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EDITORIAL

Les Deveses de  S a lt
Des dels primers números de La Farga hem estat 
oberts i sensibles a comunicar tot el que ha fet 
referència al nostre entorn natural més immediat. 
Les hortes, les Deveses, la sèquia Monar, el Ter, 
les Fonts... han estat presents a les nostres pàgines 
en col·laboracions i treballs monogràfics, temes 
centrals de la revista que segurament hauran 
ajudat a fer conèixer aquests indrets i també a 
sensibilitzar els nostres lectors en la necessitat de 
preservar aquests espais naturals, la seva flora i 
fauna, per tal de fer possible aquest pacte de 
respecte entre l'ús i l'aprofitament que en fem els 
habitants de Salt i el fràgil hàbitat natural que 
hem de protegir. Difícil equilibri, sens dubte, que 
no ha de frenar el treball de tots els col·lectius 
implicats.
Els canvis en aquests indrets naturals del nostre 
terme municipal, al llarg dels últims trenta anys, 
van des de ser un hàbitat natural de les llúdrigues, 
a ser un abocador de deixalles consolidat, fins a 
la recuperació dels darrers anys gràcies al treball 
de voluntaris com els Amics de les Deveses, les 
escoles de Salt, l'entitatMarfull, el Club Tramuntana 
i les Regidories de Medi Ambient de l'Ajuntament, 
que han estat sensibles a la recuperació d'aquest 
patrimoni municipal, fent-se ressò de tots els qui 
creiem que cal un ampli consens per un objectiu 
tan important per a Salt.
Des de la Revista de Salt us volem encoratjar en 
aquesta tasca, alhora que us oferim les nostres 
pàgines per aquest debat que ha obert Marf ull, 
"Entitat per a la defensa de la natura".

LA FARGA N O  SE SOLIDARITZA N E
CESSÀRIAMENT AM B LES O P IN IO N S 
EXPRESSADES AM B ELS SEUS ARTICLES 
SIGNATS I QUE PUBLIQUEM ÍNTEGRA
MENT RESPECTANT L'OPINIÓ DEL SEU 
AUTOR.

LA FARG A A U T O R IT Z A  LA REPRO
D U C C IÓ  DELS ARTICLES, SEMPRE I 
Q U A N  S 'IN D IQ U I LA SEVA PROCE
DÈNCIA.
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GALERIA D'ESDEVINGUTS

Willou
d e
Durant la segona meitat del segle
XVII i bona part de la primera del
XVIII va governar l'antic priorat 
de Vilobí d'Onyar una família 
d'origen anglès, els Willoughby 
de Swansea. Amb un poder sense 
límits, garantit per l'eficàcia i la 
contundència d'un cos de policia 
propi, el clan britànic tenia tan 
atemorits els pagesos de la zona 
que molts d'ells van tapiar, des 
de dintre!, les portes i finestres 
de les seves masies, deixant 
només algunes escletxes perquè 
entrés una mica de llum i pogués 
renovar-se l'airequerespiraven. 
Així reclosos, i per tal de subsistir,

els llauradors conreaven naps i 
remolatxes en testos, i calmaven 
la set amb l'aigua de la pluja que 
s'escolava per les goteres i que, 
durant l'època de sequera, era 
em m agatzem ada en grans 
orinals. El poder dels Willoughby 
es va acabar de cop el dia 7 de 
febrer de 1765, quan un escamot 
d'esclopeters de la parròquia de 
Brunyola, empunyant les eines 
amb més tall del seu ofici, va 
irrompre en el castell de Vilobí i 
va degollar tots els membres de 
la família, inclòs el nadó que 
batejaven aquell dia. Amb quatre 
cops d'aixa, el priorat de Vilobí

s'havia alliberat d'una abomi
nable tirania!
Però no ens posem tràgics, que 
allò que interessa no comporta 
vessaments de sang, per molt 
necessaris i beneficiosos que re
sultin, a vegades. Una tarda de 
primavera de 1691, Graeme 
Willoughby II, dit el pastifes, va 
sortir a buscar espàrrecs pels 
marges de la rodalia. Menys- 
tenint els consells del seu avi 
Ellsworth, que li havia recomanat 
que no abandonés mai el camí 
perquè aquelles boscúries eren 
perilloses, el noi va endinsar-se 
en la profunda obaga de la rou-

Fiat Bravo e Brava c o t x e  de l 'a n y  i 990
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G A L E R IA  D ’E S D E V IN G U T S

reda d'en Galindo, tan temuda 
pels remences d'aquella co
marca. Després de cinc hores 
d'infructuosa recerca, extenuat 
de tant caminar i de tant mirar a 
terra sense haver descobert ni un 
miserable espàrrec, Graeme va 
decidir que ja era temps de tornar 
a casa. Però, imprudentment, 
s'havia oblidat de deixar senyals 
pel camí, de manera que li va ser 
impossible determinar cap on

havia de dirigir-se per sortir del 
bosc pel lloc adequat. La tarda 
s'enfosquia de pressa, i una 
remor de llops en la llunyania no 
incitava a imaginar res de bo. El 
vailet, nerviós, va començar a 
córrer per un caminet imprecís 
mig cobert de fullaraca, amb 
l'esperança que el viarany el 
conduiria a alguna banda. Tres 
quarts va trigar Graeme a 
descobrir el forat que el trauria

de l'arbreda; boig d'alegria, va 
travessar-lo com una exhalació. 
A  l'altra banda, la lluminosa vila 
de Salt l'esperava amb els braços 
oberts. Milers de persones havien 
sortit al carrer per rebre'l amb 
els honors i la joia que l'ocasió 
requeria: feia més de set-cents 
anys que ningú no arribava al 
poble travessant aquella bretxa! 
Bonastruc de Plegamans, alcalde 
accidental-el titular era aMadrid 
fent cua en una finestreta admi
nistrativa* i sagristà electe de la 
capella de Sant Podgorni, li va 
donar la benvinguda en nom 
dels saltencs honorables i de 
bona voluntat. Després de lliurar- 
li les preceptives claus de la ciutat, 
i d'oferir-li un glop de mistela de 
l'oncle Terribas, li va preguntar 
dolçament: "Qui sou i d'on pro- 
veniu, noble desconegut?" En 
Willoughby, sabent que la seva 
estirp només congriava odis i 
malvolences, va fer-se passar per 
pelegrí escocès. "Sóc del romeu 
Duncan Mac O'Hara, i busco 
l'ermita de la Mare de Déu de 
Stauffenberg, bon cavaller". Al 
pobre Bonastruc se li va escapar 
un xiscle agut, mig de sorpresa, 
mig de commiseració. "Però si 
aquesta ermita és a Àustria, al 
final de tot de Caríntia, al fons 
d'una vall humida i sense comu
nicacions!" En Willoughby, po
sant cara de desorientat, i sense 
dir ni ase ni bèstia, va girar curar 
i, veloç com una llebre, va tornar 
a introduir-se a l'espessa 
boscúria pel mateix forat del que 
moments abans havia sorgit. 
Això sí, amb les claus de Salt i 
l'ampolla de mistela de l'oncle 
Terribes a la butxaca.

A ixí reclosos, i per tal de subsistir, els llauradors conreaven 
naps i remolatxes en testos. J o r d i S o le r



RE
VI

ST
A 

DE
 

SA
LT

/6

G . . é sQue es Internet?
internet?
Internet és un gran conjunt de 
xarxes d'ordinadors intercon- 
nectats (la major xarxa mundial 
també coneguda com "la xarxa 
de xarxes") i el medi físic de 
connexió d'aquestes xarxes 
d'ordinadors són les línies tele
fòniques.
Internet va néixer al departament 
de defensa dels EUA el 1960 
fruit d'un projecte d'investigació 
militar.
La finalitat amb qué es va crear 
va ser aconseguir que un mis
satge, en època d'un possible 
conflicte bèl.lic, pogués arribar 
a destinació sense ser interceptat 
i/o sense perdre part del seu

contingut. Per aconseguir-ho van 
dissenyar un sistema que fes 
possible que un missatge sempre 
arribés a destí, independentment 
del camí que seguís dins de la 
xarxa de telefonia mundial. Així, 
un missatge pot anar de Bar
celona o Nova York via tran
satlàntica o bé via Moscou- 
Sidney-San Francisco-Nova

York. Aquestes diferents com
binacions que es poden donar 
en la transmissió d'un missatge, 
segons vagi el trànsit són pos
sibles gràcies al protocol TCP/ 
IP. Aquest protocol el que fa es 
trossejar el missatge en petits 
bocins. Cada un d'aquests porta 
escrita l'adreça de destí i un cop 
enviats aquests petits trossos de

S A L T
CARRER ÀNGEL GUIM ERÀ, 12 8

O P O R T U N IT A T  U N IC A
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missatge poden anar cada un 
pel seu compte entre els diversos 
nodes de la xarxa. Si la comu
nicació entre dos nodes està 
"caiguda", és a dir, que falla, 
llavors cada tros del missatge 
agafa un altre camí que a la fi el 
durà al seu destí. Un cop van 
arribant els trossos de missatge, 
l'ordinador que ha de rebre el 
missatge els munta per repro
duir-los.
En la dècada dels 80, es convertí 
en una xarxa científica, especial
ment dins la comunitat univer
sitària.
En la present dècada, gràcies als 
avenços tecnològics (els equips 
informàtics s'abarateixen i són a 
l'abast de més empreses i par
ticulars) i a la incorporació d'em
preses a la xarxa Internet, s'ha 
convertit en quelcom quotidià 
per a més de 100 milions 
d'usuaris en tot el món.

Es cèlebre la frase que va escriure 
Nicolàs Negroponte: "Quan fa 
tres anys vaig dir que Internet 
tindria cent milions d'usuaris 
l'any 2005, tothom va riure. Ara, 
els més prudents parlen que n'hi 
haurà 2.000 milions en aquesta 
data."
A  Internet hi trobem informació 
provinent d'empreses, universi
taris, governs i de particulars. 
Un dels motius de la popu-

CliCkto n an g u p  •  M M ctM  M S í-o n

larització d'Internet són les ano
menades pàgines web (www). 
Aquestes pàgines són documents 
d'informació amb format multi- 
mèdia a les quals s'accedeix de 
manera molt fàcil i intuïtiva. Es 
poden entrellaçar de manera 
que passar d'una pàgina a una 
altra és el que s'anomena "na
vegar" per Internet, ja que amb 
un "clic" del ratolí anem accedint 
a diversos continguts informatius 
que poden estar emmagatzemats 
en ordinadors de tot el món. 
Segur que un nou invent, ano
menat TV-Web contribuirà a la 
popularització d'Internet.
Es tracta d'un televisor que ja 
porta incorporat un petit or
dinador que permet veure les 
pà-gines web des de casa sense 
cap altre aparell.

R ic a r d  G im é n e z  i C a m in s

rcADKA pinos
Passeig Josep M. Folch i Torres, 21 -1 7 1 9 0  S A L T  

Tel. i Fax: 9 72  23  96  66  - Tel. Mòbil: 9 2 9  73  83  18
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COLLABORACIO

D'un temps.
D'un temps, d'un poble (3)
c l u n  p o D i
Endinsar-se en les pròpies vivèn
cies vol dir reviure-les, i en reme
moraries, les imatges passen 
per la ment com una pel·lícula 
amb el clixé accelerat.
Entre elles el parracaire, per 
atípic i anecdòtic avui dia, ocupa 
un lloc destacat.
La meva infantesa està musicada 
per la veu de molts parracaires. 
Quasi cada dia en passava un 
pel nostre carrer. Amb el sac a 
l'esquena, -tal vegada l'home 
del sac, que tanta por feia a la 
mainadeta a l'hora d'anar a 
dormir, no era altra cosa que 
l'evocació d'aquest personatge- 
tots cridaven la mateixa frase, 
"el parracaire, dones", però 
segons l'allargament d'una o 
altra vocal, cadascun la pronun
ciava amb un deix particular.
Al Veïnat hi havia dues cases 
conegudes com a cal parracaire. 
L'una estava a mig camí del 
carrer del manicomi, avui c/ Dr. 
Castany; l'altra a la carretera, al 
costat de can "llauner pobre". 
Cap dels dos feia de parracaire 
pel poble, sinóque venien d'altres 
contrades.
El so de "el parracaire, dones" 
alterava la tranquil·litat de què a 
mig matí gaudia el veïnat: les 
dones sortien a la porta. Algunes, 
en no veure la fesomia del seu 
parracaire, tornaven a dintre 
sense donar-li el gènere. S'esti
maven més treure'l quan passava 
el que coneixien.
Com que tenien molta "làbia", 
cadascun d'ells els feia creure

que ell era el que pagava més 
bé.
A  casa venia un parracaire que 
li dèiem l'Estalés. Ignoro si era el 
seu veritable nom. Vivia al barri 
gironí de Pedret. Aquest barri 
era propi de l'ofici.
L'Estalés era un home d'uns 
cinquanta anys, tal vegada més 
jove, en aquell temps el físic de la 
gent envellia promptament, alt i 
magre, amb un mostatxo prou 
llarg per amagar-li el clot de la 
formosor que se li feia a banda 
de la boca quan somreia, donant- 
li un aire de murri i garneu.
La seva vestimenta era humil, 
però neta. L'única peça que so
bresortia, per vistosa, era l'ar

milla. Sempre la portava des
cordada per davant i cordada 
amb una sivella molttensada pel 
darrere. Tot plegat li donava un 
aire desnerit i famèlic.
Amb tot, devia ser un parracaire 
ben situat, ja que venia a casa 
amb un carret arrossegat per 
una haca anomenada "misting". 
Era el diminutiu de la famosa 
cabaretera "Mistinguet".
La "misting" lluïa un pèl negre 
com si l'haguessin abrillantat i 
una cua que li sobrepassava els 
genolls del darrere quasi li tocava 
a terra. El seu trot era lleuger, 
àgil i veloç, d'aquí el seu nom. 
L'Estalés solia deixar-se caure 
per casa a primera hora de la
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tarda, menys a l'estiu que venia 
cap al tard per no interrompre la 
migdiada.
Tan bon punt entrava al carrer ja 
tocava la corneta de metall, amb 
forma de banya, que portava al 
coll penjada amb un cordill, i li 
queia fins al pit. El so era d'un to 
fons i llunyà. D'igual sonoritat 
els he sentit al país basc quan 
apleguen el ramat.
L'Estalés tocava el com un parell 
de vegades abans de cridar "el 
parracaire, dones", aprofitant 
l'oferta dequalsevol clienta, però 
on anava a parar era a casa, 
l'última casa del carrer Sant 
Romà.
En arribar, a manera de salutació 
deia: "Què hi ha, mestressa!"
Si hi havia molt per recollir 
entrava pel portal. Els millors 
elogis de I 'avi eren per a la 
"misting". "Això sí que és una 
estampa", solia dir.
A  l'Estalés, li queien les babaies 
d'orgull i satisfacció.
De la butxaca de l'armilla treia 
un llapis petit i escanyolit, el 
passava per la punta de la 
llengua i començava a apuntar 
en una llibreta que portava, tot 
inclinant el cap i arquejant les 
celles.
L'àvia prèviament havia triat i 
posat en sacs tot tipus de merca
deria.
El parracaire ficava la mà tan 
endins com li permetia el braç 
per comprovar-ne el gènere.
Si el farcell que s'havia de pesar 
era inferior a un quilo, feia servir 
la romana de molles. Si era 
superior feia servir la romana 
petita amb les diferents moda
litats segons el pes desitjat.
En un ganxo hi posava el sac, 
amb la mà esquerra l'aixecava i 
amb la dreta anava fent lliscar la

peça petita de 
ferro al llarg 
del braç de la 
romana, fins 
que deixava 
de pendular.
Amb els tres 
ganxos i tres 
numeracions 
a la barra, la 
romana pe
tita pesava 
fins a 25 qui
los.
Llavors apun
tava. Els par
racs blancs 
anaven a 2 
rals el quilo.
No sé perquè 
però sempre 
n'hi havien 
pocs.Els de 
color els pa
gava a 30 cèn
tims. Els tros
sos de tub i 
aixetes de llautó a 10 rals el 
quilo. Les ampolles de xampany 
-encara no s'havia inventat la 
paraula cava- a l  ral. Les soles 
d'espardenyes de cànem o espart 
a 10 cèntims. I les pells de conill, 
segons com eren.
A  casa es mataven els conills un 
xic fets. En menjar-los, la seva 
carn feia més cor, això es deia. 
L'àvia els sabia escorxar molt 
bé. Fins i tot deixava les potes i la 
cua i assecava les pells encastant- 
les a la paret de la cort dels 
porcs. Era on hi tocava més el 
sol. Al cap d'una setmana ja les 
podia guardar. Alguna vegada, 
en temps plujós i humit, es 
podrien, els cucs que s'hi criaven 
queien a terra i feien les delícies 
de la gallina que els empaitava. 
Si era una lloca cridava la

llocarada de pollets a fi que 
gaudissin d'aquell menjar tan 
refinat. Però normalment això 
no passava. El parracaire les 
anava mirant i valorant una a 
una.
Aquesta 1 ral, aquesta també, 
aquesta 20 cèntims... i així finsa 
15 pells o més.
Allò que era menys pagat 
d'aquell negoci ambulant era el 
ferro, que es pagava a 5 cèntims 
el quilo.
Per pesar-lo el parracaire des
penjava la romana grossa del 
carret, en la qual s'hi podien 
pesar fins i tot 100 quilos. El pro
blema consistia en quina mà era 
capacd'alçarels quilos del ganxo 
i fer córrer la peça. La cosa se 
solucionava penjant el ganxo en 
una barra sostinguda entre un
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muscle de l'avi i l'altre del parracaire. 
L'àvia feia córrer la peça marcadora. 
Tot ben pesat i valorat s'havia anat 
apuntant. Fets els comptes l'avi hi 
donava un cop d'ull. Mentalment ja 
havia fet la suma. L'àvia parava la mà. 
Per la gentilesa d'haver-li guardat el 
gènere, el parracaire solia arrodonir 
el compte afegint-hi els diners que 
venien en cap. Això satisfeia tant o 
més l'avi que l'àvia.
S'acomiadaven mútuament "cuida'm 
bé la "misting", deia l'avi. Com si fos 
seva.
El carret del parracaire passava el 
portal. L'àvia, cofoia, li feia l'última 
salutació amb el braç enlaire.
Si no anava prou carregatel parracaire 
tornava a tocar el corn i la veu "el 
parracaire, dones" es tornava a sentir, 
cada vegada més lluny, una estona 
més.
Si per contra la "misting" ja portava 
prou pes, s'encaminava cap a la car
retera i deixàvem de veure'l quan 
trencava el cantó de ca l'adroguer. 
L'àvia ja havia desat els diners al sarró 
que portava penjat per un cordill de la 
cintura, a sota dels enagos.
En arribar a la cuina deia: "Aquest 
home sí que fa de bon tractar!" 
L'home de bon tractar, sense saber-se 
per què, deixà de venir. L'àvia es va 
cansar de guardar-li els parracs. Des 
de llavors els oferia al primer uqe 
passava.
Aquesta professió, tan digna com 
qualsevol altra fins a la guerra del 
1936, es considerà pejorativa i des
pectiva quan els parracaires esdevin
gueren mendicaires i rodamons.

M a r ia  d e C a n  C a s a c u b e r t a  

L leter  d el  V e ïn a t

A  PEU PLA

Sense butxaques

Les butxaques són petits saquets 
que es porten cosits i que par
teixen d'un orifici obert a la ves-, 
timenta. La seva funció és la de 
poder posar-hi coses i així l'usuari tenir les mans lliures. Però, 
és clar, s'han de tenir objectes per portar, perquè, si no, no 
serveixen de res.
Des de molt antic, sembla que l'home ha fet servir algun tipus 
de vestit, però l'ús de les butxaques és més nou, possiblement 
des de l'època en què l'home es va anar alliberant i va poder 
tenir béns. Però si ho observem amb precisió, la cosa tampoc 
no ha canviat tant. Antigament uns homes eren propietaris 
d'uns altres homes: els esclaus; a l'Edat Mitjana estaven 
adscrits a la terra: els serfs; i ara estan lligats al capital, que 
també està gestionat per un altre home... i així tenim les 
hipoteques, els préstecs, etc... i tot allò que és conseqüència 
del capitalisme, la seva gran llotja: el consumisme. En 
definitiva, els actuals humans som esclaus del producte del 
capital. I les ciutats són els actuals camps i vinyes del senyor, 
és a dir, de I 'amo.
I així, avui dia, les butxaques serveixen de poca cosa, ja que 
hi ha poc per posar-hi. En el fons seguim en un sistema molt 
arcaic, malgrat que les formes siguin diferents, on hi ha serfs 
i senyors i, en conjunt, la civilització poc ha avançat.
Per això, a fi d'estar al dia, els actuals dissenyadors, que 
estan al servei de la burgesia, que és la qui orquestra tot el 
sistema actual, al hora de ser portaveus de la classe popular, 
que regula el mercat, no haurien d'incorporar la butxaca a 
les actuals vestimentes, ja que no serveixen per res i ens fan 
tenir mala consciència/coneixement de poder pensar que sí 
que podem posar-hi alguna cosa i ens fa migrar/ neulir.
Es clar que ben mirat, actualment, hi ha feines que ja no 
porten incorporat aquest saquet a la seva vestidura, com 
poden ser els crupiers dels casinos, els oficials de marina, 
etc... Es clar que aquests ja estan al servei de la burgesia, és 
a dir, de l'aristocràcia del diner.
Així la butxaca és privilegi d'una determinada classe social 
i els altres,9 si ens trobem alguna cosa per portar o la fortuna 
ens somriu, etc..., hem d'agafar un cistell o amb un tros de 
roba fer un farcell. Vull dir que pobre desgraciat l'humil que 
li toqui la sort, ja en tindrà de maldecaps...

U n d a r a
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Marfull.
pré iecc io

- „ J L  S f j S l t  i la
Salt i la proteccio de les Deveses

d e  le s  u íles D e v e s e s

La dinamització social i cultural 
entre els saltencs és una tasca 
important, necessària i no sempre 
freqüent. Per aquesta raó, la 
iniciativa dels naturalistes de 
Marfull, basada en la cons
cienciació social per a la pro
tecció de les Deveses és realment 
destacable entre totes aquelles 
activitats que es desenvolupen a 
la vila i, per això, se'ls felicita, i 
més quan per fer-ho han acon
seguit atraure l'atenció de 
diferents sectors de població, 
amb el vincle comú de l'estimació 
pel medi natural.
Cal aprofitar aquesta situació, i 
no menysprear cap proposta de

diàleg entre els diferents col.- 
lectius, entitats i individus que hi 
vulguin aportar continguts i 
opinions. No fer-ho significaria 
caure en els errors sempiterns de 
la mediocritat: l'endogàmia, 
l'autocontemplació, la pedan
teria, la manca d'una crítica 
independent...
El diàleg evita aquests esbiai- 
xaments, especialment quan els 
projectes pertanyen encara al 
món de les idees i no s'han plas
mat encara en fets.
La tasca de Marfull aconseguirà 
fites encara molt més valuoses si 
la teranyina dialèctica que s'ha 
establert permet connectar tots

aquells grups i col·lectius que hi 
vulguin participar. Alhora, per 
buscar sortida als resultats ob
tinguts a les discussions i acords, 
fóra bàsic permetre que les 
administracions públiques amb 
responsabilitat sobre els temes 
tractats poguessin utilitzaraques- 
ta informació i transformar-la en 
accions reals i palpables.

L lu ís  R o v ir a  i P a t o

O R EI--© -
Gudayol Auto-Taller, S.A.

I

Exposició i Venda: C/Major, 156 
Telèfon.972242043 /  939840872
E-mail: gudayol@gm.es
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 5 a 8

Servei Oficial: C/ Mercè Rodoreda, 13 
Telèfon: 972243749 
Grua 24 hores: 907206230
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3 a 8 
Dissabte al matí obert de 10 a 1

GRAN PROMOCIÓ
Grans Ofertes en Venda de Cotxes i Serveis
Vine a la nostra exposició i veuràs els avantatges \ g - 1  g g 8 
de comprar un Opel a Salt.

A niversari

També ens podeu trobar a Internet: http://www.gm.es/gudayol
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Les Deveses
Les Deveses de Salt

Benvolguts lectors de La Farga. 
Aquest número, que la revista 
dedica a les Deveses, és una 
bona oportunitat per continuar 
reivindicant aquest espai que té 
una clara voluntat d'esbarjo i, 
alhora, encara compleix clara
ment la funció mil·lenària de 
donar uns excel·lents productes 
agrícoles i dóna treball a un 
col·lectiu importantd'hortolans, 
diguem-ne professionals, i a un 
gran grup de petits menarons 
que troben en el cultiu d'aquesta 
terra la satisfacció personal de 
la feina ben feta, de la collita 
pròpia i del seguiment dels savis 
cicles de la natura. A tots ells els 
encoratjo a continuar treballant 
la terra de manera tradicional i 
tenint molta cura dels productes 
fitosanitaris a usar, i també a 
tots aquells que teniu petites 
construccions en els horts o 
camps, a no engrandir-les i, 
diguem-ne, a conservar-les amb 
gust, ja que el problema de les 
construccions i especialment de 
les tanques en aquest espai no 
trigarà a reglamentar-se i hem 
de procurar que no sigui 
traumàtic. De ben segur que el

bon gust i la 
cura en l'en
torn ens hi 
ajudarà.
Les m agní
fiques pollan- 
credes de que 
gaudim han 
de conservar- 
se amb la ma
teixa estruc
tura actual i 
milloraries es
pècies per tal 
que les plan
tes no pro
dueixin el mo
lest borró de 
primavera. A 
les regueres 
que formen 
aquest seguit 
de la xarxa (Fotografies: Xarli Terribas)

hídrica, els convé un man
teniment a fons. Mantenir-les 
en bon estat, netes i curioses, 
és feina de tots i us asseguro 
que el temps emprat és una 
bona inversió de futur. Perquè, 
us imagineu les Deveses sense 
regueres? No és possible. 
Recordeu aquell eslògan "Sal

vem les Deveses" de ja fa més 
de 15 anys, jo, perdoneu-me 
que us ho digui, vull conservar 
aquell esperit, aquella màgia 
que va fer canviar el destí 
d'aquesta terra.
Es per això que des de l'Ajun
tament hem endegat i donat 
suport a totes aquelles ini-

Sport Garatge, s.a.

Reparacions
Greixatges
Neteja

Ps. M a rq u è s  de C a m p s , 5 
Tel. 9 7 2  2 3  3 3  11 

SALT

VOLVO
Camions i Autobusos

P olígon  Torre  M iro n a  - Tel. 9 7 2  2 3  3 8  61 - SALT

SERRALLERIA

v H u íi VaJUruU, s.L 

FERRO i ALUMINI

d. Lluís Moreno, 11 - Tel. 972 23 75 00 
17190 SALT
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ciatives que ens han de portar a 
un aprofitament sostenible 
d'aquest espai.
Juntament amb altres ajun
taments de la conca del Ter, 
hem obtingut una subvenció dels 
fons FEDER, per tal de fer un pla 
estratègic des de Setcases a 
Torroella de Montgrí. El nostre 
municipi té assignada la coor
dinació tècnica del projecte 
anomenat Alba Ter, la seu del 
qual és en el Museu de l'Aigua. 
Des de Salt intentem aplicar 
aquell principi ecologista de 
"pensar globalment, actuar 
localment". Tenim una bona 
oportunitat de dur-ho a terme. 
El projecte d'expansió de la 
cigonya blanca, juntament amb 
la SERS i la col·laboració del 
Parc dels Aiguamolls de l'Em- 
pordà, ha de ser el primer pas 
cap a la creació d'un Centre 
Naturalista a l'antiga fàbrica 
d'Inmirsa, recentmentadquirida 
per l'Ajuntament. Es un projecte 
ambiciós que comença amb les 
cigonyes i ha de donar conti
nuïtat a totes les iniciatives 
similars i relacionades amb l'en
torn.
L'adequació de la ruta del carri
let, circulant per les deveses, 
dóna una agradable visió a 
l'usuari que ho agraeixi, con
templant les magnífiques ar
bredes, el mosaic dels horts i els 
saltencs passejant-hi.

Iniciatives com les del club 
Tramuntana de recuperar 
l'aiguamoll del Veïnat, tasca 
que durarà diversos anys; com 
la de l'Agrupament Escolta, 
del Rocòdrom, la que està 
duent a terme Marfull per crear 
una proposta col·lectiva i 
alhora consensuada del futur 
d'aquest espai, i l'aportació 
dels treballadors de l'Ajun
tament al manteniment d'a
quest espai tot sumat, fa que 
hàgim de ser optimistes pel 
que fa referència al futur.
Per encarar els reptes que

plantegen les futures comu
nicacions ferroviàries i viàries 
que estan en fase de projecte, 
i que tot sembla que passaran 
paral·leles a l'autopista, es fa 
imprescindible la revisió del 
Pla General d'Ordenació  
Urbanística per tal de plani
ficar els espais i els impactes 
ambientals, que exigirem que 
siguin com patibles amb 
l'entorn.

J o a n  V id a l

,__  44PI
paulí
™ G E S T O R I A - A P I

núm. 218

agència de la propietat immobiliària 
administració de finques 
gestoria administrativa

20 88 54
avgda. jaume I, 44 baixos - tels. 20 13 35 17001 - girona

21 46 08 Fax

passeig països catalans, 147 - tel. 17190 - salt

ELJARDI DEL PASSEIG 
Flors i plantes decoratives

I

ÀNGELA SUNER
El nadal a casa 

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

M ajor, 1 2 7  - Tel. 9 7 2  2 3  3 7  8 9  
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T.M. DE ST.GREGORI

Les Deve&.Les Deveses del segle
del segle XXI

El fòrum de debat que han en
degat els amics de "Marfull" so
bre el futur de les Deveses es 
presenta, d'entrada, com una 
iniciativa útil i necessària. Útil 
(Déu ens escolti) perquè obre un 
camí de participació a l'hora de 
gestionar l'espai on vivim i 
necessària perquè precisament 
calia una reflexió profunda sobre 
el model actual de Deveses. 
Crec, però, que el veritablement 
important serà el postdebat, és a 
dir, la realització, a la pràctica,

de propostes i programes.
La història del procés de recu
peració de les Deveses ens mostra 
que durant els més de 20 anys 
d'acció s'han anatalternantèpo
ques d'una certa eufòria -en- 
ganxata "com" les de l'aprovació 
del Pla General, o els primers 
temps dels Amics de les Deveses- 
amb altres de més grises i sovint 
caracteritzades per enfronta
ments, que s'han mostrat ben 
estèrils.
El "Manifest Verd", que recollirà

els resultats del debat, hauria de 
suposar l'inici d'una etapa que 
podríem denominar les Deveses 
del segle XXI. Ja es veu que tota 
aquesta tasca corre el perill de 
ser endebades si no compta amb 
un ampli consens a l'hora de ser 
aplicada.
Caldrà generositat i ganes de 
diàleg per part de l'Ajuntament 
(que sempre ha de fer de ven
tafocs en aquest tema), de l'opo
sició, dels col·lectius naturalistes 
i dels ecologistes, dels propietaris

• REFORÇ ESCOLAR:

• INFANTIL

• PRIMÀRIA

• ESO

• BATXILLERAT 

(Grups reduïts)

• REEDUCACIONS

• LLENGUA A N G LESA

• AULA D'ESTUDI

• TÈCNIQUES D'ESTUDI

c/ Sant Dionís, 48, 1 r 2a - Telèfon 972 40 20 96 - 17190 SA LT
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ZONA

i usuaris, dels esportistes, etc... 
També farà falta una acció 
decid ida de d ivu lgació  i 
d'eixamplament d'horitzons que 
tendeixi a involucrar el màxim 
possible d'agents. Haurem de 
recordar a la Generalitat que no 
pot amagar més el cap sota l'ala 
i que ha d'exercir les seves com
petències; haurem de convèncer 
els ajuntaments veïns perquè 
s'afegeixin al projecte o, si més 
no, no l'entorpeixin i haurem de 
fer encara moltes coses més.

Ara, com a l'inici, hem d'estar 
convençuts que les Deveses no 
són cosa d'uns il·luminats mal 
avinguts, ni d'una corporació, ni 
d'uns especuladors. No, les 
Deveses són responsabilitat de 
tots i només seran el parc de Salt 
si som capaços d'aconseguir 
aquesta confluència de voluntats. 
Ja ho sabem. Ara a treballar-hi.

X a v ie r  S u n y e r  i B o v e r

C a s a l  d els  N atu r a listes  S a lt e n c s

ÒPTICA TARRÚS
Ja u m e  T a r r ú s  i  G a it e r

Descom pte del 10%  per a ls  Ju b ila ts  Òptic diplomat
socis del "C asa l de Ju b ila ts"  Llicenciat en Ciències Físiques

c /  S a n t a  C l a r a ,  5 4  - T e lè fo n  9 7 2  2 1  3 7  5 0  - G I R O N A  
c /  D r. F e r r a n ,  1 - T e lè fo n  9 7 2  2 3  0 6  6 1  - S A L T
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r /  • r  El nu Ter avuiTer avui

La població augmenta i l'espai 
obert s'encongeix. Els recursos 
naturals escassegen amb pers
pectives d'anar a la baixa. As
pectes que l'esperit ecologista 
ressalta, com a toc d'atenció, per 
la davallada de la qualitat de 
vida que en resulta. Amb la 
voluntat de recuperar i protegir 
un espai molt degradat com eren 
les Deveses, van sorgir els Amics 
de les Deveses, que amb el suport 
i la implicació de l'alcalde, 
Salvador Sunyer, i el regidor de 
Medi Ambient, Martí Fita, van 
iniciar el procés de recuperació

de les Deveses com a espai lúdic 
i com a pulmó verd.
Passats els anys, amb l'abúlia del 
desencís i alguns desenganys, va 
minvar la participació. Ara sem
bla que es vol refer amb l'entitat 
Marfull i el club Tramuntana. 
Esperem que hi hagi coordinació 
entre entitats i Ajuntament.
Amb tot, sembla que els anys 
passen massa de pressa, o potser 
les implicacions són poques i 
descoordinades. Està bé el que 
està bé i malament el que està 
malament, i no està bé el poc 
respecte pel bosc de ribera a les 
margenades i dominis del riu 
Ter, encara que es vulgui com
pensar amb Festes de l'Arbre. 
De bon principi es va prohibir la 
caça a tot el terme municipal, 
encara que per les Deveses no és 
rar trobar-se cartutxos disparats 
que no deuen ser de salva. El mal 
ha estat no implicar els municipis

de Sant Gregori i Girona en tan 
lloable propòsit. A  part de la 
tranquil·litat que dóna passejar 
per les Deveses sense el perill 
d'ensopegar amb alguna perdi
gonada, la intenció d'evitar-hi la 
caça era permetre un hàbitat 
tranquil a la fauna salvatge. 
Aquesta última voluntat no ha 
estat possible, ja que les aus no 
entenen de termes i a l'altre costat 
de riu s'encarreguen de matar
ies.
Qui no sent, des de casa seva 
estant, els dies de cacera, els 
espetecs dels trets d'escopeta 
d'aquells verals? Resultat: que 
tota la fauna alada que tenia 
com a residència aquell sector 
del riu Ter, desapareix. Aneu-hi 
a finals d'estiu! Comptareu els 
ànecs per centenars: hi han niat 
i la prole és un atractiu més. A  la 
resclosa del Pla dels Socs s'hi po
den veure nedant tranquil·la-

auto  -  sport

TOTES LES 
MARQUES 

4 x 4

SERVEI: SPORT GARATGE, S.A.
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LES DEVESES DE SALT

ment, ja que l'amplada del mirall 
d'aigua els dóna certa confiança. 
Aneu-hi a passejar un dia asso
lellat d'hivern i la tranquil·litat 
del no-res serà la vostra com
panya: ni un sol ànec us distraurà 
de la contemplació d'uns riberals 
orfes de vida complementària. 
Fins i tot, les gavines, espantades 
pel so dels trets o per algun 
perdigód'un caçador avorrit, fan 
notar la seva absència. No fem 
respectar la fauna autòctona i 
volem introduir-hi espècies fora
nes.
I què en direm del cabal d'aigua 
del riu Ter? Residual. Passeu pel 
Pas d'en Prats; sobre l'aigua d'un 
rabeig unes taques d'escuma 
blanca es fan veure. Aigua conta
minada! D'on prové? D'aigües 
amunt. De la dreta o de l'es
querra? De la Llémena o del Ter? 
Vés a saber. Sí que si aneu Ter 
amunt, al primer poble que

QUÈ? QUÈ?
Si no hi sent bé, 

corregir l'oïda pot ser tan fàcil com corregir la vista.
Però si espera a quedar-se sord. pocs casos tenen solució. 
Gaudeixi de la vida plenament. Cuidi la seva salut auditiva.

A u dioson
Centre de Control Auditiu

El convidem a una Revisió Auditiva completa i gratuïta

És còmoda, ràpida i segura. Sabrà exactament com està 
la seva oïda i comprovarà com pot tornar a sentir-hi bé.

AudiOSOn - Pompeu Fabra, 13 Girona Telèfon: 20 31 32 
(entre PI. Catalunya i Hosp. Sta. Caterina)

Ò ptica  Salt - Àngel Guimerà, 75 Salt
i

RESERVI H O R A  T R U C A N T  AL T E LÈ F O N : 20 31 32

La bassa del Pla dels Socs. (Foto: A. Palmerola)

trobareu, a la vista de qualsevol 
passant, podeu extasiar-vos 
contemplant un abocador que va 
directe al riu transportant aigües 
residuals provinents d'habitatges, 
tallers i fàbriques; en acabat pas
segeu pel poble: agradablement 
net, carrers asfaltats i places en- 
llosades; un complet complex 
esportiu... Agradable per viure- 
hi! Amb recança t'adones que no 
tot és or el que lluu. Què hauria 
de ser primer, la piscina o la de

puradora? En fi, que cada poble 
es regeixi els seus destins sempre 
i quan no engegui l'aigua bruta 
cap al poble veí.
Està molt bé que es programin 
estudis i planificacions (Alba Ter, 
Manifest Verd de les Deveses de 
Salt), però a malalties greus calen 
remeis urgents. El dia que hi hagi 
aquesta voluntat, retornaré a la 
colla.

R a m o n  T o r r a m a d é
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S
,  .  .  1 f t  .  ,  „instruint el jutur de les Deveses
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Són molts els saltencs que s'acos
ten a les Deveses, ja sigui per 
passejar, anar amb bici, fer 
footing, passar-hi el dia...
Però la gran majoria potser 
només les coneix superficialment. 
No vull dir que no en coneguem 
els camins, els diferents indrets i 
racons o, fins i tot, els topònims 
i la seva història. Em refereixo al 
fet que hi ha tota una vida ama
gada que, en gran part, ignorem. 
Per exemple, en les nostres 
Deveses hi habiten més d'un cen
tenar d'espècies diferents d'ocells 
i el nombre d'espècies de plantes 
que hi podem trobar supera les 
500. Això no és pas més riquesa 
que la que poden tenir molts 
altres paratges naturals de les 
terres gironines, però sí que és 
tot un món que coneixem vaga
ment. Potser hem contemplat 
embadalits algun documental de 
selves tropicals, però ningú no 
ens ha ensenyat la fauna i la 
flora que tenim a casa. Potser no 
hem vist volar els colorits 
abellerols, ni ens hem adonat de 
la presència de bernats pescaires 
i martinets blancs entre les bran
ques dels arbres prop de la ribera 
del riu. O  tampoc no hem 
descobert el laboriós niu que 
construeix el teixidor. Potser 
tampoc no hem vist mai el vol 
arran d'aigua del martinet de nit 
els capvespres d'estiu.
Això són uns pocs exemples d'un 
món fascinant que tenim ben a 
prop, a les nostres Deveses. Un

món, però, que està amenaçat. 
La manca de cabal d'aigua al 
Ter, els abocadors incontrolats, 
la manca de respecte i educació 
cívica per part d'algunes per
sones, la cacera il.legal... són al
guns dels problemes que patei
xen les Deveses. A  tot això s'hi

afegeix l'impacte de l'autopista, 
el possible pas del TGV i el Vial 
Oest.
Si ho analitzem bé, ens ado
narem que el gran impacte és 
l'home. El principal problema de 
les Deveses és que estan molt a 
prop d'un poble de 24.000 ha
bitants, Salt, i envoltats també 
per altres nuclis de població (Gi
rona, Sant Gregori). El que cal 
és estudiar com fer compatible

l'home i aquest espai natural. 
Cal preguntar-nos, tenint en 
compte el marc en què ens trobem 
i les possibilitats reals, què en 
volem fer, de les Deveses, quines 
activitats s'hi poden realitzar 
sense que malmetin el medi... 
Tot això és el que s'hauria d'es
tudiar, decidir i concretar en un 
pla d'usos i de gestió de les De
veses. Aquest pla d'usos hauria 
de dividir les Deveses en diferents 
zones, ja que cadascuna té les 
seves particularitats.
El futur de les Deveses dependrà 
de si tenim clar què volem fer-ne

i dependrà de com sigui el pla 
d'usos i de com es porti a la 
pràctica. Dependrà també de la 
responsabilitat i del compor
tament de tots els veïns i usuaris. 
Tots i cada un dels saltencs influi
rem en la construcció del futur de 
les Deveses.

X a v ie r  M a r g e n a t

A  debat: les Deveses de Salt, present i futur. 
(Foto: A. Palmerola)
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LES DEVESES DE SALT: més enllà d'un debat

Ta n ts  c a p s .
Tants caps, tants barrets?

Darrerament, i en gran part grà
cies a l'activitat de Marfull, les 
Deveses de Salt són tema de 
debat. Un debat viu i obert a 
tothom, que tot just comença; un 
debat que planteja la realitat 
actual de les Deveses i l'ús que 
se'ls ha de donar.
Sovint, quan es parla de les De
veses es pensa en allò que havien 
estat. Però en l'actualitat i conei
xent la colpidora realitat..., què 
volem que siguin? Crec que avui 
tot gira entorn d'aquesta pre
gunta. Qualsevol actuació, pro
jecte o estudi que es faci ha de 
complir amb una finalitat que 
tingui per objectiu la resposta a 
aquesta pregunta. Pot semblar 
un joc de paraules enrevessat 
però clau, al mateix temps. 
Sempreque els ciutadans tinguem 
clar quin ús volem que tingui 
cada porció del territori, es podrà 
actuar en conseqüència, però 
mentre no sigui així s'aniran fent 
actuacions (grans o petites) 
disperses i diverses, que no por

taran mai a resoldre una situació 
d'ordenació global.
Arran de les trobades que ha 
convocat fins ara l'associació 
Marfull ens hem adonatque sovint 
parlem de les Deveses com un 
únic espai, però en canvi la pro
blemàtica i les mancances d'a
quest espai són molt diverses, 
perquè els usos també són molt 
diversos. Així doncs, podem dir 
que hi ha una horta minifundista, 
amb una problemàtica molt 
diferent de l'horta de lesTribanes,
i, al mateix temps, que té pro
blemes molt diferents als de les 
Deveses pròpiament dites (zona 
d'explotació forestal) i dels de la 
ribera d'inundació. Si bé alguns 
usos són tradicionals, i crec que 
tots estaríem d'acord a mantenir- 
los solucionant aquells problemes 
que se'n puguin derivar, hi ha 
uns nous usos que s'estableixen 
cada cop més propers a llera Ter, 
com per exemple els usos lúdics, 
dels quals també es poden derivar 
problemes a curtoa llarg termini.

(Foto: A. Palmerola)

Quins usos acceptem que hi hagi 
a cada zona de les Deveses? En 
quina mesura els pot acollir el 
territori? Sabentque generalment 
un ús del territori va en detriment 
d'un altre, a què volem donar 
prioritat en cada lloc?
Per donar respostes, el primer 
que cal és posar-nos d'acord en 
què volem que siquin les Deveses 
de Salt.

M a r t a  P ic ó  i M ic a l ó

estació servei CLAU, S.A.
Gasolina súper - sense plom  

(95 i 98 ) - Gas-oil "A" i "C" 
Petroli per a estufes 

Rentacotxes autom àtic  
Olis Recanvis

C tra . N ac io n a l 141 , km . 110  
Tel. 9 7 2  4 4  0 3  0 3  - 1 7 1 6 2  BESCANÓ 

P aïso s  C a ta la n s , 5 7  - Tel. 9 7 2  2 4  0 5  6 4  
M a rq u è s  de  C a m p s , 7 9  - Tel. 9 7 2  2 4  2 7  50  

1 7 1 9 0  SALT

RO.S.A. V . L

VENDA I LLOGUER DE MAQUINARIA I 
UTILLATGE PER A LA CONSTRUCCIÓ

P asse ig  d e ls  P a ïs o s  C a ta la n s , 5 6  
Tel. 9 7 2  2 3  3 7  31 - F ax  9 7 2  2 4  11 81 - 1 7 1 9 0  SALT



Construint el jutur de les Deveses
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Són molts els saltencs que s'acos
ten a les Deveses, ja sigui per 
passejar, anar amb bici, fer 
footing, passar-hi el dia...
Però la gran majoria potser 
només les coneix superficialment. 
No vull dir que no en coneguem 
els camins, els diferents indrets i 
racons o, fins i tot, els topònims 
i la seva història. Em refereixo al 
fet que hi ha tota una vida ama
gada que, en gran part, ignorem. 
Per exemple, en les nostres 
Deveses hi habiten més d'un cen- 
tenar d'espècies diferents d'ocells 
i el nombre d'espècies de plantes 
que hi podem trobar supera les 
500. Això no és pas més riquesa 
que la que poden tenir molts 
altres paratges naturals de les 
terres gironines, però sí que és 
tot un món que coneixem vaga
ment. Potser hem contemplat 
embadalits algun documental de 
selves tropicals, però ningú no 
ens ha ensenyat la fauna i la 
flora que tenim a casa. Potser no 
hem vist volar els colorits 
abellerols, ni ens hem adonat de 
la presència de bernats pescaires 
i martinets blancs entre les bran
ques dels arbres prop de la ribera 
del riu. O  tampoc no hem 
descobert el laboriós niu que 
construeix el teixidor. Potser 
tampoc no hem vist mai el vol 
arran d'aigua del martinet de nit 
els capvespres d'estiu.
Això són uns pocs exemples d'un 
món fascinant que tenim ben a 
prop, a les nostres Deveses. Un

món, però, que està amenaçat. 
La manca de cabal d'aigua al 
Ter, els abocadors incontrolats, 
la manca de respecte i educació 
cívica per part d'algunes per
sones, la cacera il.legal... són al
guns dels problemes que patei
xen les Deveses. A  tot això s'hi

afegeix l'impacte de l'autopista, 
el possible pas del TGV i el Vial 
Oest.
Si ho analitzem bé, ens ado
narem que el gran impacte és 
l'home. El principal problema de 
les Deveses és que estan molt a 
prop d'un poble de 24.000 ha
bitants, Salt, i envoltats també 
per altres nuclis de població (Gi
rona, Sant Gregori). El que cal 
és estudiar com fer compatible

l'home i aquest espai natural. 
Cal preguntar-nos, tenint en 
compte el marc en què ens trobem 
i les possibilitats reals, què en 
volem fer, de les Deveses, quines 
activitats s'hi poden realitzar 
sense que malmetin el medi... 
Tot això és el que s'hauria d'es
tudiar, decidir i concretar en un 
pla d'usos i de gestió de les De
veses. Aquest pla d'usos hauria 
de dividir les Deveses en diferents 
zones, ja que cadascuna té les 
seves particularitats.
El futur de les Deveses dependrà 
de si tenim clar què volem fer-ne

i dependrà de com sigui el pla 
d'usos i de com es porti a la 
pràctica. Dependrà també de la 
responsabilitat i del compor
tament de tots els veïns i usuaris. 
Tots i cada un dels saltencs influi
rem en la construcció del futur de 
les Deveses.

X a v ie r  M a r g e n a t

A  debat: les Deveses de Salt, present i futur. 
(Foto: A. Palmerola)
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LES DEVESES DE SALT: més enllà d'un debat

Les Deveses de Salt: mes enlla d'un debat
mes enlla d un

L'associació Marfull es va plan
tejar la necessitat de promoure 
un debat sobre el present i el 
futur de les Deveses. Volíem dei
xar una mica enrere el que han 
estat les Deveses per a Salt, què 
s'hi ha fet i com s'han transformat 
els darrers anys, per centrar-nos 
en el seu present i, especialment, 
en el seu futur.
Activitats i fets diversos com el 
Pla dels Socs, la recuperació de 
l'aqüífer, el bosc de ribera, la 
bassa dels ànecs, activitats 
escolars, l'hípica, el piragüisme, 
els aplecs, etc. fan que a les De

veses per una banda, s'hi facin 
activitats diverses i, per l'altre, 
deduïm una falta de coordinació 
i planificació futura.
Quin serà l'impacte del TGV? Es 
farà el vial/variant oest de 
Girona? Tindrem alguna vegada 
AULA de Natura? Es regularà el 
cabal del Ter? Aquestes i altres 
preguntes ens fèiem i, alhora, 
crèiem que en el debats'hi havien 
d'implicar altres col·lectius, ciu
tadans, grups naturalistes i eco
logistes, escoltes, persones sensi
bilitzades pels temes de Salt, per 
la natura, per les accions cívi

ques. El paper de la nostra entitat 
"Marfull- vol ser d'impuls i, al
hora, de coordinació del debat 
per anar cap a un "Manifest 
verd de les Deveses". Però el 
paper de Marfull no ha de ser 
protagonista de res, sinó que ha 
de deixar en mans de grups i 
persones el debat i les propostes 
de futur. Unes propostes que han 
d'anar més enllà del debat per 
convertir-se en accions concretes 
sobre les nostres Deveses. Unes 
accions amb un seguiment i unes 
inversions que n'han de fer el 
que tots volem: un lloc natural 
d'interès local, un lloc d'estada i 
de passeig, en definitiva, el pulmó 
verd que Salt té i necessita.

M a r fu l l  

E n t it a t  per  a  la  D e f e n s a  

d e  la  N a t u r a

r -

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC  
I SALA D ESPECEJAMENT N.° R.S. 10 .4125/CAT-10.03930/GE

c/ Major, 419 - Tel. 972 23 31 11* Tèlex 56204 FTER-E
17190 SALT (Girona) Apart. Correus, 239
Fax 972 24 45 18 17080 G IR O N A



LES DEVESES DE SALT: més enllà d'un debat

El Ter i |es Deveses:
Una eina didactica al nostre abast
Una eina didactica al nostre abast

Moltes vegades hem dit, i ho 
hem repetit en les diferents tro
bades organitzades pel grup 
Marfull sobre les Deveses, que 
tenim molt a prop de casa un 
espai que és una veritable eina 
didàctica.
Però com fer-la servir? M'atre
veixo a fer tres propostes con
cretes:

1 Les Deveses, el Ter i tot el seu 
entorn podrien ser un espai on 
fos possible, a partir d'uns iti
neraris marcats i guies ade
quades, aprendre a observar i al 
mateix temps a descobrir el que 
tenim.
L'objectiu no seria donar a 
conèixer un paratge especial
ment important o únic, sinó 
acostar el món natural princi
palment als més joves, a partir 
d'exemples molt senzills i cor
rents.
Només el que es coneix s'estima.
I el que s'estima es protegeix i 
se'n té cura.
Això suposaria aprofundir en la 
dinàmica començada pel Museu 
de l'Aigua, però amb estreta 
relació amb els diferents Centres 
d'Ensenyament de Salt i el seu 
professorat, coordinada per 
l'Ajuntament.

2.- Un segon nivell d'utilització 
seria facilitar que tots aquells 
que, en diferents activitats per
sonals, de grup o d'escola, rea

litzen observacions puntuals o 
de seguiment, com possibles 
inventaris d'espècies, estudis 
periòdics del cabal o conta
minació de les aigües, o altres 
aspectes de problemàtica am
biental diversa, puguin aportar
ies a un fons comú, coordinat per 
un grup responsable.
La funció d'aquest grup no seria 
únicament d'emmagatzemar les 
dades aportades, sinó que hauria 
d'establir una metodologia 
determinada que en facilités la 
recollida i, per tant, poder fer el 
seguiment i evolució d'aquests 
paratges.
Un grup (de voluntaris...?) al 
qual es podria preguntar: quines 
dades tenim sobre les Deveses 
de Salt? Quin és el seu estat? 
No seria per exemple interessant 
saber si algú ha ampliat les 
observacions dels ocells de Salt

amb la proposta feta pels autors 
del llibre "El salt dels ocells"?

3.- I un tercer nivell seria pro
posar treballs concrets de re
cerca. A ixò  suposaria una 
coordinació de l'Ajuntamentamb 
la UdG o altres estaments com 
Consells Comarcals, etc.
Es podria potenciar amb l'adju
dicació de premis o concursos, 
potser millor sobre projectes que 
sobre treballs fets, seguint i 
ampliant la tradició interrom
puda dels premis organitzats en 
anys anteriors per la Biblioteca. 
Com podeu veure, idees no en 
falten. Potser les persones 
concretes...? Els mitjans per 
portar-ho a terme...? Però estaria 
bé aconseguir-ho!!

M o n t s e r r a t  M a n é n  i F o l c h

Alumnes de l'I.B. Salvador Espriu en una sortida de treball de camp.



RE
V

IS
TA

 
DE

 
SA

LT
/2

2

LES DEVESES DE SALT: més enllà d'un debat

Del Ban a
Del Ban a les Deveses
les Deveses
Plagiant el títol de l'últim "Dia
mant de la Plaça" del bon amic 
Miquel Àngel, començo la meva 
col·laboració en aquesta publi
cació saltenca.
El que són les Deveses per a Salt 
és el Ban per a Bordils, un gran 
espai d'arbres prop del Ter d'una 
bellesa i peculiaritat singulars. 
Un lloc molt estimat pels au
tòctons, a semblança d'aquest 
"nostre".
He viscut sis anys a Bordils, com
partint amb les persones tot el 
que he pogut i ajudant, des del 
meu servei de capellà, aquells 
parroquians i els de dos pobles 
més: Madremanya i Sant Martí 
Vell.
Qui sóc jo? Un noi -ara ja un 
home- del Baix Empordà, nascut 
al poble de Gualta, que també té 
el Ter (i el Daró!), que, després 
d'estudiaral Seminari deGirona 
un bon grapat d'anys, junt amb 
altres companys de curs -el més 
amic dels quals és en Miquel 
Àngel- fou ordenat capellà a 
Banyoles l'any 1977, on exer

ciria un any de 
diaca i cinc de vi
cari. Després, dos 
anys més de vicari 
a Palafrugell vaig 
estar quatre de 
rector a la Vall de Llémena i tres 
a Navata i Lladó i cinc poblets 
més.
Igual que a en Miquel Àngel el 
bisbe li va demanar d'anar a 
Blanes, a mi a Sant Cugat de 
Salt.
Ja hi porto uns mesos i m'hi trobo 
molt bé. No és pas que no enyori 
de tant en tant els qui he deixat, 
però aquí m'he sentit molt ben 
acollit gràcies al terreny adobat 
que em deixà el meu predecessor 
i a la bona disponibilitat de tots. 
Es previsible que comparteixi uns 
quants anys la vida amb vo
saltres. Molts? Pocs? No ho sap 
ningú, però el meu desig ara, 
sincerament, és que siguin molts. 
Voldria també, com deia el darrer 
"diamant", ser un més de la 
família, o sigui, del poble, de la 
comunitat.

M'ofereixo per continuar col·la
borant en aquesta plana. He de 
confessar que no em desagrada 
pas escriure, tot i que reconec les 
meves limitacions, sobretot si vull 
comparar-me amb l'anterior 
col·laborador. Ho dic de debò. 
A  cadascú el que és seu.
I, ja per acabar, un prec: ajudeu- 
me a fer el treball, que no és meu 
sinó de tots, i accepteu-me com 
un més entre vosaltres. No 
solament sóc saltenc perquè visc 
aquí i hi treballo, sinó perquè he 
fet una opció en la vida de ser 
germà i company de camí en la 
bella comesa de viure i de fer 
comunitat humana i comunitat 
cristiana.

B enet G alí i J o h era

A A  CLÍ NI CA AUTO TALLER
aes. i*tu£ <ssa a s»  «us «fh mu« ctom

VETERINÀRIA F. FELIU c .b .

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

LLUÍS M . BOSCH i COLOMER d . 409

JOSELUIS MARTÍNEZ FERNANDEZ col. 604
Ctra. Nacional II (Encreuament Caldes)

URGÈNCIES 9 0 8 / 8 3  2 7  4 2 c/ Pere Coll i Guitó, 22 Telèfon 972 47 03 66 
Telèfon 972 23 19 73 17455 CALDES DE MALAVELLA
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A LA TAULA DE LA FARGA

Invitada pel company Josep M. Oliveras i Oliveras, cap del gabinet del rector de la 
Universitat Oberta de Catalunya, la redacció de La Farga va visitar 

el dia 13 de febrer la seu central d'aquesta institució.

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

N o m  i c o g n o m s ___________________________ _— -----------------------

A d r e ç a _______ _________________________T e lè fo n ---------------------

C o d i P o s ta l_____________ P o b la c ió ------------------------------------------

D .N . I______________________ P ro fe s s ió _______________________

D e s itjo  s u b s c riu re 'm  a LA  F A R G A  - R evista d e  S a lt, e d ita d a  
p e l C a sa l d e  Ju b ila ts  d e  S a lt, i fa ré  e fe c tiv a  la  s u b s c rip c ió  
a n y a l d e  1 .5 0 0  ptes. (p e r l 'a n y  1 9 9 8 ) ,  p e r m it ja  d e  re b u t 
b a n c a r i.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Senyors:
A g ra iré  que am b càrrec al meu com pte /llib re ta , atenguin els re
buts que els presenti el Casal de Jubilats de Salt, anyalm ent per a 
la  subscripció de "LA FARGA - Revista de Salt"

Titulat c o m p te /llib re ta -----------------------------------------------------------------

B an c /C a ixa  -- ------------------------------------------------------------------------------

A g è n c ia /A d re ça  ----- -------------------------------------------------------------------

Núm ero de com pte /llib re ta  ..... .......... ......................................

S ignatura

IMPREMTA PAGÈS
Ens plau comunicar-vos que 

durant la segona quinzena d'abril 
ens instal·larem al: 

c/ Can Planas - Paratge Ca l'Aulet 
Tel. 972 42 01 07 
Fax 972 42 22 67 

17160 ANGLÈS (Girona)
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Tingueu vistes /
m

W/f
- -  m

Habitatges totalment exteriors,
al Pg. dels Països Catalans de SALT, amb 3 dormitoris dobles, 

90 m2 i cuina equipada. Pàrquing opcional.

Subvencions a descomptar del preu.

2-|| *
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H  ■ ■IIP1

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

ingressos
• Subvencions de la Generalitat del 

5%  segons comprador.

a m é> w & a

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

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

Fem realitat el vostre somni


