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L'Alcalde 
Xavier Corominas i Mainegre

Quan dones opinions, i més per 
escrit, que surten publicades, és bo 
que et repliquin perquè així pots 
rectificar els errors comesos. És 
cert que no vares "manar" que es 
fes el carril bici al passeig dels 
PPCC, però sí que vaig sortir de 
l'entrevista convençut que es faria, 
i la prova n'és que quan fina
litzaven les obres vaig tomar a 
l'Ajuntament per veure què havia 
passat.

Aquesta previsió que deies de 
destinar els carrers Pep Ventura i 
Roca Delpech a la circulació de 
bicicletes ja  se'm va informar 
llavors, i per això dèia en l'anterior 
escrit que hi hauria pogut haver 
temps de sobres si és que hi havia 
intenció d'habilitar aquests carrers 
per a ús de bicicletes.

Quant a la cohabitació de 
vianants i ciclistes només cal mi
rar com s'ho fan a d'altres po
blacions amb més tradició, i tan o 
més importants que Salt. Si no 
vaig errat, l'Ajuntament es va ad
herir a la "PLATAFORMA CÍ
VICA PER A L'ÚS DE LA BICI
CLETA COM A MITJÀ DE

TRANSPORT" i va participar en 
la manifestació per a promocio- 
nar-la; espero que en sereu con
seqüents i hi podrà haver una 
prompta connexió amb Girona a 
més de per Salt. Ara que es faran 
obres al carrer Major, també es
pero que s'aprofitarà per a fer-hi 
un carril bici i poder-hi circular 
tranquil·lament.

Per cert, de desinformat n'estic 
molt, massa. Quan dic que es gas
ten milions al carril bici Girona- 
Olot, és per les notícies que sur
ten als diaris. Ara sé que Salt 
només hi aporta 364.158 ptes, en
cara que dels números que surten 
dels prohoms de l'Ajuntament no 
me'n fio massa. L'any passat dèieu 
que es gastaven 11 milions anuals 
a les Deveses i tot plegat va ser 
una presa de pèl. Estic tan 
desinformat com qualsevol veí del 
poble. Durant uns anys l'Ajun
tament publicava un butlletí in
formatiu "El Tut" que últimament 
s'havia convertit en un pamflet 
publicitari de propaganda partidis
ta. En comptes de reconduir-lo, 
com a informatiu, se suprimeix.

Sort que tenim un equip de govern 
progressista i d'esquerres! Poble 
desinformat, govern tranquil.

Sant Gregori com a exemple: 
Un butlletí acurat amb informació 
municipal, d 'entitats i col·la
boracions espontànies. Felicitats.

Gràcies per la informació de 
l'aparcam ent m unicipal. Heu 
pensat mai que molts tallers i 
indústries del poble també ne
cessiten fer servir freqüentment 
els vehicles i l'han de deixar on 
poden. I no viuen del pressupost 
sinó que hi contribueixen.

Per no allargar-me massa i si 
el Sr. Director ho permet, expli
caré en un pròxim número qui sóc 
políticament, ja que si no ho men
ciona contínuament és perquè em 
sento més veí que polític, i així"... 
els ciutadans que no varen donar 
suport suficient..." sàpiguen a què 
atenir-se.

R. Torramadé
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L'estació, "what's the problem?"

Desconeixem les expectatives que es varen donar quan es va 
decidir que "l'Estació", l'antiga estació del tren d'Olot al Veïnat, se
ria per fer-hi un casal de joves, però és evident que tant per la manca 
d'espai, com per la seva situació limita molt la seva funcionalitat i el 
tipus d'activitats a què es pugui destinar l'equipament.

Creiem que en un casal de joves cal que hi hagi espais de tertúlia 
i trobada, que bé pot ser una zona reservada a cafeteria-bar, però que 
mai un bar ha de ser l’únic espai físic destinat a ser la seu d'un casal 
de joves. Forçosament aquesta contradicció que es dóna a "l'Estació" 
ens fa pensar que aquest no és l'espai òptim ni desitjable per fer-hi 
les funcions que convindrien a les necessitats culturals i de "moguda" 
que vol el jovent del nostre poble, les queixes que els veïns de la 
zona han fet arribar a l'Ajuntament pot ser-ne un indicador que ens 
demostra que cal replantejar l'ús que s'hi ha donat, tenint en compte 
que és un local municipal.

L'Estació, és un més dels possibles equipaments municipals que 
es poden destinar a la joventut i és en funció de l'anàlisi de les 
necessitats dels diferents col·lectius de joves del nostre poble que en 
poden sortir les prioritats d'actuació, però no precisament i només en 
aquest local, la Casa de la Vila cal que es plantegi la utilització d'altres 
equipaments que amb més possibilitats, i avui potser infrautilitzats, 
podrien canalitzar les iniciatives culturals i de lleure que en aquest 
momemt aposten per una única oferta, alhora que molt limitada per 
fer-hi activitats, com és el cas de l'Estació.

Ens sembla evident que el debat polític entorn de l'estació no ha 
de ser tant per a decidir a qui es concedeix l'explotació -utilització, 
sinó per quina ha de ser la funció d'aquest espai dintre les limitacions 
que hem de reconèixer. Cal que es replantegin les bases d'adjudicació 
d'acord amb l'experiència anterior, corregint si cal les expectatives 
d'acord amb les possibilitats de l’equipament.

Una cosa seria que parléssim del futur Ateneu de Can Panxut, i 
l'altra la realitat del "Bar de l'Estació".
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A  PEU PLA

En

Parlar del món de la maldat és 
molt interessant, possiblement 
perquè se'n parla poc, o molt poc. 
No sé qui fou aquell que digué que 
tothom és bo, i que són les ac
cions, que n'hi ha de bones i de 
dolentes: o que uns sói. bons per 
a uns i dolents per als altres; o que 
ningú és bo per a tothom.

De ben segur que hi h; gent 
especialitzada a fer mal. Uns amb 
coneixement (consciència i els 
altres insconscientment.

La naturalesa humana abarca 
tots els ventalls possibles, i em 
vull referir als primers, aquells que 
es realitzen fent mal.

La capacitat humana és molt 
àmplia i l'home té el dret de con
querir la cultura a fi de conèixer 
la veritable raó del ser, i de la seva 
existència. El que passa és que 
massa sovint el coneixement ge
neral va en detriment d'allò que 
uns pocs poden dominar i contro
lar a la resta, i així, moltes ve
gades, la conducta humana s'ha 
decantat per l'astúcia, la maga- 
rrufa, l'artifici, l'engany, el ma- 
quiavelisme, etc...

No és més que la trama d'uns 
pocs, i que aplicant diferents me
sures de maldat s’arriba a una so
cietat individualista, insolidària i 
en el fons destructiva.

Per què en la vida hi ha d'haver 
diferents etapes o escales, a on es 
relaciona la infància amb la 
innocència, i el món dels adults 
amb la falsedat, la hipocresia, la 
competència, l'agressivitat, la 
maldat, etc...?

En el fons només es tractaria 
d'allargar la infància dels 0 als 100

anys. Costa més, econòmicament, 
fer un poca vergonya, que una 
persona de bona fe. Persones de 
bona fe sempre en surten, ja que 
l ’home és bo per naturalesa; 
malgrat que no es pot generalitzar, 
ja  que hi han persones molt 
dolentes; en canvi als poca- 
vergonyes se’ls ha d'adiestrar 
perquè ho siguin.

La pròpia història ens ha 
ensenyat i ens ensenya cada dia, 
la podridura in-extrem is i 
capacitat de destrucció de la 
humanitat.

Així podem descriure dife
rents tipus de conductes:
- molt dolentes: aquelles que es 
realitzen fent mal.
- bones: que persegueixen el bé.
- idiotes: els qui desitjant fer el 
bé, inconscientment fan mal.

- imbècils: toixos.
- oportunistes: el
fi ju stifica  els 
mitjans.
- ignorants: que
ja els va bé el seu 
estat, perquè és 
còmode.

D'un temps en
çà s'ha donat ma
ssa protagonisme 
a la gent que ha a-

plicat conductes de mala fe, en 
conseqüència dolentes, i tant és 
així que no és estranya aquella 
opinió que diu: el qui és bo és bu
rro. I no és cert allò que es diu que 
el dolent és pur, perquè només pot 
fer mal.

Recordem aquella dita savia 
que diu: avui per a mi, demà per a 
tu, aquí no quedarà ningú.

En conseqüència, el mestre ens 
va ensenyar una nova providència: 
estimeu-vos els uns als altres.

El proper article serà: EL 
LLENGUATGE DELS GOSSOS

CAFETERIA - SNACK BAR

SIMON
Especialitat en suïssos i 

maduixes amb nata, 
també gran assortit de tapes i entrepans.

c/Torras i Bages, s/n. - Passeig Peatonal 
(cantonada Plaça Mercat) - SALT

la mesura del mal

i



LOCAL

- El Grup d'Esplai Sant Cugat 
(GESC) ja està preparant l'estiu per 
als nens i nenes de Salt. El grup 
de monitors treballa al màxim per 
aconseguir fer divertit i entretingut 
l'estiu que ja tenim a la porta de 
casa.

Les colònies aquest any seran 
a Vilalleons a la vora de Vic. Du
raran 10 dies i tindran lloc entre 
l'última setmana de juny i la pri
mera de juliol. Aquesta activitat va 
dirigida a mainada de 7 a 12 anys, 
i el preu és de 15.000 ptes. Al lloc 
de destí s'hi arribarà amb un auto
car llogat per l'ocasió. Enguany el 
tema que regirà els deu dies 
d'estada serà el món màgic de les 
fades i els follets. Els monitors 
esperen que aquest fil conductor 
faci sorgir la imaginació que a 
vegades manca a la quitxalla.

Com cada any, aquest estiu el 
GESC prepara una nova edició del

Casal d'Estiu de la Parròquia. 
Aquesta activitat està dirigida a 
nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Recordem que el Casal es durà a 
terme durant tot el mes de juliol 
als locals parroquials i al pati del 
col.legi de les Dominiques de Salt. 
L'horari serà de 4 a 7 de la tarda i

el tema: SALTANT PER L'ARC 
DE SANT MARTÍ. Durant les 
quatre setmanes es treballaran els 
colors de l'arc de Sant M artí, i a 
més a més es faran d'altres acti
vitats com ara: equitació, pira- 
güisme, tir amb arc... També vin
dran els diables a fer una expli
cació dels correfocs. El preu és de 
6.000 ptes.

Els horaris d’inscripcions en el 
cas de les colònies, és tot el mes 
de juny, els dies de cada dia de 8 a 
9 del vespre i els dissabtes de 4 a 
5 de la tarda. Pel casal, les 
inscripcions es faran les dues 
últimes setmanes de juny amb el 
mateix horari que per les colònies.

Una cosa important a recordar 
és que si es participa en el casal i 
les colònies hi haurà un des
compte, igual que si s'inscriuen 
dos o més germans a una de les 
dues activitats o a ambdues.

- El Club d'Escacs Salt
organitza fins al 14 de juny, tots 
els divendres al vespre al Cen
tre Social la Cooperativa, c/ 
Major, 78 de Salt el XXIIè 
OBERT D’ESCACS DE SALT 
RESTAURANT VILANOVA.

- El passat 18 de maig 
l'Associació de Comerciants 
del c/ Francesc Macià van fer
laja tradicional al nostre poble, 
BOTIGA AL CARRER. Durant 
tot el dia les botigues d'aquest 
carrer varen treure els seus 
articles al carrer.

- A la Casa de Cultura les 
Bernardes, del 22 de maig al 10 
de juny, hi hagué una exposició 
de paisatges, olis, mixta i colla-

RECULL

ge d'Annich Dauliach Soler.

- La Llibreria 22 - Setè Cel
va exposar les pintures de Tona 
Torres i Cristina Bonet, durant 
tot el mes de maig.

- Per segon any consecutiu la 
Parròquia de Sant Cugat de 
Salt celebrà a la Pista Polies- 
portiva la Primera Comunió de 
la majoria de nens i nenes de la 
parròquia.

- També en la segona edició 
se celebrà l ' l i  de maig la 
LLENTIADA POPULAR or
ganitzada per l'Associació les 
Vetes, en benefici de la clínica

geriàtrica que es va inaugurar fa 
pocs mesos a la nostra vila.

- El 25 de maig va tenir lloc 
la 8a. PINXADA-BOTIFA- 
RRADA del carrer Sant Ro
mà, després de la menjada va 
amenitzar la festa un duet musi
cal.

- Els dies 24, 25 i 26 de maig 
el Club d'Esquí Salt organitzà 
UN CAP DE SETMANA a l'ai
gua i RAFFTING a la Noguera 
Pallaresa.

- El Centre Excursionista 
Saltenc acudí el passat 1 i 2 de 
juny al 25è APLEC EXCUR
SIONISTA a Sant Joan de les 
Abadesses.
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POEMES

Reconstruint la pau 
a Bosnia

Digue'm poble amic: 
ens tens confiança?
Ens has donat roba d'abric 
i dipositada la fiança.

Si som mereixedors 
de generosos i amics, 
oblidarem vells rancors 
entre germans i enemics.

El buf d'aquestes terres 
poc a poc ha canviat, 
exposant noves idees 
d'un món poc controlat.

Veient llunyà el dia... 
del floreig de la fauna i flora 
mentre la consciència dormia 
a una esclavitud sonora.

No hi ha blavor al cel 
ni verdor a la muntanya, 
sentiments freds com el gel 
quan la pau no ens és companya.

Sols aroma de pólvora esclatada 
i d'arbre sec d'erossió 
abans estimació immaculada 
i ara.... essència de desil·lusió.

Pot haver-hi nova brotada... 
cel blau i fauna florida? 
confiança escalfada 
pau i assossec a l'oïda?

Digue'm poble amic: 
assolirem la gaubança?
Si així ens heu acollit 
molt sabeu de la frisança.

Anna Bonal

Maig

Ruixat de maig 
xopa la garsa.
Per remullar-se 
no ve d'un raig.

Xarbots pels camps 
rovellen dalla.
La llum es talla. 
Molts trons i llamps.

Vessa al teulat 
la llicorella.
Llit de rosella 
ajaça el blat.

Va de camí 
la lluna plena.
L'arc colors trena 
de Sant Martí.

1 r. Premi a la 
la .  Jornada Literària 

de Flaçà 1995

SNACK- BAR

CANDILEJAS
*  Gran assortit d'entrepans

*  Tapes variades

d  Guilleries, 21 - Tel. 23 51 46 - 17190 SALT

Fusteria d'alumini 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.

A L U M IN IS  REB A R TER , S. L.

Major, 125 - Tel. 24 13 50 - Fax 24 23 16 - 17190 SALT



TORRE DE GUAITA

Telepolis: 
posar-se el món per barret?

Ja fa molts anys que se'n parla, 
i de fet vivim en un món globa- 
litzat. Només cal veure el Tele- 
noticies cada dia per teñir una 
finestra oberta a qualsevol es
deveniment rellevant que hagi 
succeït arreu del món. És freqüent 
que un reportatge o una fotografia 
doni la volta al planeta, i entri a 
totes les llars en menys de 24 
hores.

El món se'ns fa petit, amb 
poques hores d'avió podem visi
tar qualsevol país abans llunyà i a 
més a tot arreu hi trobem gent de 
totes les cultures i races. Això fa 
que cada cop ens assemblem més 
els uns als altres i que les cultures 
es vagin diluint fins que pot arri
bar un punt, on tots vestirem igual, 
menjarem les mateixes coses, 
veurem i ens agradaran les 
mateixes pel·lícules, etc...

A mesura que avança aquesta 
globalització, també apareix un 
moviment contrari que valora 
l'individualitat i les diferents 
maneres de ser i de fer de cada 
cultura tot respectant-ne les altres.

Fins ara l’impacte de les teleco
municacions, per a nosaltres

només tenia una direcció, ja que 
n’érem els receptors de les notí
cies, anuncis, etc...

Ara, en canvi, la tecnologia ens 
possibilita mitjans interactius a on 
ja no som només uns elements 
passius rebent tota mena d’inputs 
comunicatius, sinó que podem ser 
elements actius i enviar infor
mació, missatges, imatges, etc... 
a qualsevol altra persona de la 
xarxa en tot el món que ens vulgui 
escoltar o llegir, o veure.

Les xarxes informàtiques que 
s’estan consolidant, com ara la 
xarxa INTERNET, configuren un 
espai (CIBERESPAI) que s’estén 
per tot el planeta, allà on hi arribi

un telèfon i un terminal infor
màtic. La connexió a aquesta 
xarxa permet als usuaris gaudir 
d’informació i llegir documents 
sense importar a quin lloc siguin, 
visitar museus sense sortir de casa, 
comprar i vendre (d’un llàpis a una 
vivenda), seguir estudis universi
taris, etc...

Aquest CIBERESPAI és una 
font d'oportunitats i d'amenaces, 
com sovint passa amb totes les 
coses noves que tenim a l'abast.

Oportunitats perquè ens apropa 
la cultura, l'oci, els serveis, el 
treball i ens permet formar part 
d'una gran familia (TELEPOLIS).

Amenaces perquè si no 
ocupem un lloc en aquest espai, 
podríem acabar desplaçats o 
senzillament, no existir, i perquè 
es previsible que ens arribi una tal 
quantitat d’informació en formes 
i maneres que ara no som capaços 
ni d’imaginar, que ens faci molt 
difícil separar el gra de la palla i 
obtenir aquella informació que 
realment necessitem per millorar 
la nostra qualitat de vida.

Ricard Giménez i Camins

Tel. 23 54 48

Jordi Cadena i Roca 
Marc Martorell i Expòsit

M A R I À

c/Sant Antoni, 53 - 17190 SALT (Girona)

Sport Garatge, s.a.

Reparacions ps Marquès de Camps, 5
* Engrassaments T e i. 23 33 11
* Neteja s a l t

VOLVO
Camions i Autobusos

Polígon Torre Mirona - Tel. 23 38 61 - S A L T
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CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

Inflant un globus

Aquell dia havia començat 
com qualsevol altre. El matí havia 
transcorregut amb tota normalitat. 
En Bernat, que a més d'alcalde era 
pagès, va treballar tot el matí a la 
granja, amb el bestiar. La seva 
dona va fer les tasques rutinàries 
de la casa: anar a comprar, rentar 
la roba, netejar la casa i preparar 
el dinar. L'Abel i la Laia van anar 
a l'escola i l'irineu va anar a la 
ciutat a fer unes gestions i no 
tornaria fins al vespre.

A la tarda, però, va passar un 
fet inesperat. La senyora Eulàlia 
era veïna de la família d'en Bernat 
i quan no s'havia què fer, li 
agradava anar a visitar els seus 
veïns per fer petar la xerrada i co

mentar el que passava al poble. 
Sabia totes les històries, les 
tragèdies i els embolics de la vila. 
Sempre estava al corrent de tot. 
Aquella tarda, quan anava a casa 
de l'alcalde a visitar la Mariona, 
al pujar l'escala del seu pis i just 
abans d'arribar davant la porta, va 
sentir crits de veus que discutien, 
tot seguit d'un gran soroll i des
prés uns xisclets. Semblava la veu 
de la Mariona gemegant. L'Eulàlia 
va veure que arribava en molt mal 
moment i va recular.

Poc després, de de la finestra 
de casa seva va veure que arribava 
una ambulància i s'emportaven 
amb una camilla la pobra Mario
na. A l'ambulància també hi va

pujar en Bernat.
Li van faltar minuts per anar- 

ho a comentar a totes les seves 
veïnes:

- Ja te n'has assabentat, Filo
mena, d'aquest escàndol? Quina 
desgràcia!

Fiat Bravo e Brava  c o t x e  de L’a n y  1996

GAR4TGEINFERNACIONAL
Ctra. Girona - Anglès, s/n. - Tel. 24 12 12 - SALT C O N C E S S IO N A R I B a u s a



CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

- No sé res Eulàlia, només he 
vist una ambulància. Digues, 
digues, què ha passat?

- Doncs que jo anava a casa 
d'en Bernat, i quan pujava l'escala 
he sentit com discutien i ell ha 
amenaçat la seva dona, s'han 
barallat....

- Què dius ara? I què més...?
- Doncs ell, amb un atac de 

follia l'ha ben apallissada.
- No m'ho puc creure! No 

m'ho hagués pensat mai d'una per
sona com ell. Però per què...?

- Gelosia.
- N'estàs segura?
- Hi posaria la mà al foc. Una 

baralla així ha de ser per gelosia. 
En Bernat deuria pensar que ella 
l'enganyava amb algú altre....

- Però amb qui?
- Vés a saber..., què se jo, amb 

el carter, potser.
Quan van acabar de xerrar, la 

Filomena va anar a explicar-ho tot

a la Quimeta:
- Quina desgràcia, Quimeta!
- Què ha passat?
- En Bernat ha intentat matar 

la seva dona perquè s'entenia amb 
el carter....

A poc a poc va anar creixent 
la notícia. En Julià, un dels 
regidors de l'Ajuntament del partit 
de l'oposició, va exigir la dimissió 
de l'alcalde. I, ben aviat, van arri
bar a la vila periodistes tafaners 
atrets pels rumors d'aquest 
escàndol.

Molts maldecaps li va portar 
a en Bernat i a la seva família 
aclarir el que realment havia 
passat: la Mariona va caure d'una 
taula on s'havia enfilat per poder 
canviar una bombeta. Les 
conseqüències van ser unes frac
tures al braç i a la cama sense 
massa importància. La discussió 
que va sentir l'Eulàlia no era res 
més que les d'un serial que feien

per la tele. Llavors va sentir el 
soroll de la caiguda, i els crits i 
gemecs de l'accidentada senyora. 
Tota la resta foren imaginacions i 
suposicions de l'Eulàlia, a les 
quals també s'hi van afegir les 
d'altres veïns i veïnes.

Com que tot aquest afer va 
atraure periodistes, en Bernat va 
poder aclarir els fets públicament. 
L'Eulàlia, també públicament, va 
demanar excuses per la confusió 
que havia originat. Diuen que això 
li va servir de lliçó i que, a partir 
d'aquell dia, no va escampar més 
comentaris sense assegurar-se 
abans de la veracitat dels fets, i va 
evitar difondre res que pogués 
malmetre la bona fama d'algun 
veí; però tot això, sincerament, no 
és res més que un rumor.

Xavier Margenat

CENTRE RECANVIS MOTO

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA

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

m

MIRALLS I VIDRES

OLAR, s.a.
n rw w

DISTRIBUÏDOR DE FINESTRES DE GELOSIA I 
MAMPARES PER A BANY "VENTIKLAR"

- Manipulació i col·locació de vidre pla "CLIMALIT", 
"SECURIT", CORBAT. LAMINATS, etc...

- Especialitzats en vidrieres artístiques, de formigó i 
vidres a la  sorra

c /Joan  Maragall, s/n. (ctda. Pas. Països Catalans) - Apt. n.a 147 
Tel. 23 58 11 - Fax 24 30 82 - 17190 SALT (Girona)

metal l  -nou
serra lleria  d 'a lu m in i i fe rro

c/. Curt, 5 - Tel. 24 40 58 - 17190 SALT (Girona)
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EL DIAMANT DE LA PLACA

Les Primeres Comunions 
al pavelló

Quan el curs passat la 
Parròquia de Sant Cugat va pro
posar fer les primeres comunions 
a la pista poliesportiva de Salt, 
molts pares van aixecar el crit al 
cel. És explicable, perquè totes les 
novetats solen sorprendre i no 
s’entenen a la primera.

Ara, després d'haver fet l'ex
periència dos anys seguits, molta 
gent ja ho veu més clar. Han estat 
unes cerim ònies plenament 
reeixides, d'una gran dignitat i de 
les quals els participants n'han 
sortit molt contents. I no és que 
hagi sortit bé per xamba o fortu
na, sinó perquè darrere hi ha un 
equip de catequistes que hi creu i

que és una pinya, una majoria de 
pares i mares que ho han entès i 
que han col·laborat, i un estol de 
voluntaris i voluntàries de totes 
edats que enamora.

Però, quines són les raons que 
van dur l'equip de catequistes, 
amb el suport del Consell Pasto
ral, a prendre aquesta decisió?

1) Des de fa tres anys, a la 
parròquia es fa un tipus d'iniciació 
cristiana que s'anomena Cate
quesi Familiar. Aquesta etapa dura 
dos cursos, en els quals els pares 
s'im pliquen en la catequesi 
d'iniciació dels seus fills. Per tant, 
després d'haver compartit durant 
dos anys tantes inquietuds i

moments tots junts, és lògic que 
també es faci la celebració de les 
comunions tots junts, com la 
culminació d'aquesta iniciació.

2) Els nens i nenes que han 
estat junts durant dos cursos, no 
té gaire sentit que se separin a 
l'hora de fer la Primera Comunió. 
Ells se senten molt més engrescats 
a fer-la junts. I és la seva festa!

3) L'experiència de molts anys 
ens diu que les cerimònies de 
comunions a l'església és molt i 
molt difícil que conservin el to que 
requereix un acte sagrat. Encara 
que limitem el nombre de nens i 
famílies al màxim, no s'assegura 
que no hi hagi xivarri, malentesos

Gudayol Auto-Taller, S.A.

EXPOSICIO I VENDA: d  Major, 156 
Telèfon 24 20 43 - Fax 24 38 61

SERVEI OFICIAL: c/ Mercè Rodoreda, 13 
Tel. 24 37 49 
17190 SALT



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

i fins discussions amb gent que 
no se sap comportar o que no 
accepta les normes de respecte que 
la parròquia disposa. D'altra ban
da, el gruix de les columnes del 
temple fa que la gent que està al 
darrere no vegi res i això provoca 
més descontrol. En canvi, al 
pavelló l'ordre es controla molt 
millor.

4) L'Església, en sentit teo
lògic, no són les pedres del tem
ple. "El temple de Déu sou 
vosaltres", diu Sant Pau. I diu Je
sús: "Allà on n'hi hagi dos o tres 
de reunits en el meu nom, allí sóc 
jo enmig d'ells". Per tant, no és tan 
important el lloc com l'esperit que 
ens reuneix, no ha de comptar tant 
la forma com el fons. D'altra ban
da, l'església és oberta per als nens 
i per als pares cada setmana. 
D'això ens queixem, que després 
la majoria no vénen.... De què ve
nia, doncs, tant d'interès per 
l'església?

5) Jesús no redueix pas la 
religió al temple. La gran majoria 
de passatges evangèlics tenen per 
escenari l'exterior, a l'aire lliure, a 
la muntanya, prop del mar o dels 
rius de Palestina. I quan el Papa 
va per aquests mons de Déu, 
sempre celebra les seves misses 
massives a fora, en grans es
planades. No siguem més papistes 
que el Papa!

6) Com a seguidors de Jesús, 
sempre ens volem posar a favor 
del més dèbil. I, en aquesta mo
guda consumista de les co
munions, el més dèbil i la víctima 
són els infants. Per tant, en fer una 
celebració tots junts i massiva, 
reduïm en part el caràcter de 
competició social dels vestits i 
demés. No és una festa dels grans 
que utilitzen els fills per les seves 
conveniències, sinó una festa dels 
nens, i tota la família s'hauria

d 'adaptar al que 
decideix la parrò
quia pensant en els 
nens. (Encara que 
després els costi 
trobar restaurant, 
que aquest no és el 
nostre problema).

7) Alguns diuen
o insinuen que el 
que volem és estal
viar-nos feina i li- 
quidar-ho tot d'un 
sol cop. La veritat 
és que la parròquia 
certament té altres 
responsabilitats i 
obligacions al 
maig, al juny i tots 
els mesos, qüestió 
agreujada ara per 
l'escassetat de ca
pellans. I sincera
ment, la nostra 
vocació de cape
llans i de catequis
tes no ens porta pas 
a sofrir tot un re
guitzell de misses 
de comunions que 
està demostrat que 
no funcionen com 
creiem que haurien 
de funcionar, per
què un petit tant per 
cent de convidats 
incontrolats poden 
espatllar-ho tot. I 
els infants, els pares i els cate
quistes no es mereixen això.

8) Per tot el que s'ha exposat, 
no podem dir que el pavelló sigui 
"indigne" per fer-hi les comu
nions. La dignitat la posen les 
persones, no les coses. A més, la 
gent que ho ha vist pot donar fe 
que l'estètica que s'aconsegueix és 
molt digna. L'estètica, però no ha 
de ser el criteri més important. 
Penso en aquelles parelles de nu

vis que es volen casar per l'es
glésia per raons d'estètica, perquè 
les fotos queden millor en una 
església. Creieu que té sentit això?

Miquel-Àngel Ferrés LA 
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TEVA/MEVA

Enri
Regidor d'esports 1

1

En 1'entrevista que transcrivim a continuació, el 
responsable d'esports del nostre Ajuntament 

expressa els seus punts de vista sobre el tema central 
a què dediquem aquest número de LA FARGA: 

la utilització del pavelló d'esports.

-  Amb quins criteris es fa el 
repartiment d'horaris d'uti
lització del pavelló entre les 
diferents entitats del poble?

En principi, es parteix de la 
base que hi ha una sèrie d'entitats
o clubs que tenen consolidades 
les seves activitats al pavelló per 
tradició i per nombre de prac
ticants. A partir d'aquesta realitat 
es mira de com paginar les 
necessitats de cada entitat segons 
les sol·licituds presentades, amb 
les disponibilitats d'horari. Apart 
d'aquestes, en poden sorgir de no
ves, amb peticions difícils d'aco
blar perquè, naturalment, l'horari 
és lim itat. Dins del que és 
possible es mira sempre d'atendre 
de la manera més satisfactòria 
totes les peticions.

- Quan la suma d'hores 
sol·licitades és superior a les 
disponibles, el problema deu 
ser difícil de resoldre...

És clar que sí. El repar
timent es fa per temporades i, 
efectivament, n'hi ha hagut de 
conflictives. Puc dir, però, que 
l'actual no ho ha estat gens, ja 
que totes les entitats es van 
posar d'acord i, pràcticament, 
no va haver-hi problemes.

- Referint-nos a les res
postes de les entitats a la 
nostra enquesta, veiem, per 
exempe, que el Club Arquers 
Salt, que actualment utilitza 
el pavelló per als seus 
entrenaments, reivindica un 
camp de tir de 120x60 metres.

Quina possibilitat hi ha d'aten
dre aquesta demanda?

Tenim clar que el tir amb arc 
no és una activitat pròpia de 
pavelló i que necessita una 
instal·lació adequada, a l'aire 
lliure. Això és en vies de solució, 
ja que estem a punt de condicio
nar, per a aquest/ús, uns terrenys 
darrere el cementiri, on hi havia 
hagut els vivers municipals de 
jardineria. Espero que aquest 
mateix estiu quedi enllestit.

- Pel que fa a la pregunta 
sobre quin equipament conside
ren prioritari a Salt, dues 
entitats contesten que hauria de 
ser una piscina coberta. Com es 
veu aquesta possibilitat des de 
l'Ajuntament?

V r SERRALLERIA

LL·lJLs \)aJüun£L,s.i. 

FERRO i ALUMINI

c/. Lluís Moreno, 11 - Tel. 23 75 00 -17190 SALT

* OBJECTES DE REGAL
* MATERIAL ESCOLAR
* TREBALLS D'IMPREMTA
* PREMSA

c/.Major, 103 - Tel. 40 10 52 - 17190 SALT (Girona)



TEVA/MEVA

ic Pallàs
ke l'Ajuntament de Salt
I

Veiem que, efectivament, és 
un equipament necessari. Molt 
necessari. El problema, però, és 
que és tracta d'una instal·lació 
molt i molt cara, tant de cons
trucció com de manteniment. El 
pressupost de construcció és de 
més de tres-cents milions de 
pessetes. I malgrat les subven
cions que es poguessin acon-se- 
guir, la part a càrrec de l’Ajun
tament és impossible d'assumir 
en aquests moments.

Però amb tot, el principal pro
blema no és el cost de la cons
trucció, sinó com he dit, el del 
manteniment, que és caríssim. 
Aquest és el gran problema de les 
instal·lacions esportives i el que 
a mi més em preocupa. Són ins
tal·lacions que envelleixen molt 
ràpidament i que requereixen 
inversions constants. El camp de 
futbol de Les Guixerres, per 
exemple, només té sis anys i ja 
es veu vell. I no parlem del camp 
de futbol del Salt, o de la piscina. 
Podem dir, que actualment, tots 
els recursos pressupostaris del 
Patronat d'Esports s'han de des
tinar a la conservació de les ins
tal·lacions actuals. Per tant, en 
aquestes condicions no podem 
pas pensar, per ara, en nous equi
paments. Parlar de la construcció 
d'una piscina coberta, tenint-ne 
una com la que tenim -descoberta 
i en un estat de conservació molt 
deficient, ja ho sabem, però que 
malgrat tot presta un bon servei 
al poble- penso que el més con
venient seria renovar-la com
pletament i, en tot cas, cobrir-la 
pel sistema de bombolla d'aire o 
similar, i dotar-la d’aigua calenta.

Aquesta solució suposaria tenir 
una instal·lació digna a un cost 
molt inferior.

- Una altra entitat, el Hoquei 
Club Salt, assenyala com a 
prioritari la construcció d'un 
segon pavelló, argumentant que 
la importància demogràfica de 
Salt -la cinquena població de 
les comarques gironines- ho fa 
necessari.

Som la cinquena població en 
nombre d'habitants, és veritat. 
Però aquesta importància no es 
correspon amb la renda per 
càpita. Desgraciadament, som un 
Ajuntament econòmicament po
bre. I tomo a repetir que el pro
blema principal serà sempre el del 
manteniment. Per altra banda, 
entre el pavelló, la pista coberta i 
les altres instal·lacions, ens 
n'anem sortint, anem tirant, sense 
massa dificultats. És clar que un 
segon pavelló, i una piscina 
coberta, o una pista d'atletisme, i

fins i tot un velòdrom ens anirien 
molt bé, però no som prou rics, 
per això. Seria allargar més el 
braç que la màniga.

- Algú ens ha dit que el 
pavelló no s'aprofita al màxim, 
que no se'n treu tot el rendi
ment que seria possible.

De cap manera. Jo diria que 
funciona al cent per cent de les 
seves possibilitats. Entenguem- 
nos: al cent per cent a les hores 
punta. Potser sí que en horaris 
del matí o primeres hores de la 
tarda podríem encara atendre de
mandes d'utilització. Però puc 
assegurar que, entre les activitats 
program ades pel Patronat 
d'Esports i les dels clubs i enti
tats, omplen pràcticament totes 
les hores disponibles, diària
ment, fins a mitjanit.

Josep Cristòfol
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TEMA CENTRAL

El pavelló 
Municipal d’Esports

E strenat a finals del 
1985, ha esdevingut una 
peça fonam ental per al 
desenvolupament de l'es- 
port a Salt, en els onze anys 
que porta de funcionament. 
Una dotzena d 'en tita ts  
esportives, col·legis i altres 
col·lectius del poble l'uti
litzen  per a les seves  
activitats. Des de les nou del 
matí fins a mitjanit, una 
mitjana de 350 esportistes 
omplen les seves pistes tots 
els dies de l'any, i una colla

d'entitats tenen ubicades les 
seves secretaries dins el mateix 
pavelló en els espais previstos 
per a aquesta finalitat.

El repartim ent d'horaris 
d'utilització de les pistes es fa 
cada tem porada, cosa que 
algunes vegades ha resultat 
conflictiva, ja que sempre hi ha 
més sol·licituds d'horari per 
part dels clubs que hores dis
ponibles.

Sobre aquest aspecte LA 
FARGA ha volgut contrastar 
l'opinió de les entitats usuàries,

amb el parer de l'A jun
tament com a responsable - 
a través del Patronat Mu
nicipal d'Esports- del seu 
funcionament. Amb aquests 
objectius hem tramès unes 
preguntes-enquesta a les 
entitats per una banda, 
hem entrevistat al regidor 
d'esport senyor Enric Pa- 
llàs, per l'altra. El resultat 
és el que segueix.

frigoríficos del ter
s.a.

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

c/ Major, 419 - Tel. 23 31 11 * Telex 56204 FTER-E
17190 SALT (Girona) Apart. Correus, 239
Fax 24 45 18 17080 GIRONA



EL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS

Fitxa d'instal.lació esportiva

Adreça: 
Data d'inauguració: 
Gestió a càrrec del:

Terreny de joc: 
Enllumenat: 

Grades: 
Vestidors:

Altres serveis:

Centre de medicina de 
l'esport:

Activitats:

Passeig dels Països Catalans, s/n. 
22 de desembre de 1985. 
Patronat M unicipal d'Esports. * PATRONAT

MUNICIPAL
D'ESPORTS

SALT

Entitats usuàries:

M itjana d'esportistes diari: 
Horari de funcionament:

Superfície de 1.420 m2. Parquet.
Per làmpades de vapor de sodi.
Amb capacitat per a 500 espectadors asseguts.
6 de col·lectius, 6 d'individuals (àrbitres), i 2 d'adaptats a 
persones minusvàlides. Tots amb aigua calenta i calefacció. 
Oficines i locals socials, 140 m2.
Magatzems, 40 m2. Bar durant els partits.
Espais de despatxos: 9. Per reunions: 2

Servei de revisions mèdiques a esportives, especialment 
practicants d'esport de base, com electrocardiogrames, 
capacitat de recuperació després de l'exercici, etc.

B àsquet, fu tbol sa la , ju d o , h a lterofília , tennis tau la , 
manteniment adults i grans, psicomotricitat, base esportiva, 
voleibol.

A grupació Esportiva Salt, Club Bàdm inton Salt, Club 
Bàsquet Salt, Club Esquí Salt, Veïnat de Salt Futbol Sala, 
Patronat Municipal d'Esports, Policia Local, Club Bàsquet 
Tres Punts, Club Tennis Taula Jovent Saltenc. Escola del 
Pla, Escola Verge M aria, Escola Pompeu Fabra, APA Sal
vador Espriu.

350.
de 9 a 13 i de 15 a 24 h.

Ò PTIC  DIPLO M AT

Pça. Catalunya, 8 - Tel. 20 42 28 - 17003 GIRONA
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EL PAVELLÓ MUNICIPAL D 'ESPORTS

Camp de tir de 120 x 60 m. 
(competicions oficials) 

i pavelló cobert 
(proves indoor)

Ens sembla difícil de repartir, 
hi ha poques instal·lacions i 
poques ganes de col·laborar 

entre entitats.

Qualsevol que ajudi 
els esports 

menys afavorits i 
minoritaris.

Pavelló i pista 
poliesportiva.

Activitats que es fan actualment 
al pavelló podrien practicar-se 

en un altre lloc.
Piscina coberta.

Muntanyes i estació d'esquí.
No ens ho hem plantejat, però 

qualsevol que potenciés l'esport 
de lleure ens semblaria bé.

Piscina coberta.

Pista poliesportiva 
de 20 x 40 m. 

amb els seus complements.

Segons les necessitats 
de cada entitat.

Per densitat de població, 
a Salt ens correspondria un 

segon pavelló.

100 m2 de "tatami" 
(matalassos de gran densitat).

Rotatiu, tant en activitats com 
en instal·lacions.

Sala polivalent, amb 
sòl de "tatami".

Una sala amb mínim 
de quatre taules

Repartir equitativament 
les hores disponibles.

El que ens permetés disposar 
d'un local fix per 

no haver de desmuntar i muntar 
les taules cada dia.

BOLSOS 
ARQUEROS, S.L.

Venda directe al públic

c/ Pere Coll i Guitó, 14 Tel. (972) 23 59 65
17190 S A L T  (Girona) Fax 23 39 84

SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA 
EN FERRO I ACER INOXIDABLE

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

Doblat de xapes i talls

TALLER: Camí antic de Sait a Vilablareix 
Tel. 23 53 17



EL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS

Quin equipament esportiuj creieu 
que seria prioritari a s¿lt?

CLUB
Qr£ ARQUERS
§  SALT

CLUB

C.B.” SALT bàsX et

CLUB ESQUI SALT

CLMB E5QWÍ 5ALT

HOQUEI
CLUB
SALT

TENNIS TAULA 
JOVENT SALTENC

ORGANITZACIÓ IMMOBILIÀRIA  
FINQUES - HIPOTEQUES

17190 SALT Tel. (972) 40 10 99
Major, 231 Fax (972) 40 10 99

#  ¡ GRANJA

<MARGENAT>
Abat O liva, 10 - Tel. 23 06 79 

Major, 57 - Tel. 23 00 61 
S A L T



IMATGES

Audiències

Un dia, el productor de sèries 
de televisió Joan Bases (Secrets de 
família. Poble Nou, La Rosa, 
Estació d'enllaç...) em comentava 
que fa anys, quan ell era 
realitzador de "telesèries” a Sant 
Cugat -TV2-, el seu control 
d'audiència i de qualitat era la seva 
mare, que l'endemà de l'emissió li 
comentava si l'obra era bona o no.
O sigui que això de saber al minut 
la gent que està mirant un 
determinat programa de televisió 
és cosa d'ara. Fa quinze anys no 
tenia la més mínima importància 
l'audiència de qualsevol progra
ma, ni el que l'endemà sortia en 
els altres mitjans d'informació el 
"rànquing" d'espectadors; i això

donava als responsables dels pro
grames i de la mateixa televisió 
una llibertat a l'hora de fer o 
deixar de fer un determinat pro
grama.

Què ha canviat en aquests 
darrers quinze anys?

Dues coses són les que han 
determinat aquest canvi d'actitud:

el règim-per tant unà informació 
i programació amb més llibertat i 
varietat- i les privades, ja que 
l'oferta era única i per tant no hi 
havia competència ni la possi
bilitat de canviar de programa ni 
de fer "zapping" ja que no hi havia 
comandament a distància.

Però és clar, no tot han d'ésser

<
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2
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MOSQUITERES
•  Enrollables, 

fixes, laterals.
(Fabricació pròpia)

BÚSTIES
•  Per a comunitats

de propietaris i I l l t P f p 5
particulars. jj
(Més de 100 models diferents)

- SERVEI TÈCNIC PROPI
- ASSESSORAMENT
- PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

NOVA ADREÇA  
EXPOSICIÓ I VENDA:

PERSIANES
•  Enrollables 

normals, de calaix 
exterior (sense obres), 
de llibret... Tant amb 
alumini, PVC o fusta.
•  Motorització de persianes.
•  Accessoris i recanvis de tot tipus, 

TALLEM PERSIANES AL MOMENT

MAMPARES DE BANY
•  Per banyera i dutxa.

CORTINES |-----------------
•  Venecianes, plisades, j

verticals, enrollables. £E -.~
(Confecció a mida) Y ^ T Z .r·-^ i

d  Rafael Masó, 52 - baixos (cantonada Gavarres) 
Tel. 23 53 62 - Fax 40 09 64 - 17190 SALT (Girona)



IMATGES

rents canals, tots facin el mateix 
programa, perquè és el que l'au
diència vol. I actualment tornem 
a tenir una o dues possibilitats 
d'escollir i amb continguts més 
rebaixats, no fos cas que l'au
diència es molestés per haver de 
pensar massa i anés a l'altra 
possibilitat.

I qui és aquesta gent anome
nada "audiència". No ho sabrem 
pas mai, però em sembla que som 
tu, jo, l'altre i el de més enllà. 
L'audiència, en resum, som tots 
els que mirem la tele, però que mai 
acaba de fer el que ens agrada, 
perquè segons diuen els respon
sables: fem el que vol l'audicència.

Guillem Terribas

I

paulí
P g e s t o r i a -a p i

M P 1
n ú m . 218

agència de la propietat immobiliària  
administració de finques 
gestoria administrativa

20 88 54
avgda. jaume 1, 44 baixos - tels. 20 13 35

21 46 08 Fax
17190 - girona

passeig països catalans, 147 - tel. 24 44 92 17190-salt

* Fabriquem armaris a la seva mida.
* Interiors exclusius

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

avantatges també hi han ser
vituds. Sobretot econòmiques. 
Actualment qui mana a la televisió 
(també es pot traslladar a la ràdio, 
al cinema...) no és exactament 
l'espectador, sinó aquesta massa 
anònima anomenada "audiència" 
i que segons els números hi haurà 
més o menys publicitat. Per tant, 
actualment el més important a la 
televisió ja no són els programes
i els continguts en si, sinó la 
publicitat. Quanta més publicitat 
tingui una tele o un programa, 
millor serà i tindrà més audiència. 
Un exemple: " Antena tres televi

sión" no emet un programa si no 
té un mínim d'audiència -per tant 
de publicitat- sense importar el 
contingut o la qualitat. Per exem
ple: la Isabel Gemio aconsegueix 
batre rècords d'audiència amb el 
programa "Lo que necesitas es 
amor". Era la nena mimada per 
"L’audiència" i pels directius, 
deixà el programa i proposà fer- 
ne un altre amb "més contingut". 
No funciona i salta. En proposa 
un altre i tampoc funciona i li do
nen una darrera oportunitat. Què 
fa ella? doncs fer una mena de "lo 
que necesitas es amor/Reina por 

un dia/Quien sabe a 
donde..." i torna a 
connectar amb l'au
diència i torna a és
ser l'estrella de la 
"tele" amb el.pro- 
grama "Sorpresa, 
sorpresa". Com ho 
ha aconseguit, pues 
fent el que dóna més 
publicitat.

Per tant, ara, 
amb la diversitat de 
canals sem blaria 
que tenim més pos
sibilitats per triar i 
veure més i millors 
programes. Doncs 
no, la lluita per l'au
diència ha com 
portat que actual
ment tot i els dife
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PETANCA

lr. Campionat d’Espanya Femení 
de Seleccions Autonòmiques

Disset Federacions Autonò
miques, amb un total de 96 
jugadors, van celebrar a Caldes de 
Malavella, els dies 26, 27 i 28 
d'abril, el lr. campionat d'Espanya 
Femení de Seleccions Autonò
miques.

Aquesta competició se celebra 
un cop cada dos anys, i un cada 
quatre es realitza el campionat del 
món femení, que aquest any tindrà 
lloc a Finlàndia.

La Delegació Gironina de Pe- 
tanca hi participà amb una tripleta, 
que la formaven les següents ju
gadores:
- Dolor Gamundi i Canals.
- Estrella Pino i Montilla
- Montse Cabrelles.

La Federació de la Comunitat 
valenciana va assolir el lr. lloc.

Tripleta seleccionada per participar al lr. Campionat d'Espanya 
de Seleccions Autonòmiques.

Tancat: dilluns, dimarts 
i dimecres nit 

FEM: Comunions, 
bateigs, convencions, 

sopars o dinars de colles

Plaça de la Vila, 12

^  ta  del Bon%¿
De dilluns a dissabte 

menú econòmic 
1.000 pta. 

amb licor digestiu. 
Diumenges i festius 

menú especial de festa 
1.500 pta. amb 

topa de cava brut

SALT - Tel. 23 32 08

FRED i
GIRONA, C.B.

AIRE C O N D IC IO N A T I CALEFACCIÓ

c /  R. Sambola, 13
17190 SALT Tel. 2 4  2 9  7 0
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C o m iç
TURRO.S.A. V . L

MAQUINÀRIA I UTILLATGE PER A LA 
CONSTRUCCIÓ

Passeig dels Països Catalans, 5 8  
Tel.  2 3  37 31 - Fax 2 4  11 81 - 1 7 1 9 0  SALT

llibreria 22

h í z . d l

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 ;rupígrup



LOCAL

Campionat Provincial de 
Tripletes Federatives

La Federació Catalana el 4t lloc, i 
la tripleta de la delegació Gironina 
quedà en 9è lloc.

El lr. CAMPIONAT D'ES
PANYA FEMENÍ DE 
SELECCIONS AUTONÒ-MI- 
QUES té el suport de la Federació 
Espanyola de Petanca, la Fede
ració Catalana de Petanca, el 
Departament d'Esports de la Ge
neralitat de Catalunya, la Dipu
tació de Girona, l'Ajuntament de 
Caldes de Malavella i el Depar
tament de Benestar Social. A més 
hi col·laboren Caixa de Girona i 
Manufactures Gassol.

A.A. i P.

Campionat 
Provincial 

"Sant i Patró”

El 14 d’abril d’enguany es va 
celebrar el CAMPIONAT PRO
VINCIAL "SANT i PATRÓ" al 
Residencial Park Massanet.

Les FÈMINES, del CLUB 
PETANCA SALT van ser les 
segones classificades amb la 
següent Tripleta:

- Tina Molas
- Carme Hosta
- Montse Ayats.

Els dies 10, 17 i 24 de març es 
va celebrar a Bescanó el CAM
PIONAT PROVINCIAL DE 
TRIPLETES FEDERATIVES, de 
les diferents categories: Sèniors 
la, Sèniors 2a, Fèmines, Juvenils
i Infantils.

Aquest campionat és valid per 
anar als CAMPIONATS D’ES
PANYA DE PETANCA. Els gua
nyadors que foren els primers 
classificats del Club Petanca Salt 
són:
Sèniors la.: Josep Ma. Quintana, 
Joan Ramon Jiménez, Josep An
toni Hidalgo.

Els guanyadors aniran prope

rament als CAMPIONATS 
D'ESPANYA DE la. CATEGO
RIA, que se celebraran a Alacant.

Fèmines: Dolors Gamundi, 
Estrella Pino i Carme Fernández.

Aconseguiren el 2n. PREMI, i 
participaran a la 2a. COPA DE 
CATALUNYA que se celebrarà a 
Perpinyà

Els SÈNIORS lla , JUVE
NILS i INFANTILS, del Club 
Petanca Salt no es varen poder 
classificar per anar a les finals del 
campionat.

Cal destacar que, entre totes les 
categories, hi va haver una gran 
participació.

Campions Provincials Sèniors Primera.

Campionat Provincial "Copa President”

El 21 d'abril de 1996 es va 
realitzar el Campionat "COPA 
PRESIDENT". I les FÈMINES 
del CLUB PETANCA SALT van 
assolir el lr. lloc:
- Dolors Gamundi
- Estrella Pino
- Carme Fernández

Aquesta tripleta participarà i 
ens representarà als CAM 
PIONATS DE CATALUNYA. A 
més els SÈNIORS 2a. van quedar 
classificats en segon lloc:
- Pere Canadell
- Llorenç Galán
- Lluís Roca

C L U B  PETANCA
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COL·LABORACIÓ

El Eco de Salt

A finals de l'any 1915 es va 
començar a publicar a Salt un 
periòdic d'avisos i noticies que 
duia per nom EL ECO DE SALT.

Tenia la redacció i l'admi- 
nistració al carrer Colón, núm. 3.

Era imprès a Dalmau, Caries i
C . de Girona.

El seu preu era de 10 cèntims. 
Sortia cada quinze dies.

Era d'esquerres i republicà.
El 26 de febrer de 1916 es van 

inaugurar les cròniques des de 
Barcelona, a càrrec de PEE.

Els col·laboradors de EL ECO 
DE SALTr l'Emili Pibernat fou 
nombra-t, el febrer de 1916, re
dactor-corresponsal a Salt del 
diari La Publicitat de Barcelona.

EL ECO DE SALT tenia esta
blert un intercanvi de publicacions 
amb "La Veu d'Ulldecona", "La 
Veu del Poblé" de Palma de Ma
llorca; El Eco de la Comarca", 
dAmposta; "El Poblé dAlcañiz", 
"Corcho y tapones" de Sevilla; 
"Heraldo Nacional", de Barcelo
na; "Vida Nova", de Calella; "Los 
Quijotes", de Madrid; "L'Ideal", 
de Lleida; "El Faro" d Amposta i 
"Llibertat" de Figueres.

A més, la redacció de EL ECO 
DE SALT organitzava una sèrie de 
conferències; éssent la primera el 
març de 1961, i que va anar a 
càrrec de l Emili Pibernat, mem
bre de la redacció, qui va parlar 
sobre 1 Administració Local.

El periòdic EL ECO DE SALT, 
tenia 8 pàgines, amb publicitat 
inclosa, donava informació molt 
extensa i local, de la situació del 
moment i a més tenia la crònica 
habitual des de Barcelona.

SESIÓN DEL DlA 17 JUNTA MUNICIPAL 
DE ASOCIADOS

Cal dir que aquest any es com
pleixen vuitanta anys de la seva 
publicació i ha estat el primer diari 
del poble de Salt.

Els seus repartidors eren en 
Domènech Bosch i Ribas i l’Ama
deu Ribas.

Agapit Alonso

“ESTABLECIMIENTO DB 
OOMIDAS y  BEBIDAS

Joaquín Cañáis

Precios .¡n competencia 
Servicio esmerado

cnnçoneTfl pcr n  pmno
” A MA ESTIMADA”  

Jomn Ommadmvmll

Kefreml-.M: fEH K  MERCADER

Vino del ñmpurdán

Hngel Gomalada

Café B osch
Otmodo y  empncioao 

Sarvlolo «amarado

TIENDA DE GORRAS

Podro M oroador Andrau
GRANNOVEDAD EN

ALMAOÉM BE MADERAS

Narciso Prunell

”l“
Jo se fa  J{ebarter de Xargay

C0M1DI0II COI U1L TITILO •• •• -  I U W -  IMIÍiL CÜ1ICI
DE B A R C E L O N A  

Calla de Qerona, número 45, principal.

Instalaciones eléctricas

PRECIOS MODICOS

C E N TR O  R E P U B LICANO
Grandes y extraordinarios bailes de carnaval

A CARGO DE UNA MUY RENOMBRADA ORQUESTA

- - La inauguración tendrá efecto el día 2 6  del mes actual - -

El ••gando , aa o a la b r .r i mi día 4  da mmrxo próxim o, duran,a ol a to l  aa 
adjudicarán  ra/toaoa  pramioa m te a  m iaoaraa  qua, a Juloio dolJurado, aa 

_ _  _ _ _ _ _  hagan aoraadarma m al t o - - - - - - - - -

A> tegeu tu visitar los espaciosos salones del «Centro Republicano.

• ORIOIHALLS BAILES > L A S  P O L C A S

LA FARGA



CAGAFERRO RACÓ POÈTIC

L'acudit foll

El racó del 
poeta

Molt tendroment inicia el violí 

- 1'Adagio en sol menor, 

i en pocs memoments s'apodera el só 

de tots els meus sentits. Plou

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

Nom i cognoms ___________________________________
A d reça -------------------------------------- T e lè fo n _________
Codi Postal_____________ P ob lació_________________
D.N .I---------------------- P ro fessió____________________

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.

- g 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, pera la subscripció de "LA FARGA- 
Revista de Salt".
Titular compte/llibreta ___________________________
Banc/Caixa ______________________________________
Agència/Adreça__________________ ______________
Número de compte/llibreta_____________________

Signatura

i t'escric amb una solitud desmesurada 

Sóc la mateix música i m'extremeixo 

mentre els arquets m'atien les artèries 

i el cor fimbra i galopa i no es salva.

En un espai ingràvid de la tarda 

m'omplo d'aigua de clàssics i de tu 

i danso i m'enlairo com les serps 

i em desmaio amb lentitud com els salzes.

Francesca Laguarda
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Tingueu vistes/

Habitatges tota lment exteriors,
al Pg. dels Països Catalans de SALT, amb 3 do rm ito ris  dobles, 

90 m2 i cuina equipada. Pàrquing opcional.

EUGESA
CON STR UC TO RA .  IM MOBILIÀRIA

■ÚL·

Informeu-vos al carrer Major, 182 - SALT 
Tel. 23 55 61

Subvencions a descomptar del preu.

wwwwv

• Préstec del 80%
• Interessos del 7 ,5%  segons 

ingressos
• Subvencions de la G eneralitat del 

5%  al 10%  segons comprador.


