de 
llibreries, de la 22 i del Setè Cel.

Com molts de vosaltres sabreu, 
la llibreria Setè Cel va obrir les 
portes ara farà 15 anys. La seva 
voluntat era, a part de crear un 
espai a on el llibre fos el protago
nista, que fos també un lloc de 
trobada, d ’exposicions, d ’oci i 
d’actes relacionats amb el món de 
la literatura. Els germans Paulí, en 
Joan i en Josep -al principi havien 
d ’ésser més gent- varen iniciar 
l'aventura. I aquesta proposta va 
ésser acceptada per una part dels 
saltencs, principalm ent per les 
«forces vives» i també, s’ha de dir, 
per una bona part de gironins. Per 
qüestions que ara no vénen al cas, 
en Joan Paulí va abandonar el 
p ro jecte i en Josep va dur la 
llibreria tot sol. Això va compor
tar que només obrís a les tardes i 
que l’esperit inicial no es pogués 
portar del tot a terme. Amb el 
temps, el Setè Cel va ésser només 
una llibreria. Una llibreria, però, 
emblemàtica i diferent. Diferent

pel seu contingut. Seria difícil 
trobar en qualsevol població o 
ciutat una llibreria amb un fons 
literari com el que tenia el Setè Cel. 
D’acord que no era un fons comer
cial. o més bendit. a l'abast de 
tothom -i no monetàriament, sinó 
intel·lectualment.

En Josep Paulí va entrar a for
mar part de la política activa, i amb 
el negoci familiar i, a més, el con
trol de la llibreria se li feu feixuc 
poder-ho portar tot. En Josep Paulí 
podia tancar la llibreria o haver 
traspassat el negoci, o llogar el lo
cal a un bar, un banc (la veritat és

llibreria 22

c a r r e r  m a j o r ,  1 6 3  
t e l / f a x  9 7 2  /  2 3  1 6  0 3  
1 7 1 9 0  s a l t grupí I

Fusteria d 'alum ini en general
Utilització de tot tipus de perfils lacats i anoditzats; 

convencionals i amb trencament de pont tèrmic.

Tot tipus d'obertures corredores i practicables.
Tancaments de galeries i terrasses.

Instal·lacions comercials. 
Sistemes de tancaments plegables.

Mampares divisòries.
Baranes. 

Persianes de tot tipus. 
^  Mampares de bany.

r  ^  A L U M IN IS  R E B A R TE R , S. L.

Major, 125-Tel. 24 13 5 0 -Fax 24 23 16 - 17190 SALT



IMATGES

que va tenir aquestes i moltes més 
ofertes)... Però en Josep Paulí va 
fer el que crec que era el millor 
pel Setè Cel: unir forces i deixar 
que uns p ro fessiona ls  amb 
experiència es fessin càrrec de 
l’explotació i dinamització de la 
llibreria. I així és com a partir del 
22 de febrer d'aquest any, la 22 es 
fa càrrec de la llibreria 22 / Setè 
Cel.

La llibreria 22 és un projecte 
que va néixer a Girona dos anys 
abans que el Setè Cel. Un grup de 
gent va creure en un projecte 
encapçalat per un saltenc, en 
Guillem Terribas. Ara aquest -o 
sigui, jo- després de portar a terme 
el projecte inicial i amb l'obertura 
de diverses llibreries especia
litzades, torna a Salt per portar la 
seva experiència  en un altre 
projecte similar i de fet és conti- 
nuar-lo i ampliar-lo.

A la llibreria 22 / Setè Cel es 
portaran a term e activitats li
teràries, xerrades, conferències, 
debats... i exposicions de pintura
o escultura a la sala de dalt de la 
llibreria. La primera, la que va in
augurar aquesta nova etapa (el 
mateix dia 22, amb una assistència 
massiva que va omplir la llibreria 
de gom a gom, amb gent de Salt i 
de Girona, amb gent senzilla i 
també les forces «vives», amb 
escriptors com M. Mercè Roca, 
Miquel Pairolí, Núria Esponellà,... 
la gent de «La Farga», Salvador

Obre la  Llibreria 22/Setè  Cel.— Els dos espais 
de la Llibreria 22/Setè  Cel de Salt van omplir-se, 
dijous al vespre, en la festa de reobertura del local, 
que també va servir per inaugurar una exposició 
de Jordi Gispert. Escriptors com Maria Mercè Roca 
o Miquel Pairolí, artistes com Pep Camps, el director

Sunyer, autoritats de «tots colors», 
pintors com Jaume Faixó, Carles 
Vivó, Pep Camps... editors i dis
tribuïdors, professors d ’instituts i 
de la universitat, gent de teatre 
com en Quim Masó... i parlaments 
-petits i senzills i amigables- per 
part d 'en Guillem Terribas i en 
Xavier Corominas,...) una interes
sant mostra de pintures -"paisatges 
de l ’Empordà»- de l’extraordinari

del Talleret, Quim Masó, l’exalcalde Salvador Sunyer 
i moltes altres personalitats de la vida cultural i 
política saltenca i gironina van assistir a l’acte, en 
què Guillem Terribas i l’alcalde, Xavier Corominas 
—Josep Paulí no va voler intervenir—, van fer breus 
parlaments. ! EL PUNT Foto: e u d a l d  pic a s

pintor saltenc Jordi Gispert. I en 
seguiran d'altres...

Aquest escrit no vol ser un 
anunci o un publi-reportatge, 
senzillament vol dir i explicar, de 
primera mà, un projecte de fa 
anys, que no s’ha trencat, sinó que 
s'ha potenciat i que és un espai 
que els saltencs ens mereixem.

Guillem Terribas
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L’infanticidi

Per infanticidi s’entén la mort 
v io len ta  d 'u n  nen nou nat o 
pròxim a néixer, provocada per la 
m ateixa mare. Aquest acte ha 
existit des de temps remots, enca
ra que s’ha anat transformant al 
llarg de la història. El nostre passat 
és ple de crims d'aquesta mena, 
com els dels fenici de Tir que 
oferien les vides dels seus fills a 
M ercuri o els cartag inesos a 
Saturn. A l'evangeli de St. Mateu 
s’explica la Matança dels Infants 
de Betlem, on el rei Herodes va 
ordenar matar tots els menors de 
dos anys, ja que entre ells hi havia 
Jesús, el fu tur rei dels jueus 
(Capítol 2, versicle 16).

L’infanticidi s’ha donat com 
a resultat de diferents motius, per 
una banda, segons Lola Valverde 
(l'Avenç, gener 1996), ha estat el 
mètode de control més utilitzat 
durant la major part de la història 
de la humanitat, per aquesta raó 
es prefereix sacrificar les dones. 
Un altre motiu per justificar aquest 
acte en un gran nombre de tribus 
p rim itives és la d ificu lta t 
d’alimentar els seus fills, ja que 
el període de lactància dura dos, 
tres i fins i tot quatre anys, com a

conseqüència  de la m anca 
d’aliments que puguin substituir 
la llet materna. D 'a ltra  banda, 
mentre dura la lactància l'home no 
pot cohabitar, per tant aquest bus
ca altres relacions i la dona es veu 
empesa a resoldre la situació amb 
la mort del seu fill. Exemples 
d ’in fan tic id is  per la m anca 
d'alim entació s'observen en la 
societat esquimal o dels murngin 
del nord d'Austràlia, que mataven 
els nadons quan la mare moria en 
el part o no podia alletar-los.

El naixement de bessons ha

esta t m otiu d 'in fa n tic id is  en 
diferents societats, ja  que s’entén 
que un home sols pot engendrar 
un fill i per tant es sospita d'una 
possible infidelitat per part de la 
dona. Una altra explicació dels 
infanticidis és com a influència de 
creences supersticioses, o per 
qüestions d'encantaments. Alguns 
testimonis d'aquestes creences es 
donen a la regió de Bondey de 
l 'Àfrica, que quan el fetus surt 
amb el cap endavant, es conside
ra m alaura t i. per tan t, se 
l ’estrangulava. Diverses tribus

S p o rt G a ra tg e , s.a.

Reparacions ps MarqUès de Camps, 5
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africanes maten els infants nats en 
èpoques de tempestes.

Conseqüència dels massius 
infanticidis de nenes del sud del 
Tibet i entre els toda del sud de 
l ’índia ha provocat la pràctica 
extesa de la poliandria (norma 
matrim onial segons la qual la 
dona és compartida entre diferents 
marits).

No cal buscar exem ples 
d 'in fa n tic id is  a terres tan 
llunyanes, ja  que en els nostres 
m itjans de com unicació  es 
recullen notícies com la del diari

El País de data 8 de novembre de 
1994. que explicava com una dona 
havia llençat el seu fill de tretze 
mesos per la finestra del pis, ja que 
aquest no parava  de plorar. 
L'Avui, el dia 15 de maig de 1994, 
deia com una nena de catorze anys 
havia parit tota sola a St. Joan de 
Vilatorrada i va llençar l'endemà 
la criatura a les escombraries. 
Com també les imatges de les sa
les de la mort o Hospicis de la 
Xina són fets recents que han 
tingut gran ressò en la nostra 
societat.

L’infanticidi, que havia estat 
bàsicament mètode de control 
dem ogràfic , actualm ent és la 
conseqüència de tot un entorn des
favorable on apareixen conflictes 
de parella, depressions, problemes 
de drogaaddicció, econòm ics, 
famílies desestructurades... Sem
bla estrany que una societat com 
la nostra, tan omnipotent i civi
litzada a hores d 'ara, practiqui 
actes que avergonyeixin la classe 
humana.

M. Àngels Mir i Casas



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

Eh, amic! tu llegir aquí
("Carta a un cap rapat")

El «cap rapat» no té res a veure amb «lo Pelat» de can Barga ni amb els okupes 
ni els squaters. Es refereix als membres de les colles urbanes que tenen una conducta 

antisocial i de violència. E l« Col·lectiu No Violencia i Educado» no solament 
autoritza sinó que demana que es reprodueixi aquest text 
que ens ha arribat a través d ’una campanya humanitària.

Estimat cap rapat,
Jo escriu re’t amb paraules 

fàcils, perquè tu poder com 
prendre. Jo llegir a diaris que tu 
ser «bèstia», però jo no creure. Jo 
creure  que tu ser ignoran t i 
ignorància ser gran problema per 
a tothom, també per a mi. Perqué 
ignorant ser persona débil i per
sona débil teñir por i que teñir por 
ser persona que fer-se agressiva i 
fer «bonk» amb bastó sobre cap 
de pobre home.

Jo voler dir això: Si tu pegar a 
un pobre home, tu no demostrar 
la teva força, tu demostrar la teva 
debilitat i estupidesa, perquè el seu 
cap trencat no resoldre el teu pro
blema.

El teu problem a ser que tu 
viure en suburbi de merda, sense 
feina o amb feina de merda. El teu 
problema ser que tu ser última 
roda del carro, i per això tu voler 
tornar-te fort i tu tenir raó, però 
ningú es torna fort pegant a dues 
persones dèbils (quaranta contra 
dues). Si tu voler ser fort, tu haver 
de rebel.lar-te a la teva debilitat, 
tu haver de pensar. En el teu crani 
afaitat haver-hi cervell. El teu 
cervell necessita aliment, com e! 
teu estómac. Tu aleshores inten
tar «parlar», «llegir» i preguntar
te per què tu viure vida de merda. 
Això és cultura i cultura ser força 
per millorar les persones.

Jo saber: llegir és molt cansat. 
Pensar ser encara més cansat.

Molt més cansat que cridar «negre 
de merda» o «brut jueu». Cridar 
estirabots ser molt fàcil. Tots ser 
capaços d’insultar i odiar.

A mi no importar gens si tu 
afa ita r crani o po rta r botes 
militars; per a mi tu poder posar
te carxofa per barret i tatuar les 
teves natges. A mi importar que 
tu respectar a tu mateix, el teu 
cervell i la teva dignitat. Així 
potser tu aprendre també respec
tar les altres persones.

Si tu cridar «brut jueu», tu 
haver de saber almenys què és ser 
jueu. I si tu saber què ser jueu, tu 
provar de preguntar-te què tal si 
cremessin dins forns la teva mare, 
el teu pare, els teus germans, els 
teus amics, a tu mateix. Si tu 
com ençar a fer preguntes, tu 
començar a vèncer. Preguntes ser

com la clau de cotxe: n'hi ha prou 
amb una per encendre el motor i 
arribar lluny.

Jo, molt preocupat per tu (i 
també pels caps dels qui tu vols 
pegar). Jo preocupat perquè el po
der, quan veure persones igno
rants, fa dues coses: tancar-te a la 
presó (i presó ser com un immens 
«bonk» sobre el teu cap), o bé ser
vir-se de tu com a esclau, orde- 
nar-te pegar, torturar i cremar 
d'altres, mentre ells viuen en bona 
casa, amb bon cotxe i amb bona 
«tia». Tu voler ser lliure? Conser
va el teu crani afaitat però aprèn a 
estimar el teu cervell. La força i 
el poder hi habiten dins el «coco», 
no sobre el «coco». C1AO.

Miquel-Àngel Ferrés
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Inútil a la vida: fort en el poder

S'ha de teñir mala baba per 
jugar amb els sentiments de les 
altres persones, S'ha de teñir mala 
baba per abusar de la posició 
jeràrquica. I s’ha de teñir mala 
baba per no respectar els desitjos 
dels demés.

De vegades, les coses més sim
ples són les que més omplen a les 
persones. Hi ha qui només es con
forma en tenir salut i viure una 
vida digna. Hi ha, en canvi, gent 
que no mira res i arreplega amb 
tot i amb tots. Vull dir amb això 
que a la vida s 'h a  de ser més 
honest.

A mí, per exemple, que tinc 
una ideologia política, com la 
majoria de la gent, no m'agrada 
imposar les meves idees als altres. 
De la m ateixa manera que no 
m 'ag rad a  que a mi vulguin 
imposar-me les seves. Ni jo  sóc

el dolent ni ells els bons. Cadascú 
té la seva forma de pensar i ens 
hem de respectar m útuam ent. 
Ningú és posseïdor de la veritat 
absoluta.

Hi ha gent que per la seva 
posició jeràrquica es creuen els

millors, i es pensa, només per 
aquesta posició, que pot jugar 
lliurement amb els sentiments dels 
demés.

Sí. perquè si algú, per exemple, 
té les orelles grans, no tinc perquè 
dir-li orellut. Evidentment, l'estic 
faltant al respecte i fent-li un dany 
terrible. M ’estaré comportant, 
simplement, com a una mala per
sona.

Siguem, doncs, més humans i 
una mica més amables amb els 
demés, i no fer-los-hi pagar els 
nostres problem es. Ells no en 
tenen cap culpa. S’ha d’anar per 
la vida amb la cara ben alta, i no 
fer com el Cruyff, que quan el 
Barça guanya, el mèrit és d’ell, i 
quan perd. la culpa és dels ju 
gadors.

Papa Txus
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EL DIAMANT DE LA PLAÇA

Eh, amic! tu llegir aquí
("Carta a un cap rapat")

El «cap rapat» no té res a veure amb «lo Pelat» de can Barga ni amb els okupes 
ni els squaters. Es refereix als membres de les colles urbanes que tenen una conducta 

antisocial i de violència. El «Col.lectiu No Violència i Educació» no solament 
autoritza sinó que demana que es reprodueixi aquest text 
que ens ha arribat a través d ’una campanya humanitària.

Estimat cap rapat.
Jo escriu re’t amb paraules 

fàcils, perquè tu poder com 
prendre. Jo llegir a diaris que tu 
ser «bèstia», però jo  no creure. Jo 
creure que tu ser ignoran t i 
ignorància ser gran problema per 
a tothom, també per a mi. Perqué 
ignorant ser persona débil i per
sona débil teñir por i que teñir por 
ser persona que fer-se agressiva i 
fer «bonk» amb bastó sobre cap 
de pobre home.

Jo voler dir això: Si tu pegar a 
un pobre home, tu no demostrar 
la teva força, tu demostrar la teva 
debilitat i estupidesa, perquè el seu 
cap trencat no resoldre el teu pro
blema.

El teu problema ser que tu 
viure en suburbi de merda, sense 
feina o amb feina de merda. El teu 
problema ser que tu ser última 
roda del carro, i per això tu voler 
tornar-te fort i tu tenir raó, però 
ningú es torna fort pegant a dues 
persones dèbils (quaranta contra 
dues). Si tu voler ser fort, tu haver 
de rebel.lar-te a la teva debilitat, 
tu haver de pensar. En el teu crani 
afaitat haver-hi cervell. El teu 
cervell necessita aliment, com el 
teu estómac. Tu aleshores inten
tar «parlar», «llegir» i preguntar
te per què tu viure vida de merda. 
Això és cultura i cultura ser força 
per millorar les persones.

Jo saber: llegir és molt cansat. 
Pensar ser encara més cansat.

Molt més cansat que cridar «negre 
de merda» o «brut jueu». Cridar 
estirabots ser molt fàcil. Tots ser 
capaços d ’insultar i odiar.

A mi no importar gens si tu 
a fa ita r crani o po rta r botes 
militars; per a mi tu poder posar
te carxofa per barret i tatuar les 
teves natges. A mi importar que 
tu respectar a tu mateix, el teu 
cervell i la teva dignitat. Així 
potser tu aprendre també respec
tar les altres persones.

Si tu cridar «brut jueu», tu 
haver de saber almenys què és ser 
jueu. I si tu saber què ser jueu. tu 
provar de preguntar-te què tal si 
cremessin dins forns la teva mare, 
el teu pare, els teus germans, els 
teus amics, a tu mateix. Si tu 
com ençar a fer preguntes, tu 
començar a vèncer. Preguntes ser

com la clau de cotxe: n’hi ha prou 
amb una per encendre el motor i 
arribar lluny.

Jo, molt preocupat per tu (i 
també pels caps dels qui tu vols 
pegar). Jo preocupat perquè el po
der, quan veure persones igno
rants, fa dues coses: tancar-te a la 
presó (i presó ser com un immens 
«bonk» sobre el teu cap), o bé ser- 
vir-se de tu com a esclau, orde- 
nar-te pegar, torturar i cremar 
d’altres, mentre ells viuen en bona 
casa, amb bon cotxe i amb bona 
«tia». Tu voler ser lliure? Conser
va el teu crani afaitat però aprèn a 
estimar el teu cervell. La força i 
el poder hi habiten dins el «coco», 
no sobre el «coco». CIAO.

Miquel-Àngel Ferrés
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TEVA/MEVA

Gabriel Feri
Rector de la Universit

Nascut a Reus fa  63 anys, el Dr. Ferraté va ser rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya durant més de vint anys. Afeccionat a la fotografia, 

a les motos de gran cilindrada i als llibres, té a casa seva 
una important col.lecció d ’història i cròniques de Catalunya, 

i també una col.lecció de poesia catalana de prop de sis mil volums.
El passat dia 8 de març va venir a Salt per inaugurar el centre 

de suport comarcal de la UOC situat a les Bernardes, on va oferir 
una roda de premsa de presentado, de la qual hem fe t el següent resum.

Com ja sabeu, som una 
Universitat d’ensenyament 
no presencial. Fujo de par
lar d ’una un iversita t a 
distància, perquè la distància 
separa i el nostre és un sis
tema que uneix i que permet 
un contacte molt humà i 
molt càlid dels estudiants en
tre ells i amb els seus 
professors i tutors, i per tant, 
aquesta universitat que es 
fonamenta en el concepte de 
campus virtual té com una 
de les seves peces fona
mentals els centres de suport

distribuïts per la geografia ca
talana.

Les trobades presencials
-Precisament, i coincidint 

amb la inauguració d ’aquest 
centre de suport a Salt, 
celebrem a Girona, al Campus 
de M ontiliv i, la prim era 
trobada presencial del segon se- 
m estre del curs 1995/96. 
L’objectiu d ’aquestes trobades 
és contribuir que els estudiants 
es relacionin entre ells, que 
coneguin directament els tutors 
i consultors i permetre una 
bona planificació de l ’estudi 
durant el següent semestre.

Conveni amb la Universitat 
de Girona

-Permetrà la col·laboració 
d’ambdues institucions en els 
àmbits de la docència, la recer
ca i els serveis, amb la intenció 
de millorar la qualitat de les 
seves activitats i potenciar 
mútuament els seus recursos;

les dues universitats treballaran 
conjuntament en l’assignació 
temporal de professors i perso
nal tècnic, així com en tasques 
de recerca. D'aquesta manera, 
professors de ia  Universitat de 
G irona form aran part del 
conjunt d’autors que elaboren 
els m òduls d idàctics o bé 
exerciran funcions de tutor o 
consultor.

Quines carreres es podran 
estudiar a la UOC?

-A més de la Diplomatura 
d ’Empresarials i el segon cicle 
de Psicopedagogia que j a tenim 
en marxa, aquest mateix curs 
farem uns nous grups pilot de



TEVA/MEVA

até i Pascual
t Oberta de Catalunya

El Dr. Ferraté davant de l'eina de treball de la UOC: 
L'ordinador

Dret i d ’Humanitats. I també 
aquest any tindrem un curs 
preparatori per a l ’examen 
d’accés a la Universitat per a 
més grans de 25 anys. Sovint 
em pregunten quines carreres 
es podran estudiar a la UOC. 
La resposta és: totes. De mo
ment s’han escollit aquells es
tudis que més s'adeqüen als 
sectors de població que poden 
accedir als estudis que oferim, 
tenint en compte la demanda 
actual a les universitats catala
nes que no pot ser atesa per 
m anca de capacita t. Amb 
aquest criteri, en els pròxims 
anys, i a més dels que hem 
esmentat, s’aniran incorporant 
aquests altres: Enginyeria tèc
nica en informàtica de siste
mes, Enginyeria tècnica en 
informàtica de gestió, Filologia 
catalana. Estadística, Folologia 
anglesa, Administració i direc
ció d ’empreses, Enginyeria 
informàtica...

Com s’estudia a la UOC?
-La base per a l'estudi és el 

campus virtual per mitjà del 
correu electrònic, que permet la 
connexió individualitzada dels 
estudiants amb els seus pro
fessors, tutors o consultors. El 
sistema permet, també, que hi 
hagi el contacte personal, que 
s ’aconsegueix a través dels 
centres de suport com aquest 
que avui inaugurem.

Què són els centres de su
port?

-El centre de suport ha de 
ser un espai d’acolliment i de 
servei per als estudiants que hi 
estan vinculats. Per això la 
UOC té previst implantar-ne 
una àmplia xarxa a les comar
ques catalanes. Després del de 
Bages, queja funciona a Man
resa des de principis d'any i 
d ’aquest del Gironès, pensem 
posar en marxa, aquest mateix 
any, el de Reus, el de Lleida i 
un altre al Barcelonès. A més 
llarg termini n ’hi ha d’haver, 
més o menys, un a cada comar
ca, depenent, és clar, del nostre 
propi creixement i de la deman
da de cada territori. Però, en de
finitiva, pensem que hauria de 
ser així, un centre de suport per

comarca. Sabeu quin és el nú
mero de telèfon de la UOC? 
És el 902-141 141. No és ca
sual i té un significat (encara 
que sigui a tall d’anèctoda) en 
relació amb el que acabo de 
dir.

Fixeu-vos-hi: què signifi
ca el prefix 902? Que la tari
fa és idèntica per a tots, des 
de qualsevol lloc que es truqui 
i, per tant, no hi ha discri
minació entre estudiants sigui 
on sigui el seu lloc de resi
dència. I què vol dir 141?, sig
nifica la voluntat que hi hagi 
una universitat (un centre de 
suport) a cada una de les 41 
comarques de Catalunya.

J. Cristòfol
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TEMA CENTRAL

Salt i la UOC

La voluntat de la Universitat 
Oberta de Catalunya és arribar a 
tot el territori català, amb l’objec
tiu de facilitar l’accés a l ’ense
nyament universitari a totes aque
lles persones capacitades per 
accedir-hi però que, per unes raons
0 altres, no poden integrar-se al 
sistema universitari convencional. 
Una rèplica de la Universitat a Dis
tància? Amb una filosofia diferent
1 aprofitant les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies, un 
dels eslògans de la UOC expressa 
tot el contrari: «la universitat sense 
distàncies». Per això fonamenta el 
seu sistema educatiu en el con
cepte de «campus virtual», el 
correu electrònic basat en l’ús dels

ordinadors i de les m odernes 
xarxes de comunicació. A més a 
més i per tal de garantir una atenció 
més directa i personalitzada als 
seus estudiants, s’han començat a 
crear els centres de suport que 
s’hauran d’anar extenent per totes 
les comarques de Catalunya.

El segon d ’aquests centres 
comarcals -el del Gironès- és el 
que s’acaba d’inaugurar a Salt. En 
què notarem els saltencs l ’exis
tència d’aquest nou equipament? 
Repercutirà d’alguna menera en la 
vida cu ltu ra l del poble? Per 
respondre a aquests interrogants 
hen entrevistat a Ricard Giménez, 
cap del cen tre de suport del 
Gironès, a la nova seu ubicada a

Ricard Giménez

la primera planta de les Bemardes.
-En què consisteix el nou 

equipament?
-Com a definició, el centre de

auto  -  sport
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TEMA CENTRAL

ca, mediateca, material i equi
pament informàtic, etc. Per a faci
litar el contacte personal entre 
estudiants i professors, compta 
amb espai de trobada on estudiar, 
preparar exercicis o, simplement, 
re lac ionar-se . Els estud ian ts  
podran participar a les activitats 
d’extensió universitària que s’hi 
realitzaran, com xerrades, con
ferències, taules rodones...

-A part de tota aquesta  
activitat interna, reservada als 
estudiants de la UOC, creu que 
aquest nou equipament reper
cu tirà  d ’alguna m anera en 
benefici de la vida cultural de 
Salt?

-N’estic segur. Només el fet 
que el centre hagi vingut a Salt i 
no hagi anat a Girona o a qualsevol 
altre lloc del Gironès, ja és molt. 
Representa un motiu de prestigi i 
d ’enriquiment cultural. Hem de 
pensar, també, que moltes de les 
activitats que s’hi desenvoluparan, 
com conferències, projeccions, 
taules rodones, etc., seran obertes 
al públic i. per tant, contribuiran a 
l’enriquiment de la vida cultural 
del poble.

-Bé podem dir, doncs, que 
Salt està d’enhorabona.

suport ha de ser un espai d ’aco- resoldre qualsevol gestió aca-
lliment per als estudiants que hi dèmica o incidència relacionada
estan vinculats. És un punt d ’in- amb la UOC. Com a centre de re-
formació i de serveis on poden cursos està equipat amb bibliote- J- Cristòfol

□
vRAMON.

Carrer Llarg, 31 - Tel. 23 05 46 - 171 90 SALT

MAQUINÀRIA I UTILLATGE PER A LA 
CONSTRUCCIÓ

Passeig dels Països Catalans, 58 
T e l. 23  37 31 - Fax 2 4  11 81 - 17190 SALT
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TEMA CENTRAL

La nova ensenyança a Catalunya: 
La UOC

La inauguració del centre de 
suport de la UOC a Salt el 8 de 
març d 'enguany pot semblar 
una novetat en l’ensenyament 
no presencial en català, però no 
és així. Si mirem enrera, veiem 
com la Mancomunitat, al 1916, 
va crear l’Extensió d ’Ensenya- 
ment Tècnic (EET) amb la 
finalitat de paLliar el déficit de 
tècnics especialitzats que hi 
havia en el sector industrial a 
Catalunya. L’EET va assolir 
una gran difusió amb els cur
sos de català entre 1931-36.

Amb la creació  de la 
Fundació de la U niversitat 
Oberta de Catalunya i l’apro
vació per unanimitat per part 
del Parlament de Catalunya el 
passat 29 de març de 1995 de 
la Llei de reconeixement de la 
UOC, que estableix les normes 
necessàries per al fu n c io 
nament, el control parlamentari 
i l’oferta de titulacions, s’en
cetà una nova etapa en l'ense-
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TEMA CENTRAL

nyament universitari. L’apro
fitament de les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies 
de la informació i les comu
nicacions són elements claus en 
la seva didàctica. L’estudiant de 
la UOC adquirirà un gran nivell 
informàtic com a usuari sense 
adonar-se’n, qüestió indispen
sable en qualsevol tasca a hores 
d ’ara.

Potser algú associa el món 
informàtic amb un món des
personalitzat, però aquest no és 
el cas de la UOC. A part dels 
contactes mitjançant el correu 
electrònic i trobades presen
cials que poden establir-se en
tre estud ian ts, p rofessors, 
consultors i tu tors, la uni
versitat té alguns detalls molt 
interessants. Un exemple és la 
secció Nulla dies sine linea, 
que conté una frase aforística 
diferent cada dia. Aquestes són 
seleccionades a partir d ’obres 
de diferents autors, països i 
èpoques. Els textos inclouen 
l'autor i any de publicació, per 
si es té interès a ampliar el 
coneixement sobre aquell au
tor.

L’evolució  de l ’en se 
nyament ha transcorregut des 
de la retòrica dels grecs fins a 
la u tilitzac ió  de les noves 
tecnologies de la informació, 
però, malgrat aquest canvi de 
forma, s ’hi manté l ’esperit 
d'investigació i de formació de 
criteri.

LA UNIVERSITAT A SALT

La Universitat Oberta de Catalunya i el Consell Comar
cal del Gironès han fet possible que el nostre poble sigui 
la seu del Centre de suport de les comarques gironines 
d’una universitat moderna i fins i tot de les més avançades 
d ’Europa en la seva especialitat d ’ensenyam ent a 
distància.

La Casa de Cultura de les Bernardes és des del 
dia vuit de març qui en la seva primera planta acull la 
UOC. (Universitat Oberta de Catalunya). La nostra Re
vista ha viscut molt de prop el naixement de la UOC. i el 
seu establiment a la nostra vila. La raó és que el nostre 
bon amic i col·laborador en Josep Ma. Oliveras, ho és 
també de la nova Universitat, a la seva seu central de 
Barcelona.

És per LA FARGA un gran goig poder-nos fer 
ressó a les nostres pàgines d’aquest esdeveniment, perquè 
el de Salt és el primer centre presencial de la UOC a les 
comarques de Girona. Aquest punt de trobada simbòlic 
dels universitaris que tenen per «Campus virtual» tot el 
territori català, és el nostre poble.

Felicitem a tots els que ho han fet possible, i 
saludem als professors i alumnes alhora que posem a la 
seva disposició la REVISTA DE SALT, i no cal dir tots els 
que formem part del Consell de Redacció.

nivm iu t x-fttc distàncies

M. Àngels Mir i Casas



RE
VI

ST
A 

DE
 

SA
LT

/1
8

CRÒNICA DE VILA-SAFAREIG

La bassa deis Jones

Tot va començar el dia en 
què en Bernat, l ’alcalde de 
Vila-Safareig, va presentar el 
seu projecte d ’urbanitzar una 
zona molt propera a la pobla
ció, amb la idea de construir-hi 
alguns habitatges, una gasoli
nera i una piscina. Aquest pro
jecte fou atacat vivament per 
l’Irineu, el cap de l'oposició i 
fill del mateix alcalde. Un dels 
principals motius fou l’ame
naça que significava aquest 
p ro jecte envers una petita  
llacuna i zona d ’aiguam oll 
coneguda com La Bassa dels 
Joncs.

L’Irineu assegurava que,

malgrat les reduïdes dimen
sions de la bassa i el seu estat 
actual -molt abandonat, brut i 
convertit en un abocador 
incontrolat de deixalles-, era 
una zona m olt rica  b io lò 
gicament, especialment per la 
diversitat d ’ocells aquàtics i 
d’aiguamoll que allà habitaven, 
alguns d'ells molt amenaçats i 
escassos en les nostres comar
ques.

Tot i l’estudi que l’Irineu va 
p resen ta r sobre les rep er
cussions en el medi que podria 
tenir, en Bernat no n'hi va fer 
cas i va ser aprovat el projecte. 
L’Irineu, però, no es va donar

per vençut. Va escriure al de
partament de medi ambient, a 
la premsa, a la ràdio i a la tele
visió, i va ser entrevistat per un 
diari local.

-Ens podries dir quins són 
aquests ocells d’aiguamoll que 
estan amenaçats per aquest 
projecte i són tan escassos al 
nostre país? -fou una de les pre
guntes.

-Mm..., psssí. S’ha com
provat la nidificació d ’una 
parella de bitons americans, 
que són uns ocells que només 
han estat vistos com ptades 
vegades en el nostre país.

Després de fer-se pública

Fiat Bravo  e B rava  c o t x e  de L'any i 996

GAR4TGE INfERNACIONAL
Ctra. Girona - Anglès, s/n. - Tel. 24 1 2 1 2 - SALT CO NCESSIONARI anaa



CRÒNICA DE VILA-SAFAREIG

aquesta notícia començaren a 
venir al poble gent a xafardejar 
al voltant de la bassa: uns amb 
prismàtics, d ’altres amb mà
quines de fotografiar, curiosos, 
ocellaires aficionats i espe
cialistes ornitòlegs, algun pe
riodista i fins i tot reporters de 
la televisió. La majoria mar
xaven desil·lusionats sense 
haver vist els bitons, ja que gran 
part del dia romanien amagats 
entre els canyissos. El cap
vespre, en canvi, era fàcil sen
tir el seus crits profunds i, amb 
molta sort i força paciència, 
se’ls podia veure volar arran de 
l’aigua.

En Bernat, en veure l’in
terès que produïa aquest fet, 
decidí treure'n profit i explo- 
tar-ho turísticament. El seu nou 
projecte fou convertir la zona 
en un parc amb jardins, netejar 
la bassa i treure’n els canyissos, 
perquè no s ’hi amaguin els 
ocells, i plantar-hi altres arbres 
i plantes més ornam entals. 
Això sí, hi construiria un aguait 
per poder contemplar les aus 
sense que et puguin veure.

Quan començaren a arren
car els canyissos descobriren el

niu dels bitons buit. Algú havia 
robat els polls. I, com era de 
suposar, tampoc no tornaren a 
veure els pares. Aquests, quan 
veieren que es quedaven sense 
el canyisser que els protegia, 
marxaren a altres terres en bus
ca d ’un nou hàbitat més ade
quat. I, amb ells, també mar
xaren moltes altres aus que 
vivien en aquestes zones d’ai
guamoll i canyissars, com els

repicatalons, les fotxes, els 
becadells i les boscarles de 
canyar, entre molts altres. Amb 
la construcció del nou parc 
quedà una zona estèticament 
molt bonica i molt agradable 
per anar-hi a caminar, però a la 
majoria dels antics habitants 
d’aquella bassa no els tornaren 
a veure més.

Xavier Margenat

* Fabriquem armaris a la seva mida.
* Interiors exclusius

c/ Major, 48 - Tel. 24 28 05 - 17190 SALT

Î BUM
PERSIANES I CORTINES

REPARACIÓ - COL· LOCACIÓ

c/ Rafael Masó, 52 baixos (cantonada Gavarres) 
Apt. 128 - 17190 SALT (Girona) 

Telèfons 23 33 62 - 23 53 62 - Fax 40 09 64
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LOCAL

Salt. Projecte de futur

El projecte de futur que re
presenta la creació de noves 
infraestructures viàries i les 
millores en els sistemes de 
com unicació, amb l'e fec te  
d inam itzador que això su
posarà, tindran de ben segur 
una repercussió important en el 
desenvolupam ent i co n so 
lidació del nostre municipi, 
quan a elements d’estructuració 
urbana que milloraran l’acces
sibilitat, ordenaran i homo- 
genitzaran el territori metro
polità.

La construcció de l’ano
menada Variant Oest, que ens 
comunica amb la banda Nord 
del Ter i els seus municipis, 
descongestionarà el trànsit, 
sovint de pas, del nostre poble. 
L’obertura de l’Eix Transver
sal, els efectes del qual ja s’han 
fet notar pel fet que representa 
connectar dues comarques fins 
fa poc llunyanes, i el futur 
traçat del Tren d'Alta Velocitat 
-TAV- i la seva àrea d 'in 

fluència, obriran noves vies de 
creixement econòmic. Caldrà, 
doncs, po tenciar les àrees 
industrials, motor d’anteriors 
creixem ents i m illo rar la 
disponibilitat de sòl per les 
em preses que es vulguin 
in s ta l·la r a Salt, a ix í com 
l’ordenació de noves àrees de 
sòl edificable per absorbir una 
població en augment.

L’anom enat, si més no 
esperat, projecte de la frontissa 
del Güell serà de ben segur 
l’inici d’una transformació que 
modificarà l’estructura urbana 
del nostre poble. La conso
lidació  del carrer Països 
Catalans com a nou eix primari 
mostra una realitat ben diferent 
i obre unes perspectives de 
creixem ent incertes. La 
consolidació de l’Àrea Sani
tària, que comprèn l’illa del 
psiquiàtric amb la construcció 
del nou Hospital Santa Cate
rina, generarà una activitat 
important a l ’entorn del nou

equipament. El futur Vial Sud 
enllaçarà la nova àrea amb 
noves àrees d ’aquipam ent 
projectades en el sector Oest 
del municipi. Aquest nou vial 
definirà i encintará una àrea 
extensa de sòl per ocupar que 
representa el disseminat del Pla 
de Salt.

Se’ns presenta un futur que 
ens recorda com a mitjan segle 
passat s’inicià un procés de 
transformació important en el 
nostre municipi. La potenciació 
dels nous eixos de comunicació 
ens mostren una realitat, si més 
no molt més complexa del que 
va ser el poble de Salt d ’inicis 
de segle, on el creixement li
neal entre  els dos nuclis 
industrials, a l’entorn dels quals 
es consolidà el nucli habitat, 
definia el poble-carrer que ha 
estat Salt i que en definitiva ha 
esta t l ’eix generador del 
creixement fins als nostres dies.

Els preus moderats del sòl 
respecta de Girona, una àrea

Antonio González Varela, s.l.
L'auto-escola ¡ove i diferent

AUTO ESCOLA
SERVEI TÈCNIC OFICIAL 

N E W -P O L

c/C reu, 36-38 ent. B Ctra. Palamós, 58 
Tel. 20 01 05 Tel. 49 23 47 
GIRONA CELRÀ

c/ Pacheco, 17 - 17190 S A LT  
Tels. 23 47 07 - 23 86 01



LOCAL

extensa per ordenar, com el Pía 
de Salt, el projecte de les noves 
zones d ’equipament, esportiu, 
comercial i sanitari i una área
0 polígon industrial com Torre 
Mirona, en fase d’expansió, fan 
de Salt un lloc ideal per a fu- 
tures inversions.

Ens trobem en un procés 
d’expansió de la ciutat. S’ha de 
defugir de la imatge de mu
nicipi que ha crescut a l’ombra 
de la ciutat de Girona i que com 
a centre ha desvirtuat i malmès 
la nostra propia identitat. Cal, 
per tant, definir el concepte de 
ciutat m itjançant un plane
jament entenedor que estructuri
1 jerarquitzi el territori i eviti 
que l’expansió i el creixement 
degeneri en actuacions urba
nístiques on l ’única ambició 
sigui la d’ocupar sòl i edificar. 
S'han de consolidar les àrees 
urbanes actuals i evitar el que 
podríem dir creixement peri
fèric descontrolat, generalment 
associat a la imatge de margi
nació i suburbi. Això és, poten
ciar i clarificar cadascun dels 
components que conformen el 
teixit urbà (barri vell, veïnat, 
eixample, Maçana...) i reestruc
turar una xarxa viària genera-

m \

BOLSOS 
'A R Q U ERO S, S.L.

Venda directe al públic

c/ Pere Coll i Gultó, 14 Tel. (972) 23 59 65
17190 SALT (Girona) Fax 23 39 84

dora d 'espais lliures i equi
paments.

Pensem  amb un p lan e
jament local, globalitari i de 
qualitat que potenciï projectes 
arquitectònics i actuacions 
urbanístiques integradores; en

definitiva, una arquitectura i un 
urbanisme en majúscules per 
recuperar la identitat de ciutat 
que encara no tenim.

Gerard Carreras i Comas

EL JARDÍ DEL PASSEIG
F l o r s  i p la n t e s  d e c o r a t i v e s

Major, 1 2 7 -Tel. 23 37 89 
17190 SALT

ÀNGELA SUÑER
E l N adal a casa  

Tot p e r  l'adornam ent de la llar, 
l'arbre i e l pessebre
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A  PEU PLA

El xafardeig

Una de les coses que més 
han estat presents dins la nostra 
societa t és parlar m alèvo
lament dels altres a fi de treu
re 'n  profit propi, encara que 
sigui psíquic, neuròtic... Parlar 
dels altres vol dir dues coses: 
que es coneix perfectament 
l’altre, o que un no sap què fer
i a ix í passa l ’estona i, en 
conseqüència, vol dir, que té 
tant de temps lliure que així 
omple el seu espai d’oci en fer 
xafarderies.

El xafardeig és tan antic com 
la humanitat, que amb el temps 
va perdre el saber què caram 
hem vingut a fer en aquest 
món, ja  que no ens van pas 
demanar si volíem ser-hi. Així, 
posar-se a casa dels altres és 
una form a d 'a n a r  passant 
l'estona i a veure si així ens 
podem anar satisfent nosaltres 
mateixos..., que som més putes 
que els altres, i des d ’aquesta 
autocomplaença estem al més 
desgraciat vèrtex de la igno
rància. Cal dir que no tothom 
és xafarder, aquell que és 
laboriós, feinejador, amb ini
ciativa, no entra dins aquests 
paràmetres, ja que té prou feina 
a anar a la seva tasca, a la seva 
idea..., d’anar de la feina a casa 
seva i de casa seva a la feina.

La manipulació de la gent ha 
estat tan gran que fins i tot els 
qui practiquen xafardeig no 
saben que estan perfectament 
controlats per ments fosques

que disposen d 'e lls  com si 
d ’aus de galliner es tractessin, 
ja que en treuen dos fruits: lr. 
Parlar d'aquell que interessa 
ensorrar, 2n. Es una manera de 
tenir-los ocupats. Fins i tot el 
xafardeig és teledirigit. En el 
fons és una forma de controlar.

Però, avui dia, el xafardeig 
no té massa sentit, ja  que hi han 
formes i sistemes molt més 
subtils de sotmetre els altres, 
que al cap i a la fi és l’essència 
de la cosa.

Afortunadament les noves 
generacions ja passen del xa
fardeig, perquè són més intel·li
gents, i no cauen en el parany 
dels qui volen dominar la so
cietat. Al cap i a la fi és sàvia 
aquella màxima que diu: els 
intel·ligents parlen d’idees, for
mes i sistemes; els malvats par
len dels altres i els tontos

sempre parlen d’ells mateixos. 
Possiblem ent, ja  seria hora 
d ’erigir un gran monument als 
xafarders, ja  que han omplert un 
espai dins la nostra societat 
durant molts de segles, i així 
que quedi per la posteritat el 
record que, durant molt de 
temps, uns homes controlaven 
els altres per mitjà de parleries 
malintencionades i que en de
finitiva es basaven en la do
lenteria.

El proper article serà: En la 
mesura del mal.



CAGAFERRO RACÓ POÈTIC

L'acudit foll

LA FARGA - Revista de Salt
Passeig Verdaguer, 1 -17190  SALT

Nom i cognoms ________________________________
Adreça ________________________T elèfon _________
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 1996) per 
mitjà de rebut bancari.

-§ * C ----------------------------------------------------------
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyors:
Els agrairé que amb càrrec al meu compte/llibreta, 
atenguin els rebuts que els presenti el Casal de Jubilats 
de Salt, anyalment, per a la subscripció de "LA FARG A- 
Revista de Salt".
Titular compte/llibreta __________________________
Banc/Caixa _____________________________________
Agència/Adreça_________________________________
Número de compte/llibreta_______________________

Signatura

El caminar del temps

El meu caràcter és alegre.
De vegades... el cor m ’ha plorat, 
com les tempestes de primavera... 
un dia de sol o cel encapotat.

Igual que les poncelles s’obren 
amb l’escalf del mes d’abril
0 amb la tardor moren
quan l’astre sol es torna febril.

També els arbres fruitosos 
el seu fruit ens dóna abeurar, 
quan amb la calor sucosos 
degustem el seu regalar.

Els rius canten alegres 
el saltireig de les neus escolant,
1 omplen pantans i rieres 
dient-nos:
beveu del néctar vagant.

Arreu les cries proliferen... 
de les aus al petit llobató, 
a la tardor moixegen 
quan veuen venir dies de foscor.

Els dies passen... 
els mesos moren... 
l’any va creixent! 
l ’astre gira i gira... 
a cada desembre 
dient-nos... Adéu!

Anna Bonal
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sí: tenim

p. aSalt, a l'av. de Francesc Macià

^ 3 dormitoris dobles
^  1 bany +  auxiliar 

^  menjadors-estar de 21,5
CUÍna amb espai per a taula 

pàrquing opcional 

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

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.

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

Tel .  23 55 61


