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EL RACO DEL POETA EL COLOR DELS DIES

Vora el mar
camí de Ronda,
vells pins i aigua a l'escull,
sento una fiblada fonda
tot el que allarguen
els meus ulls.

L'he petjat de dia i nit, 
amb sol ardent
0 amb tarda ombradissa, 
bonic amb sol resplandent
1 més encara quan bufa 
la brisa.

Quan el vent retorça la branca 
i la pluja davalla a l rocam, 
m'adono que l'escuma blanca 
s'ufana del seu bram.

Quants amors i desamors 
has escoltat de matinada, 
obrint als dòcils cors 
el teu camí ple de florada.

Vianant que enyores la bellesa, 
si sents l'impuls del bell camí, 
vine a  veure la riquesa 
que la natura et farà gaudir.

Quan vingui la primavera 
vindré a  veure't engalanat, 
les flors que prop de ¡'escullera 
adornen el teu paratge, 
camí estimat.

ANNA BONAL

A U T O  T A L L E R
mat b »  c  gme a s »  g g  utS.

F. FELIU c .b .

□  NISSAN
c/ Pere Coll I Guitó, 22 

Telèfon 23 19 73 
17190 SALT (Girona)

Ctra. Nacional II (Cruce Caldes) 
Telèfon 47 03 66 

17455 CALDES DE MALAVELLA
(Girona)

Diu que el temps fuig. Per una escletxa xica 
la volva vola. El temps es perd. Se'n va 
com una busca errant. Ventada el fica 
on potser no li agrada prou d'anar.

El temps ara no hi és; abans hi era.
El temps és un instant, buf o sospir.
El temps, l'últim alè d'una ranera, 
és un vaivé o un miratge de l'albir.

Els rellotges que en diuen de mentides!
El temps és un rosee de moltes vides 
quan se les juguen gairebé per res.

Tingues a punt el canelobre encès
¡a que el temps, curt de vista i curt de mides,
no l'acana ningú perquè no hi és!

EL JARDI DEL PASSEIG
F lo rs i plantes decoratives

I

ÀNGELA SUÑ ER
E l Nadal a casa 

Tot per l'adornament de la llar, 
l'arbre i  el pessebre

Major, 127 - Tel. 23 37 89 
17190 SALT

I S S  MIRALLS I VIDRES

'^OLAR.s.a. 
n r w u

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.8 147 
Tel. 23 58 11 - Fax 24 30 82 - 17190 SALT (Girona)
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ALFONS MORÉ I PARETAS 
Fill predilecte de la Vila de Salt

Ens com p lau  m o lt des de LA FARG A a d h e rir-n o s  al 
nom enam ent de l'am ic  A lfons com a fill predilecte, que ha 
p rom ogut l'A jun tam ent de la nostra V ila , i a lhora  fe lic ita r 
el consistori saltenc per la seva decisió, a ix í com al nou fill 
predilecte que juntament am b en Pau M asó i en Salvador 
Sunyer, que també ho són, col·laboren am b la nostra revista 
i am b el Casal que ens acull des del p rim er d ia .
El p rope r mes de juny fa rà  d ivu it anys que sortia el segon 
número de la nostra Revista de Salt, aleshores Butlletí del 
Casal de Jubilats, i en la seva secció fixa que encara avui 
dediquem  a les entrevistes, el TEVA/M EVA, que en el seu 
inici va ser una secció a càrrec d 'en  Narcís Burch i en Joan 
A rnau , am b les caricatures d 'en  Lluís M ateu, varen portar- 
hi a l'entrevista a l'A lfons M oré, que aleshores es feia càrrec 
desinteressadament dels serveis de practicant del Casal. 
Els que heu gua rda t els primers números de LA FARGA, us 
recomanem de re lleg ir-la  per tal de recordar a lgun dels 
motius més propers que ja fa d ivu it anys destacàvem de la 
p e rs o n a lita t de  l 'A lfo n s  M o ré , i que  a ra  re b ra n  el 
reconeixement institucional de la nostra Casa de la V ila.
El nom enam ent de l'A lfons  M o ré  i Paretas com a FILL 
PREDILECTE DE LA VILA, és en reconeixement a la seva 
lla rga tra jectòria  de treball social, polític i labora l, i la seva 
continuïta t en l'ac tua lita t. Nosaltres, des de LA FARGA 
volem desitjar-li que per molts anys pugui continuar la seva 
lloable  tasca. Gràcies.

LA FARGA NO SE SOLIDARITZA NE
CESSÀRIAMENT AMB LES OPINIONS 
EXPRESSADES AMB ELS SEUS ARTICLES 
SIGNATS I QUE PUBLIQUEM ÍNTEGRA
MENT RESPECTANT L'OPINIÓ DEL SEU 
AUTOR.

LA FARGA AUTORITZA LA REPRO
DUCCIÓ DELS ARTICLES, SEMPRE I 
Q U AN  S'INDIQUI LA SEVA PROCE
DÈNCIA.
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A PEU PLA

LES REGLES DEL JOC

De ben segur que el món no 
és un tot compacte i homogeni que 
es va crear en un moment donat ¡ 
aquest model a ixí establert ¡a 
serveix per totes les èpoques, sinó 
que aquest es va reinventant. O bé, 
podríem dir que hi han molts mons 
i que uns són ben diferents dels 
altres. Però, com que només hi ha 
una sola terra, tot s'estableix en 
aquesta i a ix í per m itjà  de 
l'ensenyament ens alliçonen en 
cada època el model de societat que 
hem de seguir o que volen imposar. 
Però la major part de les vegades 
ens parlen d'altres històries i quan 
veiem el model a seguir ja és tard, 
en definitiva, ens enganyen, per

exemple: les regles del joc o joc 
democràtic. Sempre que surtin 
aquestes dues frases, surtin de qui 
surtin, és una concepció burgesa de 
la democràcia. En conseqüència, és 
una democràcia burgesa, amb una 
societat de classes. Com si la 
paraula democràcia només tingués 
la possibilitat de ser burgesa o no 
ser. Anul·lant i desautoritzant 
qualsevol altre tipus dins del ventall 
ampli de possibilitats que ofereix, 
p.e.: la democràcia popular.

La classe social és la forma 
moderna d'estratificació sorgida 
d 'una societat completament 
capitalista, basant-se en valoracions 
estrictament econòmiques, sense 
cap mena de valors humans. Així, 
aquests propietaris del capital, amb 
els seus guanys, benefici, plusvàlua 
i especulació van introduint dins la 
societat fins i tot les frases, paraules 
i termes que cal fer servir segons el 
seu interès. Una altra paraula és el 
terme llib e ra l, que ha estat

adulterada i no té res a veure amb 
el liberalisme econòmic.

Les paraules, les regles del joc
o joc democràtic són l'antítesi més 
absurda i alhora mal intencionada 
de voler definir una situació i no 
saber dir-ho d'altra manera. Sens 
dubte, per la burguesía és un bon 
joc. I això és una cosa molt seria. 
S'està jugant massa amb les per
sones, formes i sistemes i això no 
és cap joc.

Sovint em fan pensar quan 
érem petits que dèiem: anem a 
jugar de per riure, al voler-nos 
referir a entretenir-nos amb una 
feina de grans però no fet serio
sament, donada l'edat dels partici
pants. Però el jugar de per riure 
dista molt d'això d'ara, ja que la 
major part de les vegades fan 
plorar.

Amb amor,

Undara

Gudayol Auto-Taller, S.A.

EXPOSICIÓ I VENDA: c/ Major, 156 
Telèfon 24 20 43 - Fax 24 38 61

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



LOCAL

PREMIS 
TRES DE MARC

Enguany, el lliurament dels 
premis Tres de Marc, tingué lloc al 
Teatre Municipal. Fou la presentació 
del nou teatre després de les obres 
de remodelació de l'an tic  Can 
Panxut, tot i que la inauguració 
oficial no serà fins a l'estiu.

En aquesta data en què cele
brem l'aniversari de la segregació 
de Salt, la fundació Les Vetes va 
rebre el premi a les entitats, i Manel 
Ros, el de les persones.

Amb el teatre ple de gom a 
gom, l'acte va començar amb la pre
sentació de Xavier Corominas, i tot 
seguit, el cant dels Segadors.

Manel Ros fou homenatjat per 
la llarga tasca de suport a les 
diferents entitats. Segons ell, l'únic 
mèrit fou col·laborar amb totes les

entitats en què ha pogut per "fer un 
benefici a Salt i als seus habitants i 
mantenir viu l'esperit de poble". Va 
afegir que tots aquells que han 
partic ipat amb ell són partícips 
d'aquest guardó.

Artur Marquès, president de la 
fundació Les Vetes, va explicar tot 
el procés que es va viure per fundar 
la residència geriàtrica, la qual té 
com a objectiu primordial donar 
assistència a les persones de la 
tercera edat més necessitades.

Després de les parlamenta- 
cions hi hagué un piscolabis al 
vestíbul, finalment, un ball ofert per 
la cobla Selvamar. La sorpresa fou 
que, quan retornàrem al que havia 
estat el pati de butaques, veiérem 
que les grades mòbils estaven 
plegades i el local s'havia convertit 
en una sala de ball. Els elogis de la 
gent pel resultat de les obres del 
teatre no hi van faltar. Ara caldrà 
esperar la inauguració oficial per 
veure'l totalment acabat.

31 DE MAIG, DIA MUNDIAL SENSE TABAC A SALT 
DECÀLEG PRÀCTIC PER DEIXAR DE FUMAR

1.- Deixa de fumar de forma radical, i no gradualment.
2.- Decideix el dia que deixes de fumar i marca en el calendari cada dia que 
passis sense tabac.
3.- No pensis ara que deixes de fumar per tota la vida. Pensa cada dia al 
llevar-te, "avui no fumo".
4.- Efectua un compromís públic dels teus propòsits als amics i familiars 
(Demostra que pots deixar de fumar!).
5.- Posa en una guardiola els diners que estalvies cada dia que NO FUMIS.
6.- Beu molta aigua i sucs de fuita. (T'ajudaran a eliminar la nicotina i els 
símptomes d'abstinència).
7.- Després de les menjades renta't immediatament les dents i evita seure 
en el sofà. Fes quelcom que et distregui.
8.- Tingues present els motius pels quals has decidit deixar de fumar i evita 
sempre la cigarreta.
9.- En moments difícils trenca la rutina. Ocupa les teves mans amb algun 
objecte (boligraf, daus...) menja xiclets, respira profundament, relaxa't.
10.- Si tornes a fumar no et tormentis. Intenta-ho de nou, aquest cop no 
començaràs de zero, hauràs après molt i serà més fàcil aconseguir-ho.

SI NECESSITES AJUDA, TRUCA'NS AL TEL. 23 51 05 
(DIMECRES ALS MATINS)

SEGONA FASE DEL CARRER MAJOR

Dimarts 27 de maig, es talla al trànsit el c / Maior entre els carrers Dr. Castany 
i Francesc Macià, en conseqüència queden també tallats tots els accessos als 
carrers transversals compresos en aquest tram.
Els vehicles procedents de Girona que vulguin entrar a Salt poden fer-ho 
utilitzant el c / Dr. Castany o el c /  Garbi.
Per fer possible aquest recorregut s'han efectuat els següents canvis:

•  El carrer Sant Antoni entre c/  Garbí i c /  Enric Granados, serà de doble 
sentit. La resta del carrer Sant Antoni el sentit serà cap a Girona.

•  El carrer Sant Dionis, entre els carrers Manuel de Falla i Ausíàs March, 
serà també de doble sentit.

•  A la travessera Santa Eugènia, també s'invertirà l'actual sentit de 
circulació entre el c /  Major i el c /  Sant Antoni i el mateix passarà al carrer 
Vicens i Vives.
Els vehicles que vulguin entrar a Girona procedents de Bescanó, podran 
utilitzar el passeig dels PPCC, o bé si han entrat pel carrer Major, desviar-se 
pel carrer Francesc Macià fins arribar al passeig dels països Catalans.
També aquesta setmana s'iniciaran les obres al carrer Àngel Guimerà, entre 
el c / Francesc Macià i el c/Ramon Sambola. A causa d'aquests treballs i per 
millorar l'accés al sector centre, el c /  Torras i Bages entre el c /  Francesc 
Macià i el c/Pachecho, serà de doble sentit.

Salt, maig de 1997.
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COL.LABORACIO

RODA DE PREMSA 
VIRTUAL A SALT

El Centre de Suport de la Uni
versitat Oberta de Catalunya ha 
complert un any de funcionament. 
Durant aquest període de temps 
s'han atès presencialment prop de 
1.000 persones, i telefònicament 
més de 500. La Universitat Oberta 
permet realitzar estudis universitaris 
sense necessitat de seguir classes en 
el sentit més tradicional de la pa
raula, és a dir, la reunió d'alumnes 
i professors en una aula i en uns 
horaris preestablerts per a seguir les 
seves explicacions. Es l'estudiant qui 
des de casa seva en un procés actiu 
d'autoaprenentatge va incorporant 
els coneixements en seguir els ma
terials didàctics (textos, videos, 
CDROM, programes d'ordinador, 
etc...) que a tal efecte té preparats. 
Una part fonamental en aquest 
procés és el suport i la dinamització

que fan els consultors (pro
fessors) mitjançant la uti
lització del Campus Virtual.
Els estudiants han de dis
posar d'un ordinador per
sonal, d'una connexió tele
fònica i mitjançant la xarxa 
Internet, poden accedir a 
tots els serveis de la Uni
versitat siguin allà on siguin,
i a les hores que ells prefereixin.

Per commemorar aquest primer 
aniversari el Rector de la Universitat 
Oberta, Gabriel Ferrater, va oferir 
una roda de premsa als mitjans de 
comunicació locals, amb la novetat 
que aquesta roda de premsa es va 
realitzar mitjançant una VIDEO- 
CONFERÈNCIA Salt-Barcelona

Els assistents a la roda de premsa 
varen poder seguir les explicacions 
del Rector per un monitor de tele-

(Foto: Martí Artalejo) 
visió, i al finalitzar l'exposició tots 
els periodistes formularen les seves 
preguntes, que van ser contestades 
pel rector.

El centre de Suport del Gironès 
de la Universitat Oberta de Ca
talunya disposa d'un accés a la 
xarxa digital de serveis integrats, 
que possibilita la realització de 
videoconferències.

OBRES I PROMOCIONS BESCANÓ, S.L. - c/ Major, 210 SALT - Tel 23 66 11

SALT
NOVA PROMOCIÓ "CASC ANTIC"

Habitatges Unifamiliars 
PREU. 18.000.000 PTA

"ACABATS DE 
QUALITAT"

HIPOTECA APROVADA 
DE 14.000.000 PTA. 

VISITEU CASA MOSTRA!



L'OVELLA DOLLY I 
FRANKENSTEIN

Les històries al vent que heu 
llegit altres vegades en aquesta 
secció eren contes, històries 
fictícies, inventades, encara 
que inspirades en la realitat. 
Aquesta h istòria  de l'ove lla  
Dolly i Frankenstein, en canvi, 
és real, tot i que sembli ficció, i 
és, en part, ciència-ficció que 
podria esdevenir realitat.

L'ovella Dolly és un fet: la 
ciència ha aconseguit repro
duir una ovella clónica a partir 
d 'una cèl.lula d 'una altra. O  
sigui, a p a rtir d 'una  cèl.lula 
d'una ovella es pot reproduir 
un ramat de xais idèntics, com 
si fos una fotocopiadora, però 
d'éssers vius.

A lguns pagesos deuen 
somiar en clonar la m illor vaca 
del mercat per aconseguir-ne 
un centenar de còpies, i els del 
zoològic de Barcelona se'ls deu 
haver passat pel cap acon
seguir d'aquesta manera unes 
quantes còpies del floquet de 
neu, per si es mort l'o rig ina l o 
per exportar-ne  a zoològics

d 'a ltres països. El problem a 
canvia quan, en lloc d'animals, 
parlem de clonar homes. La 
im aginació ens podria portar 
a idees com la d 'una mare que 
vulgui recuperar el seu fill mort, 
a partir d 'una cèl.lula del cos 
d'aquest i tornar-lo a reproduir. 
També ha sortit a la premsa la 
idea de clonar Lenin a partir 
d 'u n a  c è l. lu la  de la  seva 
m òm ia. Tot a ixò  és absurcí. 
Potser es pod ria  aconseguir 
una còpia físicament idèntica, 
però mai no seria ell mateix: 
no recupe ra ries  ni la seva 
m em òria , ni la seva cons
ciència, i el seu comportament 
podria  ser diferent si canvia 
l'a m b ie n t, l'e d u c a c ió  i les 
circumstàncies que l'envolten. 
S'assemblarien com bessons, 
però  com aquests, tin d rien  
diferent comportament.

Hi ha un altre punt a tenir 
en compte: la persona humana 
no és només animal, és també 
espiritual. Potser podries clonar 
el seu cos, però no la seva

ànima. Tindria esperit l'ésser 
que haguessis creat o bé seria 
com un anim al, sense facultats 
espirituals, com la imaginació, 
la voluntat o la liibertat ? La 
voluntat, per exemple, no està 
situat en un lloc concret del cos, 
ni la facultat de la imaginació 
es troba dins del cervell, tot i 
que necessita d'aquest òrgan 
per funcionar. Els animals no 
tenen voluntat i per tant, no són 
lliu res , s inó que es de ixen 
portar pels instints.

Per tant, podríem clonar 
l'home animal, però no l'home 
espiritual. ,Gue tingués ànima 
no dependria de nosaltres, sinó 
de Déu. Potser l'únic que acon
seguiríem seria crear un Fran
kenstein, fins i tot un exèrcit de 
Frankensfeins. Però això, ara 
per a ra , és c iènc ia -ficc ió . I 
confiem que els científics, que 
han d 'e s ta r al servei de la 
societat, tinguin suficient sentit 
comú per saber que la seva 
tasca té uns límits ètics, i que 
violar-los no tindria cap mena 
de sentit ni podria portar cap 
conseqüència positiva per a la 
humanitat.

Xavier Margenat
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FESTA DE L'ARBRE

Les alzines i els roures van ser els prota-gonistes 
del passat diumenqe dia 2 de març en la Festa de 
l'Arbre.

Es van plantar 170 arbres prop de la Bassa 
deis Anees.

Aquesta festa tan popular i tradicional se 
celebra des de fa 14 anys.

Després de la p lan tada  d 'a rb re s  es va 
obsequ iar amb una p lanta els partic ipan ts . 
Seguidament es van a liberar quatre exemplars 
d'ànecs collverds a la Bassa deis Anees. La festa 
va acabar amb un divertit espectacle infantil.

PRESENTACIÓ DEL GRUP 
MARFULL

El dia 1 de març va tenir lloc a la Biblioteca 
Municipal la presentació de l'entitat MARFULL 
(associació per la defensa de la natura i el medi 
ambient). En acabar l'acte, tots els participants van 
col·laborar en la plantació d'un marfull als ¡ardins 
de la plaça del Mercat. Finalment, els assistents ho 
van celebrar amb un aperitiu.

Presentació Grup Marfull. (Foto: Xavier Pascual)

llibreria 22

carrer major, 163 
tel/fax: 972 /23  16 03 
17190 salt

■LLIBRES
■ REVISTES/DIARIS
■ PAPERERIA 
•VIDEOS
•SALA D'EXPOSICIONS 
■LLIBRES PER ENCÀRREC

Obert de d illuns a 
dissabtes: matí i tarda. 

D iumenges: matí.

XERRADES DE MEDI AMBIENT

S'organitza un cicle de xerrades-debat sobre 
medi ambient a la Biblioteca Municipal "Jaume 
Ministral". El calendari dels actes i els temes són 
els següents:
- 20 de març. "Els residus urbans. Tractaments 
actuals. Prespectives de futur".
Ponents: Alfred Viñas, gerent d'IRSUSA, i Joan 
Gaya, tècnic en Medi Ambient.
- 3 d 'abril. "El Ter. Presentació dels Grups de 
Defensa del Ter i del Programa ALBA-TER". 
Ponents: Grups de Defensa del Ter de Torroella, 
Girona-Salt i Manlleu.
- 17 d 'abril. "Es possible la reintroducció de les 
llúdrigues a Salt?"
Ponents: Jordi Sargatal, Director del Parc dels 
Aiguamolls de l'Empordà, i Deli Saavedra, Direc
tor del Projecte Llúdriga.
- 8 de maig. "L'educació ambiental com a instru
ment de treball per a la millora de la qualitat de 
vida".
Ponent: Pere Pous, de l'Escola Ambiental La Vola.

C L I N I C A

VETERINÀRIA

Laborables d 'l  1 a l  3,30 matí i de 5 a 9 tarda 
Dissabtes d' 11 a l  del matí.

LLUÍS M . BOSCH i COLOMER «1 .40»
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ col. 604

URGÈNCIES 9 0 8 / 8 3  27 42
Països Catalans, 40 - Tel. ¡ Fax: 23 90 03 17190 SALT (Girona)



LOCAL

A  més de les xerrades-debat, el dia ó d'abril 
es va o rgan itza r una passejada matinal per 
conèixer els arbres dels nostres carrers, a càrrec 
de Teresa Muñoz, tècnica de l'Ajuntament.

NETEJA DE L'AIGUAMOLL 
DEL VEÏNAT

Una trentena de persones van col·laborar el 
passat 23 de febrer en la neteja de l'Aiguamoll del 
Veïnat, situat prop de les Guixeres. En el camp de 
treball, organitzat pel Club Tramuntana amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Salt i del grup
Marfull, es van omplir tres camions de deixalles, Neteja d'aiguamolls. (Foto: Xavier Pascual)
cadascun amb una capacitat de 9 metres cúbics.

Properament està previst col·locar als voltants 
de l'aiguamoll una sèrie de cartells indicadors.
També s'estan estud iant altres mesures per 
rehab ilita r aquest indret i a favo rir el desen
volupament de la fauna i la flora d'aquest hàbitat.

CONCERT AL TEATRE DE SALT

La jove Orquestra Simfònica del Conservatori 
de Tourcoing (França) va oferir un concert al Teatre 
de Salt el passat 18 d 'abril. Aquesta orquestra, 
composta per 65  músics d ir ig its  per Bruno 
Membrey, va in te rp re ta r bandes sonores de 
diferents pel·lícules famoses com My Fair Lady, The 
Pink Panter, Disney Magic...

Policia ecològic. (Foto: Xavier Pascual)

POLICIA ECOLÒGIC

La figura del policia ecològic ja és una realitat 
a Salt: un policia amb bicicleta tot terreny que fa 
de vigilant a les deveses de Salt. En la foto en Xarli 
Terribes, el nostre compaginador, el dia de la festa 
de l'arbre.

i i i  i AMC 
Festa de l'Arbre. (Foto: Xavier Pascual) de mitjans de Comunicació Club Tramuntana) LA
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SETCIENCIES

ELS ENGINYERS 
S'ORGANITZEN

El nivell d'organització dels ani
mals, de la gent, de les coses en 
general, és el que els confereix una 
certa capacitat de resposta davant 
de situacions que d'altra manera 
serien difícils de superar. Com més 
o rgan itza t és un sistema, més 
avantatges presenta, i de manera 
associada, més possibilitats d'èxit en 
els seus objectius.

Seguint aquests criteris, una edi
torial d'enginyeria que va començar 
les seves activitats fa 112 anys ha 
ideat una mena de Vila virtual per 
agrupar les activitats de la comunitat 
d'enginyers, Engineering Informa
tion Village, on interactuen tots els 
interessos més o menys comuns 
d'aquests. De fet el que s'acaba 
compartint és aquella informació 
que la seva comunitat considera 
interessant o de valor.

La manera que han triat per fer- 
ho ha sigut via xarxa Internet. 
Aquest espai, amb una adreça 
concreta, w w w .e i.o rg , pot ser 
accedit des de qualsevol lloc amb 
un ordinador i una línia telefònica. 
Per tant, si un enginyer està cons
truint un complex hoteler en un oasi 
del desert del Kalahari, podria

connectar-se des de l'ord inador 
portàtil i amb el telèfon mòbil, i 
resoldre qualsevol qüestió que se li 
plantegi en aquell indret i moment, 
tot conversant i intercanviant textos, 
dades, so i imatge amb els seus 
col.legues.

D'altra banda, aquesta mena de 
vila d'enginyers virtual aporta nous 
estímuls. Agrupa allò que els pro
fessionals i docents en enginyeria 
necessiten per a treba lla r amb 
comoditat i seguretat, dins un entorn 
favorable. Facilita el reciclatge de 
coneixements i ofereix alternatives 
a problemes en què d 'a ltres 
col.legues ja s'hi han trobat abans.

El disseny d'aquest espai per a

-------------------------------------
*

frigoríficos del ter
s.a.

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

c/Major, 419 - Tel. 23 31 1V 
17190 SALT (Girona)
Fax 24 45 18

Telex 56204 FTER-E 
Apart. Correus, 239 

17080 GIRO N A
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SETCIENCIES

enginyers, que té ¡a dos anys 
d\existència, s'ha fet pensant en 
crear un lloc agradable a la visió, 
tenint en compte que malgrat veure- 
ho en una pantalla d 'ordinador 
pugui donar una sensació més o 
menys real. Per això la pantalla 
inicial mostra un corriol al llarg del 
qual a dreta i esquerra es van 
repartint edificis imaginaris que 
ofereixen al navegant diferents tipus 
d'informació. Es pot accedir a la 
cambra de comerç, a l'agència de 
viatges, al parc industrial, a la 
biblioteca, a la casa de les finances, 
a les oficines de notícies i previsió 
meteorològica, a l'ajuntament, al 
campus universitari i fins i tota una 
empresa imaginària anomenada 
Mart.

Informacions de tot tipus han 
estat acuradament seleccionades i 
ubicades en tot aquest entramat

d'edificis ficticis, però que ofereixen 
respostes reals a les qüestions dels 
enginyers. Si algú ha fabricat un 
prototip i vol patentar la invenció, 
trobarà dins el village la manera de 
fer-ho. Si es vol presentar un treball 
en un congrés d'enginyeria, en 
aquest espai es mostraran les 
darreres convocatòries de con
gressos, sempre puntualment ac
tualitzades. Si es vol conèixer la 
recerca que actualm ent està 
desenvolupant la NASA en temes 
aeroespacials, es pot cercar res

posta amb els projectes i programes 
de la institució. Si es vol iniciar un 
projecte en un país estranger es pot 
trobar la informació de legislació 
referent al tema en qüestió.

L' Engineerng Information Vil
lage ha rebut aquest darrer any 
1996 el guardó de l'Associació 
Americana de la indústria de la 
informació que el distingeix com a 
millor producte de l'any d'accés on 
line en Ciència i Tecnologia. 
Realment és un gran avenç es
tructural, una nova manera de 
pensar i fer les coses. Una comunitat 
científica ben comunicada segur 
que ens portarà en el futur moltes 
bones noves, i es podran resoldre 
amb l'esforç comú qüestions d'abast 
més am pli o com plexita t més 
elevada. El que sí és molt important 
és que casos com aquest esde
vinguin comuns a casa nostra, i no 
ho hàgim d'escoltar sempre de llocs 
foranis i llunyans. Per què no orga
nitzar els productors de gallina 
empordanesa o vedella de Girona, 
o els parcs naturals, o les deixa- 
lleries municipals amb estructures 
d'aquesta mena? ens emportaríem 
sorpreses.

Lluís Rovira

Ei Exclusives

W EB
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TEVA/MEVA

El logotip del Club Piragüisme Salt-Ter 
original de Huís Mateu.

EL CLUB PIRAGÜISME 
SALT - TER

Ès la nova entitat que acaba de néixer a  Salt i que s'autodefineix com 
esportiva i ecologista alhora. La prim era activitat que ha porta t a terme, 

l'organització del " I r  descens integral del riu Ter" que es va celebrar durant 
els dies 28  i 31 de març, va assolir un gran èx it de participació i un am pli 

ressò en els mitjans de comunicado, que han coincidit a  qualificar 
l'organització d'impecable. Una nova entitat, dones, que neix am b força i 

que ve a  potenciar una activitat nova en el nostre poble. L'estreta 
col·laboració del Club am b el projecte del circuit de piragüisme que promou 
l'ajuntam ent, poden convertir Salt en un im portant centre d'aquest esport. 

LA FARGA ha entrevistat tres membres de la junta directiva; en Joaquim  
Fontané, president, en Gregori Tarrés, vice-president, i en Ramon 

Corominas, tresorer, veritables motors de la  idea.

Com sorgeix la idea de 
formar un club de piragüisme 
a Sa|t?

Érem un petit grup d 'a fi
cionats que, de tant en tant, 
sortíem per lliure amb la p ira
gua, sense altre objectiu que 
divertir-nos, i passar-nos-ho bé. 
I el que va servir de revulsiu per 
decidir-nos a organitzar-nos 
com a Club, fou la baixada po
pular del Ter que es va celebrar 
per la festa m a jo r de l'a n y  
passat. Vam pensar que si ens 
decidíem a organitzar activitats 
d'una certa envergadura, seria 
convenient estar o fic ia lm ent 
constituïts com a entitat, fe 
derada, etc.
El problema que teníem és que 
només érem un grup molt reduït 
d'amics i la gent no s'acabava 
d'animar, de manera que, en 
princ ip i, se'ns feia una mica 
difícil tirar endavant la idea. 
Fins que, malgrat tot, cap a f i
nals de l'any passat, decidíem 
constituir el Club. Concretament, 
la data oficial de constitució del 
Club Piragüisme Salt-Ter és el 12 
de desembre de 1996.

Objectius del Club?
A  part del piragüisme com 

a activitat principal, el Club neix 
amb un esperit clarament eco
lògic i reivindicatiu per la recu
peració dels nostres rius, molt 
especialment el Ter. Volem gaudir 
dels nostres rius, viure els nostres 
rius... i que no ens hàgim de

Joaquim Fontané i Gregori Tarrés, 
president i vicepresident del 

Club Piragüisme Salt-ter.

desplaçar al Noguera Pallaresa, 
per exem ple, a 300  Km de 
d is tància , cada vegada que 
vulguem practicar el piragüisme
o disfrutar del riu.

Podríem, doncs, qualificar 
l'entitat com a club ecològic i es
portiu?

Esport i ecologia són cer
tament, els dos lemes del club. 
Són els dos vessants que con
formen les nostres activitats: 
l'esportiu, perquè ens agrada 
l'esport, perquè ens agrada el 
p iragü ism e, i l'eco lòg ic  que 
respon a la nostra preocupació 
per la reparació dels rius, no 
solament com a escenari de les 
nostres activ itats, sinó, p r in 
cipalment, perquè considerem 
imprescindible que els rius, que 
són patrimoni de tots, han de 
ba ixa r nets i amb els cabals 
mínims necessaris, condicions 
que en la majoria dels casos no 
s'acompleixen actualment. Tant 
des de punt de vista ecològic 
com pa isa tg ís tic , cal dona r 
prioritat als cabals dels rius i no 
tant a la dels canals.



Semblaria com si parléssiu 
del Ter...

Ens referim als rius en gen
eral, però certament, el Ter és 
un exemple clar i el que més 
afecta Salt i a la nostra activitat; 
no en va és el "nostre" riu. 
Nosaltres reivindiquem el com
pliment del mínim de tres metres 
cúbics per segon del Pasteral per 
avall, establert per Llei i que no 
sempre s 'acom p le ix . Sense 
aquest m ínim  d 'a ig u a , la 
pràctica del piragüisme al nostre 
poble serà difícil.

Quines activitats ha portat 
a terme el Club des de la seva 
fundació?

Com hem d it abans, ens 
vam constituir com a Club a fi
nals de l'any passat i durant els 
tres mesos transcorreguts hem 
concen tra t tots els nostres 
esforços en l'organització del 
primer descens integral del riu 
Ter que s'acaba de celebrar. Ha 
estat una feina molt complexa 
que ens ha exigit dedicar tots els 
caps de setmana a un reco
neixement exhaustiu de tot el 
recorregut per tal de saber les 
dificultats i problemes amb què 
els piragüistes es trobarien a la 
baixada i tenir-ho tot previst. 
Sortides de treball podríem dir- 
ne, però, també, gaudir del riu i 
disfrutar de l'activitat que ens 
agrada i que ens uneix a tots 
plegats. Val a d ir que, com una 
mena de descans que ens vam 
conced ir en aquest període 
d'intens treball o rgan itza tiu , 
vam dedicar un cap de setmana 
a fer piragüisme al mar: vam 
ana r d 'A ig u a b la v a  a Cala 
Tamariu, visitant coves, fent, en 
definitiva, una activitat diferent 
i oblidant, per un dia, tantes 
jornades de treball al riu.

-Penseu organitzar algun 
tipus d'activitat encaminada a

la captació de nous afeccionats 
al piragüisme?

- Pensem que el ressò que 
ha tin g u t als m itjans de 
comunicació el primer descens 
del Ter, ens ha donat a conèixer 
com a Club i ha servit per d i
vu lgar el piragüism e com a 
esport. A  partir d'aquí i des
lliurats ja de la feinada que ha 
comportat aquesta baixada, 
pensem començar a treballar en 
un calendari d'activitats en què 
hi pugui participar tothom qui 
ho desitgi.

Algun projecte en concret?
Tenim p ro je c ta d a  una 

anada al Parc del Segre, així 
com una excursió de tipus fa
miliar a algun dels rius del sud 
de França, on hi ha molta i 
molta afició.

Creieu que a Salt existeix 
una afició potencial suficient 
per justificar i mantenir un club 
de piragüisme d'una certa 
envergadura?

Pensem que sí, sobretot 
tenint en compte que aspirem a 
captar aficionats no solament a 
Salt, sinó de tota l'àrea g iro 
nina.

Per a ltra  b an d a , Salt 
reuneix magnífiques condicions 
per a la p ràctica  d 'aquest 
esport. El Ter, des de la Pilastra 
fins al Pla dels Socs, pot con

vertir-se fàcilment en un espai 
òptim i, en aquest sentit estem 
col·laborant amb l'ajuntament en 
el projecte del que serà el primer 
c ircu it de p iragüism e de les 
comarques gironines. I, a més a 
més, hauríem d 'a fe g ir-h i la 
proximitat d'altres rius aptes com 
són el Fluvià i la Muga, que tenim 
ben a l'abast.

Quin és el cost econòmic de 
l'equip mínim que necessita qui 
vulgui iniciar-se en el p ira
güisme?

El piragüisme no és un es
port car i podem d ir que, eco
nòmicament, està a l'abast de la 
m ajoria. La piragua, natural
ment, és l'element principal i el 
de cost més elevat però, per 
començar, podem adquirir-ne 
una de segona mà per 50.000
o 6 0 .0 0 0  pessetes o també 
podem llogar-la per pocs diners. 
El rem, el casc i l'arm illa salva
vides, que completen l'equip  
necessari, són d'un cost insignifi
cant.

Si a això hi afegim la fa
cilitat que representa la dis
ponibilitat del nou circuit del Ter, 
podem pensar que, molt aviat, 
el piragüisme pot esdevenir un 
esport popular a Salt. Que així 
sigui.

Josep Cristòfol
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SALT, CENTRE DEL PIRAGÜISME GIRONÍ

UN CLUB ESPORTIU PREOCUPAT 
PER L'EQUILIBRI ECOLÒGIC

ELS INICIS

El pu n t de  p a rt id a  
inicial del que a mitjans de 
desem bre del 1996  es va  
convertir, m itjançant a s 
sem blea constituent, en el 
Club de Piragü ism e Salt- 
Ter, es pot situar en el mes 
de d e se m b re  del 1 9 9 5 , 
quan el nucli inicial deis 
que a ra  són m em bres del 
c lu b  s 'a v e n t u r a r e n  a 
b a ix a r  des del Pas d'en 
Prats fins a G iron a d e s
prés d 'u nes p lu g e s  que  
a u g m e n t a ra n  n o t a b le 
ment el cabal del riu. A  
partir d'aquesta em ocio- 
n an tíssim a  e x p e riè n c ia , 
tot sigu i dit feta am b molt 
p o cs c o n e ix e m e n ts , es 
desencadenaren un seguit 
d 'in ic ia t iv e s .  A q u e s te s  
iniciatives es concretaren  
en un cu rs  d 'in ic ia c ió  i 
diferents sortides entre un 
gru p  d'am ics que s'aven 
tu ra re n  a n a v e g a r  d i
ferents tram s del riu Ter 
com presos entre el P a s
tera! i G iro n a. A questes  
in ic ia t iv e s ,  g r à c ie s  a  
l'Àrea de Cultura i Esports 
de l'A juntam ent de Salt, 
tingueren continuïtat am b  
el p ro je c te  d e  fe r  un  
d e s c e n s  a m b  p ir a g u a  
co in cid in t a m b  la Festa  
M a jo r de  S a lt  de l'a n y  
1996. Després de no pocs 
p r o b le m e s  p e r  ta l de  
d isp o sa r del volum  d 'a i

g u a  su fic ie n t i de m ol- 
t ís s im e s  h o re s  c o n d i
cionant i se n ya litza n t el 
r iu , e l p ro je c te  d e l l r  
D escens Esportiu-Turistic  
des de Bonm atí fins al Pla  
dels Socs de S a lt es v a  
convertir en realitat, am b  
un èxit de participació que 
ni e ls  m és o p tim  is te s  
s 'a t re v ie n  a im a g in a r .  
L'èxit de participants v a  
a n a r  a c o m p a n y a t  d 'un  
èxit encara més important 
a n iv e ll d e  s e g u im e n t  
popular, fins al punt que  
e ls  in d re ts  m é s in a c 
cessibles i insospitats dels 
m arges del riu s'om pliren  
de persones encuriosides 
per presenciar els descens 
de 150 p iragües.

Les activitats prèvies  
al decens de la Festa M a
jor, les tasq u e s de p re 
paració  i senyalització  del 
riu i la preocupació per la 
s e g u r e ta t  d e ls  p a r t ic i
p a n ts , a c tu a re n  com  a  
catalitzadors per tal que 
s'anés form ant i definint 
un gru p  de persones am b  
g a n e s  d e  p r a c t ic a r  el 
p iragü ism e, però a lho ra  
a m b  la  in q u ie tu d  de  
r e iv in d ic a r  l 'a d e q u a t  
equilibri ecològic del riu 
Ter i del seu entorn natu
r a l.  A r r ib a t s  a  a q u e s t  
punt, tots ja teníem pre
sen t que p e r co n tin u a r

a va n çan t ca lia  portar el 
g ru p  d 'a m ics  que co m 
partien una activitat en el 
temps de lleure més enllà  
i constituir una entitat que  
ens perm etés presentar
nos davan t les institucions 
públiques i a lh o ra  a g lu 
tinar un col·lectiu de per
sones que ja existia  però  
q u e  a c tu a v a  de fo rm a  
a ïlla d a .

L'em penta defin itiva  
per a la creació del Club  
de Piragü ism e Salt-Ter es 
v a  d o n a r  a  p a r t ir  de  
m itjans de novem bre de 
l'a n y  1 9 9 6 , q u an  es v a  
p r o g r a m a r  un c u rs  
d'esquim o tatge , (tècnica  
que perm et re co b ra r la  
p o s ic ió  in ic ia l  d e  la  
p ira gu a  després d 'haver  
bolcat sense necessitat de 
sortir de la p iragu a). Tots 
els qui érem  presents a  
l'a sse m b le a  co nstituen t  
teniem  cla r que l'entitat 
h avia  nascut a Salt i que  
el riu Ter era el "culpable"  
que un gru p  de persones  
c o m p a r t ís s im  u n s o b 
jectius com uns. En base a  
aquesta prem issa inicial, 
d e sp ré s d 'e stu d ia r d ife 
rents p o ssib ilitats, a co r
dàrem  per unanim itat que 
l'entitat que acab àvem  de 
c o n s t it u ir  s 'a n o m e n é s  
Club Piragü ism e Salt-Ter.



SALT, CENTRE DEL PIRAGÜISME GIRONÍ

UN PROJECTE AMBICIÓS 
EL lr  DESCENS INTEGRAL DEL RIU TER

Immediatament després de 
constituir l'entitat, començàrem 
a posar sobre el pape r un 
proecte que ens burxava el cap 
ja feia alguns mesos: un descens 
al llarg del recorregut del riu Ter, 
des del Pirineu fins al M e 
diterrani. Des del mes de de
sembre ens marcàrem com a 
objectiu portar a terme aquest 
projecte, i tots els esforços i 
activitats del Club es centraren 
en el 1 r DESCENS INTEGRAL 
DEL RIU TER.

Amb el 1 r DESCENS INTE
GRAL DEL RIU TER preteníem 
assolir tres grans objectius:

1 r.- Donar a conèixer el pi- El riu Ter al seu pas per Salt, reuneix excel·lents condicions per a la 
ragüisme, concretament el des- pràctica del piragüisme.

auto  -  sp o rt

TOTES LES 
MARQUES 

4 x 4

SERVEI: SPORT GARATGE, S.A.
Passeig Marquès de Camps, 13 - Tel. i Fax: 23 78 83 - SALT
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Una activitat plena d'emocions

Ó PT IC A  T A R R Ú S , s.a.

Jaum e T arrú s  i G a lte r

Descompte del 10% per als Jubilats Òptic diplomat
socis del "Casal de Jubilats" Llicenciat en Ciències Físiques

c /  Santa Clara, 54  - Telèfon 21 37  50  - G IRONA  
c /  Dr. Ferran, 1 - Telèfon 23 Oó 61 - SALT

Antonio 
González Varela, s.l.

SERVEI TÈCNIC OFICIAL 
NEW-POL

c/ Pacheco, 17 - 17190 SALT 
Tels. 23 4 07 - 23 86 01

VENDA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA I 
UTILLATGE PER A LA CONSTRUCCIÓ

Passeig dels Països Catalans, 58 
Tel. 23 37 31 - Fax 24 11 81 - 17190 SALT
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cens esportiu de rius com a una modalitat esportiva 
d'aventura i alhora absolutament respectuosa amb 
l'equilibri del medi natural.

2n.- Reivindicar l'adequat compliment dels ca
bals ecològics, així com la denúncia de qualsevol 
abocament o extracció no autoritzat o incontrolat 
en els rius.

3r.- Donar a conèixer el Club de Piragüisme 
Salt-Ter i les seves activitats als mitjans de comu
nicació i al públic en general.

Per aconseguir aquests objectius, les feines a 
fer es centraren en dos grans blocs:

1 r.- Per un costat tota la feina de documentar 
adequadament tot el recorregut del riu amb els 
possibles obstacles i llocs perillosos, defin ir les 
diferents etapes amb els punt d'in ici i final de cada 
recorregut, previsió de l'allotjament i alimentació 
de tots els participants i tota la infraestructura de 
suport a nivell de vehicles de transport i seguiment 
des de l'exterior.

2n.- Per altre costat, totes les feines de caràcter 
adm inistratiu i de relació amb les institucions 
públiques per tal d'aconseguir el seu suport per fer 
realitat el projecte i que es poden concretar en: la 
confecció i difusió dels cartells i tríptics informatius, 
la recerca d'esponsorització, tramitació d'asse
gurances, informar els mitjans de comunicació, 
preparació de l'acte de presentació, així com 
m últip les contactes amb les adm in is trac ions 
públiques per tal de sol·licitar els corresponents 
permisos i alhora demanar la seva col·laboració. 
En aquest sentit cal d ir que s'ha contactat amb la 
Direcció General de l'Esport i la Junta d'Aigües de 
la G e n e ra lita t de C a ta lun ya , amb els 48 
ajuntaments dins el terme municipal dels quals hi 
passa el Ter, amb els consells comarcals del Ripollès, 
Osona, Selva, Gironès i Baix Empordà, i amb les 
diputacions de Girona i Barcelona.

IMPREMTÀ

nets, s.i.
•DISSENY GRAFIC «CARTELLERIA
• AUTOEDICIO « C A T À L E G S
• FOTOCOMPOSICIÓ .F U L LE T O N S
•SELECCIÓ DE •TROaUELATGE
QUADRICOMIES , TqT en PAPER
MAC ■ PC

FABRICACIÓ PRÒPIA DE 
PAPER PER A ORDINADOR
C/ Eixample, 8 - Tel. 42 01 07* -17160 ANGLÈS (Girona)

f M > E P A  P I H T O f ó

Passeig Josep Ma. Folch i Torres, 21 - 17190 SALT 
Tel. i Fax: 23 96 66 - Tel. Mòbil: 929 78 83 18
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SALT, CENTRE DEL PIRAGÜISME GIRONÍ

AVENTURA'! AL TER: 
Esport i cultura a Salt

Amb motiu de les riuades de 
la tardor de 1 995, un grup de 
sáltenos i gent d'altres pobles 
veïns varen començar a baixar 
pel Ter amb piragües. Sota la 
direcció d'A tilio  Vázquez, direc
tor tècnic de piragüism e, es 
varen començar a copsar les 
possibilitats que el tram del curs 
mitjà del Ter oferia  per a la 
pràctica d'aquest esport.

Animats davant d'aquestes 
p oss ib ilita ts , des de l'À re a  
d'Esports de l'Ajunamentde Salt, 
es va treba lla r per p reparar 
diferents activitats per promoure 
la pràctica d'aquest esport, que, 
en contra del que molts pen
saven, era possible de practicar 
al nostre municipi.

En prim er lloc es van o r
ganitzar diferents baixades i 
cursets aprofitant la baixada 
contínua d 'a ig u a  de la p r i
mavera de 1996. Tot plegat va 
permetre veure que el tram situat 
entre Bonmatí i Salt oferia bones 
poss ib ilita ts  pel descens en 
piragua, sempre i quan el riu 
portés un cabal mínim suficient.

El dia 28 de juliol de 1996 
es va organitzar el 1 r Descens 
del Ter, entre Bonmatí i Sant Julià 
del Llor. Hi varen participar 150 
canoes i un total de 175 pira- 
güistes. Alhora es van organitzar 
diferents baixades amb barques 
de rà fting . A  l'è x it de p a r
ticipació s'hi va sumar el de mi
lers de persones que, en diferents

trams del riu, s'hi varen aplegar 
per seguir amb curiositat i interès 
el decurs de la prova.

Tot p legat va ser un des
cobriment. L'interès dels partici
pants i el públic va servir per 
recuperar la imatge del Ter com 
un espai viu, apte per activitats 
lúdiques. La baixada, alhora, va 
servir per reivindicar la neces
sitat de mantenir el riu com un 
espai plenament vital, lluny del 
paper de "desguàs" de l'aigua 
sobrant a què sembla haver-lo 
condem nat l'ex is tènc ia  dels 
embassaments.

Amb aquesta resposta, des 
de l'Àrea de Cultura i Esports es 
va dec id ir t ira r endavant un 
projecte global de promoció de 
les activitats lúdiques, esportives 
i culturals relatives al Ter i a 
l'aigua.

El desembre de 1 996, coin
cid int amb l'obertura de l'ex
posició permanent del Museu de 
l'A igua, es va fer una demos
tració de rodeo-caiac a la sèquia

Fiat Bravo e Brava cotxe de l'a n y  i 990

GAR4TGEIMERNACIONAL
Gra. Girona - Anglès, s/n. - Tel. 24 12 12 - SALT aima
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M onar, cosa que en va de 
mostrar les seves possibilitats 
com a espai complementari. 
A lhora es van iniciar estudis per 
veure la viabilitat de condicionar 
un tram del Ter a la zona de la 
Pilastra, com a espai d'aigües 
braves. Junt a això, es van iniciar 
els estudis de diferents ofertes 
culturals al voltant de l'aigua, 
dins l'àmbit del Museu: visites 
guiades, tallers per escoles, 
recursos educatius, itineraris de 
descoberta, etc.

Actualment s'estan posant en 
marxa un seguit d'iniciatives:

1 S' ha construít una presa 
al davant del pla dels Socs. 
Aquesta presa possibilita l'exis
tència d 'una bassa d 'a igües 
tranquil·les, d'uns 400 m de lon
g itu d , excepc iona l per a 
l'ensenyam ent d 'in ic ia c ió  a 
aquest esport i per fer passe
jades de caràcter més lúdic.

2.- En segon terme, s'arran
jarà un tram de la Sèquia Monar 
(al pont del molí), com a espai 
d'iniciació a l'eslàlom de caiacs.

3.- En tercer lloc, s'acon- 
dicionarà un canal a la zona de 
la Pilastra, per realitzar-hi des
censos d'aigües braves i com
petició, així com d'altres mo
dalitats sobre l'aigua, com pot 
ser l'hidrospeed.

4.- Finalment es disposarà de 
la piscina municipal com a zona 
per a l'ensenyament d'iniciació 
a la pràctica d'esports com el 
"caiac-polo"

En la mesura que es vagi 
disposant d'aquestes instal·la
cions, s'aniran ofertant activitats, 
tant per esportistes federats com 
per a persones i grups que 
vulguin anar-se introduint en 
aquest món.

Concretament, aquest estiu 
es posen en marxa, de forma 
regular, diferents cursets de 
piragüisme i un casal esportiu 
anomenat "Ter Aventura", on es 
combinarà la piragua amb altres 
activitats com el trecking, les BTT, 
l'h íp ica... Totes aquestes acti
v ita ts , en la mesura de les 
possibilitats, han d 'anar crei
xent, fins a con
solidar-se, junta 
l'o fe rta  d 'a c ti
vitats del Museu 
de l'Aigua en un 
revulsiu per a- 
costar els nos
tres ciutadans al 
riu i promoure 
aquesta oferta 
arreu.

F in a lm e n t, 
novament pels 
dies de la Festa

M a jo r, s 'o rg a n itza rà  el 2n. 
Descens en Piragua pel Ter. 
Enguany, amb la col·laboració 
del Club Piragüisme Salt-Ter, 
recentment constituït, i que ha de 
ser, d'alguna manera, l'entitat 
esportiva saltenca que aglutini 
les persones interessades en la 
pràctica, la promoció i la com
petició d'aquest esport a Salt.

Creiem, ben sincerament, 
que la promoció d'aquest esport 
ha de representar a Salt tornar 
a m ira r de cares al r iu , 
reivindicar-ne la seva existència 
efectiva i garan tir-ne  el seu 
gaudi, el seu ús social i cultural.

Enric Pallàs i Julià
Regidor d e Cultura i Esports

Sport Garatge, s.a.

* Reparacions Ps Marquès de camps, 5
* Engrassaments Tei. 23 33 11
* Neteja s a l t

VOLVO
Cam ions i Autobusos

Polígon Torre Mirona - Tel. 23 38 61 - SALT

V r SERRALLERIA

U juuüS V aJü u n tX  s.l. 

FERRO i ALUM INI

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

restaurant
VILANOVA

PREGUEM RESERVIN TAULA

Passeig Marquès de Camps, 51 - Tel. 23 30 26 
17190 SALT (Girona)
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GALERIA D 'ESDEVINGUTS

El General 
Espartero

Fins a l'inici de les sagnants 
guerres carlines, Salt era una 
c iu ta t m oderna, p róspera  i 
cosmopolita, molt més important 
que G irona, ofegada per les 
muralles, oprim ida peí poder 
clerical, amb els gremis artesans 
en franca decadència i abso
lutament mancada de recursos 
agraris i ramaders. En aquella 
època, Salt, a més de veure 
annexionades Santa Eugènia i 
La Roureda, s'estenia també a 
l'altra banda del Ter, de manera 
que els actuals nuclis de Sant 
Gregori, Domeny, Sant Ponç de 
Fontajau i Taialà formaven part 
del seu terme municipal. El Ter, 
m algrat ba ixar cabalós, no 
impedia que les comunicacions 
entre ambdues bandes fossin 
fluides i constants: cinc enormes 
i segures barques, en cinc punts 
estratègics de la ribera, rea
litzaven permanentment el trans
port de persones, bestiar, car

ruatges i mercaderies a banda i 
banda de la llavors poderosa 
a rtè r ia  flu v ia l. Salt, era un 
empori de riquesa, cultura i 
benestar -els poquíssims cap
taires que rondaven pels carrers 
provenies d'altres llocs- envoltat 
de fèrtils conreus i boscúries 
exuberants, que suscitava enveja
i admiració arreu d'Europa.

Però, ai, las! l'esclat de la 
p rim e ra  gue rra  C a rlin a  va 
suposar un cop te rrib le , de 
conseqüències fata ls per la 
dinàmica de progrés d'aquella 
pu ixan t m etròpo lis. La riba  
esquerra  del Ter, ru ra l i 
Dagesívola, es va decantar per 
a causa absolutista, eclesiàstica
i inquisitorial de l'infant Carles 
Maria Isidre de Borbó, mentre 
que la riba dreta, més urbana i 
moderna amb l'ajuntament, les 
escoles, els centres cívics i la li
beral (i podrosa) fraternitat de 
comerciants, va inclinar-se sense 
dubtar-ho per la d'lsabel II, que 
com ptava amb el suport de 
l'aristocràcia, els alts funcionaris, 
els caps i oficials de l'exèrcit, la 
m enestra lia  i el p ro le ta r ia t 
urbans. A ix í, de cop i volta, 
homes i dones que havien estat 
exemple de bon veïnatge, van 
començar a matar-se entre ells 
despietadament, i ben segur que 
la m assacre hau ria  asso lit

proporcions certament dantes
ques si un intrèpid antibel.licista 
anom enat M iq u e l Caspetu, 
aprofitant la formació d'un dens 
banc de b o ira , no hagués 
enfonsat, tot sol i sense que 
ningú el veiés, les cinc barcasses 
que unien ambdues vores del Ter. 
Separats per una b a rre ra  
d 'a ig u a  in fra n q u e ja b le , els 
bàndols enemics es van veure 
obligats a combatre's amb les 
escasses i pràcticament obso
letes, armes pesants de què 
disposaven; el mal que es feien 
era poc, ja que, degut al migrat 
abast d 'a q u e lla  a n tiq u a d a  
a r t i l le r ia ,  g a ire b é  tots els 
p ro jectils  queien al riu , es 
d isparess in  des d 'o n  es 
disparessin. A ixò no obstant, els 
contendents no van deturar els 
atacs, i l'estúpid intercanvi de 
granades desaprofitades feia 
l'efecte que no acabaria mai. 
Fins que un d ia , les tropes 
isabelines del general Espartero, 
am b ell al capdavan t, van 
a rr ib a r a Salt provinents de 
G iro n a  per en llestir, d 'u na  
vegada per totes, aquella inútil i 
tediosa pugna entre conciu
tadans enfrontats. Com és lògic, 
van entrar-hi pel costat liberal, 
on ja l'esperaven, i a les portes 
de la vila, l'alcalde el va rebre 
amb els màxims honors

m \
núm. 218

agència de la propietat immobiliària 
administració de finques 
gestoria administrativa

20 88 54
avgda. ¡aume I, 44 boixos ■ teis. 20 13 35 17001 - girona

21 46 08 Fax

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

paulí
P g e s t o r i a -a p i

PECORA 
COLOR Horai.
Tots els colors del mercat 

de la pintura, al seu abast!!

D O M IC IL I F IS C A L : c/ Major, 309 
Tel. i Fax: (972) 24 54 04 - 17190 S A L T  (G irona)

c / Federico G arcía Lorca (Urb. Torres de Taialà)
Tel. (972) 22 43 63 - 17007 G IR O N A



GALERIA D'ESDEVINGUTS

imaginables. Després, l'edil va 
obsequiar Espartero amb un 
àpat impressionant, que l'il.lustre 
militar va voler compartir, tant 
amb el seu exèrcit com amb la 
ciutadania addicta.

Havent dinat, l'home, que 
mentre menjava havia rebut tota 
la informació que li calia per 
acabar amb aquell estat de 
coses, va muntar a cavall i tot 
seguit va d irig ir-se  a la riba 
dreta del Ter. Un cop allà, el ge
neral va desembeinar l'espassa 
i, assenyalant la zona fidel a la 
seva causa va dir: "/De aquí 
para  allà, es Salti". Després, 
apuntant amb l'arma blanca cap 
a l'a ltra  banda del r iu , va 
bramar: ” 'A partir de ahora, de 
aquí para allà, ya no es Salti". 
Dit això, va ordenar al corneta 
que toqués safarranxo de com
bat, i ell i els seus soldats, sense 
que els preocupés massa la 
turbulència del riu, van tra 
vessar-lo amb marcial prestesa. 
E ntra r en te rra  enem iga i 
sotmetre els seus atònits habi
tants sense que calgués disparar 
ni un sol tret, va ser la cosa més 
fà c il del món: inco m 
prensiblement, els aliats carlins 
no els havien proveït de cap 
mena d 'a jut , i no tenien amb 
què defensar-se, per la qual cosa 
van rendir-se ràpidament i sense 
condicions. Espartero, m ag
nànim amb els vençuts, només 
en va fer afusellar la meitat, 
"para dar ejemplo y no perder 
la moral ni la costumbre", com 
més tard comentaria durant el 
segon tiberi que li va ser ofert, 
aquesta vegada a càrrec del 
rector de la parròquia de Sant 
Cugat, que era, a més de sa
cerdot, propietari de la granja 
de galls dindi més important de 
la comarca.

El valerós general, tip com 
un rènec i agraït, va prometre

solemnement als saltencs, abans 
d'anar-se'n, que els regalaria un 
pont de pedra que substituís les 
em barcacions naufragades. 
Però, per un llastimós e rro r 
administratiu, imputable només 
a la incom petenia dels fun

c io n a ris  m ad rilenys , l'o b ra  
d'enginyeria emparaulada pel 
llorejat militar va ser construida 
a Girona, sobre l'Onyar, i en un 
lloc on era evident que no feia 
cap falta.

Jordi Soler
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TORRE DE GUAITA

ACTIVITATS TRADICIONALS I 
NOVES TECNOLOGIES

El monestir de Santa Maria de 
Cadins fou fundat el 1 1 69 a 
Cabanes (Alt Empordà). Degut a 
la inseguretat del lloc, el 1492 es 
va tras lladar a la plaça del 
M ercadal de G irona , on la 
comunitat hi visqué fins al 1936. 
Dispersades les monges, i el 
monestir totalment destruït durant 
la guerra civil, la comunitat va 
habilitar després Can Tarrés de 
Salt, com a monestir, avui conegut 
com "Les Bernardes", seu de la 
Casa de Cultura i del Centre de 
Suport del G ironès de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
El 1 980 va traslladar-se a Sant 
Medir (Municipi de Sant Gregori) 
on va construir-hi un nou monestir, 
restaurant l'església parroquial ja

existent i adaptant la rectoria com 
a hostatgeria monàstica.

Les monges, es dediquen, a 
part de les seves pràctiques reli
gioses que evidentment són la seva 
principal ocupació, a activitats 
com ara la fabricació i venda 
d'escultures religioses, l'enquader
nació artesana en pell, de la qual 
tenen una llarga experiència, i a 
l'activitat d'hostatgeria monàstica.

Ara, llegeixo que s'han iniciat 
en una activitat nova: el pro
cessament de textos i de partitures 
musicals per ordinador. Aquesta 
activitat està realitzada per un 
equip de dues o tres monges, que 
fan una jornada de treball d'unes 
cinc hores.

Les monges no poden dedicar

més de sis hores diàries al treball, 
¡a que han de repartir-se el seu 
temps entre l'oració, el treball i la 
vida en la comunitat.

Entre els encàrrecs que reben 
hi ha l'edició de tesis doctorals, i 
la transcripció de partitures i 
treballs provinents del Conser
vatori de Música de Girona, entre 
molts d'altres.

Potser que ens sobti que la 
tècnica hagi entrat dins d'un lloc 
on imaginem que les coses 
segueixen com fa molts anys, però 
és que les monges també han de 
treballar per a guanyar-se la vida,
i avui cal utilitzar els ordinadors 
per aquest tipus de treball. A cada 
època li correspon productes i 
eines diferents.

En definitiva, la tècnica no està 
renyida amb la tradic ió  i les 
monges han après a assimilar les 
noves tecnologies a la seva forma 
de vida.

Ricard Guimènez i Camins

AL MONESTiR. PE C A piN S  
TE h TREBALLS INFORMÀTICS  

PE TEXTOS I  'í’ARTiTUR.ES 
MUSICALS.

I <291*3<=)!■

m o n e s tir , pe S a n t a  M a r ia  de C a p in ?  
W m -  Sant rç&piR 1* ^ 2 -¿,28077 pe <mz ; De ¿,-6 h.



CAGAFERRO 
L'acudit foll

NOTA 
INFORMATIVA
El Consell Comarcal del Gironès, a través del SEVEI DE 
PREPARACIÓ SOCIOLABORAL PER A  JOVES organitza un 
curs sobre tècniques de recerca de feina a LES BERNARDES, 
de SALT, per a ¡oves de 1 ó a 20 anys d'edat.
El curs COM BUSCAR I TROBAR FEINA, és una de les diferents 
activitats de lluita contra l'atur juvenil i té l'obejectiu de facilitar 
la inserció laboral dels joves aturats.
Aquest Curs s'emmarca dins el Projecte HORUS, co-finançat 
per la Comunitat Europea i el propi Consell Comarcal.
El curs COM BUSCAR I TROBAR FEINA, és gratuït i de 22 
hores, fet en sessions molt pràctiques, en les quals s'utilitzen 
diferents tècniques i eines per a l'aprenentatge: video, teatre, 
jocs de rol, etc.
Al acabar el curs cada jove participant disposarà d'un dos
sier amb el seu propi Curriculum, informació i adreces 
d'interès.
Cada jove abans de finalitzar el curs tindrà una sessió 
d'orientació i assessorament individual amb el formador per 
tal de rebre una atenció més personalitzada.
Aj acabar el curs els participants tindran un certificat 
acreditatiu.
Informació i inscripcions al Consell Comarcal del Gironès, al 
matí i a LES BERNARDES de 5 a 7 h. de la tarda.
Data límit d'inscripcions dimarts 10 de juny de 1997.

LA VIDA AMB HUMOR

Visca el Barca!

Escric aquestes ratlles quan el Barça acaba de 
guanyar la recopa (eh, que es diu així? Jo en 
aquestes coses m'hi perdo un xic). Et trobes la 
gent que van com bojos.
S'abracen, criden visques a un tal-Robson, van 
carregats com burros, de diaris, et diuen: ara 
sí! Fan sermons innecessaris a la mare de Déu 
de la Mercè; ella no hi té cap culpa, pobreta. 
Dic això dels discursos perquè, en un dels rars 
moments en què vaig posar la televisió, em vaig 
trobar un senyor que es diu Casaus, a qui vaig 
confondre amb un capellà , fent sermons 
d'aquells d'abans davant de l'esmentada mare 
de Déu.
Jo ja ho sóc, del Barça, ja. Però, noi, hi ha coses 
que em superen. Com la d 'aquell ateu (o 
agnòstic, ara no sé com s'ha de qualificar. És 
tant difícil! Però, de fet, al marge d'això, és un 
bon amic meu, a qui aprecio molt). Doncs bé, 
vaig trobar aquest amic posant un ciri encès al 
davant d'un sant. Jo li vaig expressar la meva 
sorpresa. I em va dir: "M ira, noi. Amb aquestes 
coses del Barça no s'hi juga. I jo, per si de cas..." 
Però la meva capacitat d'admiració va quedar 
esgotada quan vaig trobar la dona que ens frega 
l'escala amb barretina, bufanda, senyera i 
trompeta. Li vaig preguntar si anava a algun 
lloc. (Per si no ho sabeu, la senyora és de 
Va llado lid , ciutat que em mereix molt de 
respecte, malgrat el momument a Franco que 
tenen o tenien a l'entrada de la ciutat). La 
senyora em va respondre que no anava enlloc. 
Que anava abillada d'aquesta manera perquè 
havia guanyat el Barça i que, anant així, 
pensava trobar una feina millor.
Jo li vaig dir (a la senyora) que l'entenia molt 
bé. I, interiorment, recordava tot l'a ldarull 
provocat pel Full Parroquial amb la qüestió del 
català i vaig meditar (com un Hamlet modern) 
sobre les paradoxes de la vida. Els bascos (els 
d'ETA, és clar) maten gent i no passa res. Els 
catalans insinuem que potser caldria revisar 
l'Estatut, i s'encén una guerra messetària, que 
rieu-vos de la de Troia. No sé què ens passa als 
catalans, però no tenim sort. Ens ha tocat lluitar 
amb els angolesos, amb els castellans... i sempre 
hem perdut. I, per recordar-nos això, ara van i 
ens editen o encunyen una moneda de deu duros 
que ens recorda el rei Felip cinquè, que ens va 
derrotar i ens va treure el poc que teníem.
Ui, perdó! He dit els angolesos i hauria d'haver 
dit guineans. A  Angola em sembla que hi van 
anar els cubans, que ara lluiten contra els Estats 
Units, aquells que els van ajudar a ser indepen
dents. Un embolic, vaja.
Malgrat tot i, perquè no sigui dit que jo no sóc 
bon català: Visca el Barça! I és que amb aquestes 
coses no s'hi juga.
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Habitatges totalment exteriors,
al Pg. dels Països Catalans de SA LT, amb 3 dormitoris dobles, 

90 m2 i cuina equipada. Pàrquing opcional.

E U G E S A
Informeu-vos al carrer Major, 182 - SALT 
Tel. 23 55 61

Subvencions a descomptar del preu

• Interessos del 7 ,5%  segons 
ingressos

• Subvencions de la G eneralitat del 
5%  al 10%  segons comprador.
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