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EDITORIAL

Qualsevol dels accidents que es presenten a les obres ens obliga a pensar
si aquest era o no evitable. Des del plantejament més teòric i més pur hem
d'acabar dient que l'accident sempre és evitable. Una inconscient i
exagerada seguretat en la pròpia capacitat, el desconeixement de les eines
o de lo mateixa feina, les presses, la improvisació o l'estalvi erroni o l'hora
de prendre mesures de seguretat són els factors que enreden lo teoria.
No col que ningú repeteixi insistentment lo urgent necessitat de posar fi als
accidents, no col que s'omplin els diaris de paraules rodones recomanant el
que cal fer; avui només esperem fets i suport als que tenim la
responsabilitat de garantir la seguretat a les obres. El món del treball no és
el de lo coputxeta, és un món real, ple de dificultats, en el qual la gent
treballa per viure. Necessitem que el mitjà sigui estudiat i perfectament
conegut per trobar solucions o aplicar responsabilitats. Els que legislen, els
magistrats que han d'impartir justícia, els que projecten o els que
pressuposten edificis s'han d'endinsar en el treball incomprès dels
encofrodors, paletes, peons i directors d'obres. Necessitem solucions
vàlides i possibles que aportin seguretat objectiva a les obres per tal que no
se segueixi dient que els paletes neixen cada nit o que els aparelladors i
arquitectes estan en llibertat provisional des que surten de les escoles.
Perquè ens capfiquem a parlar tant de competitivitat, qualitat o seguretat en
l'edificació, si l'element cabdal, el paleta, no es pot formar en cap centre
de les nostres comarques? Quina esperança hem de tenir en el futur si no
som capaços de formar els nostres treballadors?
Ningú que conegui la nostra forma de construir no pot arribar a pensar
que els responsables únics de la seguretat són els tècnics directors, i en
canvi massa sovint veiem com així s'interpreta. Són habituals la
incomprensió de les ordres i de les mesures de seguretat proposades,
l'errònia avaluació del risc, la incapacitat de superació de les petites
incomoditats que comporten els mitjans de seguretat o la inconsciència de
desmuntar elements de protecció pel més petit motiu.
Des del convenciment que lo seguretat a les obres és un objectiu de tots;
des de lo creença que els accidents només són evitables si es prenen
mesures objectives i es donen ordres possibles i es té en consideració i
s'explica el cost de lo seguretat; des de la certesa que el coneixement del
treball i la valoració del seu risc ha de ser perfectament assumit pels
treballadors; des d'aquests pensaments demanem, una vegada més, que es
prenguin mesures coherents de formació, informació i exigència, i que es
continuï investigant per trobar mitjans de protecció efectius, assequibles i
comprovats.

RAMON CEIDE
President
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SALT, EL CREIXEMENT D'UN POBLE
PETITA HISTÒRIA D'ARQUITECTU¬
RA LOCAL
I □

Reflexionar sobre qualsevol aspecte
de la història de Salt, ja sigui anti¬
ga o moderna, ens aboca a la
mateixa constatació: la inexorable
vinculació de la vila a la veïna ciu¬
tat de Girona. Aixó és així en qual¬
sevol camp de l'activitat humana i
dels rastres que aquesta deixa i,
com veurem de seguida, també en
el camp de l'arquitectura, passada i
actual.

El context històric

Salt fou, fins ben avançat el segle
passat, una petita població dedica¬
da a l'agricultura que venia els pro¬
ductes del camp fonamentalment a
la veïna capital, en forma directa o
bé manufacturada, i en tots dos
casos un cop satisfetes les necessi¬
tats d'autoabastament de la pobla¬
ció pròpia. Així adquirí justa ano¬
menada la producció de les hortes
soltenques de lo riba del Ter, com
també la gran quantitat de molins
instal·lats sobre lo sèquia Monar,
que treballaven normalment per

compte dels senyors de la vila, i que
manufacturaven els cereals de la
plana i altres productes.
A mitjan segle passat es produí el
primer salt sobtat en la població
local, no sols en quantitat sinó
també en procedència i en activitat
econòmica: la instal·lació de diver¬
ses fàbriques tèxtils sobre el curs de
la sèquia Monar en fou lo causo, i
la importància del salt quedà pale¬
sa en dues xifres, corresponents res¬
pectivament als censos de població
de 1843 i 1857: 345 i 1.316 habi¬
tants. Es a dir, en un període que en
termes de demografia es pot consi¬
derar poc més que instantani
s'havia multiplicat la població gai¬
rebé per quatre. No disposem de
dades económico-urbanístiques
d'aquells anys, però sens dubte el
creixement urbà d'aquella dècada
degué ésser espectacular.
De major i més desgraciat impacte
fou el següent salt poblacional que
experimentà la població, encara
que en termes quantitatius fou molt
menor: dels 7.077 habitants de
1960 es passà als 19.543 de 1981.
En termes de tipologies arquitectò¬
niques, i dels seus efectes sobre la
imatge urbana, fou un autèntic dal¬
tabaix: representó, junt amb d'altres

esdeveniments político-administra-
tius, la pèrdua de la identitat local
pels seus habitants.

El Salt rural

De l'època anterior al primer salt
poblacional (fins a mitjan segle XIX),
es pot parlar en termes d'arquitec¬
tura de la pròpia d'una població
rural dedicada a l'agricultura: bàsi¬
cament dues tipologies d'arquitectu¬
ra domèstica (el mas aïllat i la casa
en filera), i un únic edifici d'ús
públic: l'església parroquial de Sant
Cugat.
Els masos aïllats eren a Salt abun¬
dants, com correspon a una pobla¬
ció propera a una ciutat murada:
la migrada protecció que podia
oferir lo pròpia estructura de nucli
no compensava les incomoditats de
no estar-se a peu de la pròpia
terra, i la veïna ciutat oferia moltes
més garanties de protecció.
L'estructura de Salt és, doncs, histò¬
ricament d'hàbitat disseminat, i per
això, dels pocs vestigis arquitectò¬
nics que queden d'aquella època,
molts són masos, amb variades
estructures defensives, segons quins
fossin el seu règim de propietat i les
terres a protegir. De la gairebé
constant vintena de "focs" que
esmenten els documents dels segles
XIII al XVI, almenys la meitat són
masos aïllats, i la resta podem
suposar que foren cases agrupades
entorn de l'església parroquial.
Dels que s'han conservat fins avui,
els més notables són els quatre
masos que els arqueòlegs X.
Alberch i J. Burch estudien en el seu

brillant treball Els masos fortificats
del pla de Salt: mas Llorens, mos
Sitjar, torre de Sontdionís i torre
Mirona, tots ells amb elements
defensius, alguns de gran impor¬
tància. Al marge d'aquests, n'hi ha
altres de diverses èpoques i varia¬
da qualitat, dels quals destaquen
sobretot cal Mut, avui integrat dins
el nucli urbà, i el Mas Ribot,
residència ocasional dels actuals
marquesos de Camps.

EL MAS SITJAR (interior del pati). "El mos Sitjar, un dels masos més importants de l'època
medieval".
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El Salt industrial

L'inici de lo industrialització salten-
ca, amb la instal·lació de la prime¬
ra fàbrica tèxtil per la societat Ramió
i Cia, l'any 1 846, suposa el princi¬
pi d'un creixement urbà al llarg de
la carretera de Girona, amb la for¬
mació d'un incipient nou nucli entre
lo fàbrica i la carretera, anomenat
popularment el "Veïnat". Al nucli
antic rural de Salt, pels volts de lo
porràquio de Sant Cugat, es conso¬
liden algunes de les illes formades
pels actuals carrers Llarg i Processó,
i tant aquí com al "Veïnat", les tipo¬
logies arquitectòniques predomi¬
nants són gairebé idèntiques: una
sola crugia d'entre 4 i 5 m d'ampla¬
da, coincident amb l'amplada del
precedent parcel·lari (el conegut
"mig sótol", de vegades doblat for¬
mant el "sótol"), i una fondària edi¬
ficada d'entre 10 i 15 m, sobre
solars de llargària molt superior,
dedicada al cultiu de l'horta de con¬

sum familiar. De vegades, la cons¬
trucció inicial és de doble amplada,
i no és fins més tord que els propie¬
taris en segreguen una de les dues
crugies.
En el camp de l'arquitectura públi¬
ca, allò que en el vocabulari actual
en diem "equipaments" és on es
paleso més clarament, durant el
darrer segle, la dependència de la
veïna ciutat de Girona. En efecte, no
trobem gaires exemples d'aquest
tipus d'edificis, que, llevat d'algunes
excepcions, com el del Sanatori
Psiquiàtric (1 891 ) o el convent de
Santo Clara (1881, enderrocat), són
tots els propis, encaro, d'un poble
de petites dimensions: l'ateneu
parroquial de Can Panxut (1955),
el Cementiri (1884), l'Ajuntament
(obra de l'arquitecte R. Giralt, de
1937, concebut inicialment com una
sala-cafè annexa a un teatre i con¬

vertit en Ajuntament després de la
guerra), les Escoles Nocionals (Isidre
Bosch, 1929, enderrocades), el
col·legi de "Lo Salle" (1905), el
Casal Saltenc (1932), l'Escorxador
Municipal (1929), etc. També hi ha
petites mostres d'arquitectura i

ESTACIÓ DEL VEINAT (conjunt d'estació i lavabos). "L'estació del tren a Salt es va instal·lar
al veïnat o barri de Sant Antoni, que oferia més usuaris que la Ciutat Vella".

ESCOLA "LA MAÇANA" (façana posterior). "Lo façana posterior de l'escola 'La Maçana',
excel·lent treball de F. Hereu (1982).

CASA DEL CARRER LLARG/Pl. SURROCA (façana al carrer Llarg). "Les intervencions o lo
Ciutat Vella són més acurades d'ençà de l'aprovació del Pla General".
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LOCALS POLICIA MUNICIPAL (Interior des de l'entrada). "L'esplèndid espai Interior imaginat
per Ricard Giralt el 1937 per a la seva sala-cafè no s'ho pogut admirar fins avui, amb la
refiabilitació de 1990".

MAS LLORENS (façana al pati). "L'elegant torre del mas Llorens romania oculta i ignorada
abans de la restauració de 1986/1991 ".

enginyeria dependents del ferrocar¬
ril d'Olot o Girona (estació del
Veïnat, 1895; baixador de Salt,
1950, enderrocat), i nombroses
mostres d'arquitectura industrial o
vinculada a les fàbriques tèxtils
(Coma Gros, amb la central del
Molí, de 1929, i l'edifici de lo guar¬
deria laboral, de 1954; Gassol i
Monar tèxtil, amb les seves naus
d'estructura metàl·lica).

L'oferta residencial

A partir dels anys cinquanta, la
dependència de la ciutat veïna es
manifestà sobretot en l'abundant
oferta de sòl residencial situat a la
plana, en contraposició o l'escosse-
so que en patia Girona. Aquesta

oferta fou instrumentada per
l'expansionista Pla General de
1955, de les possibilitats del qual el
grup Sant Cugat (les "cases bara¬
tes") fou una premonició, en 1954.
S'enceten dues dècades de grans
promocions públiques o semipúbli-
ques, amb exemples de nul·la quali¬
tat arquitectònica i gran impacte
urbà, entre les quals sols se n'l·ian
d'esmentar dues pel seu interès
arquitectònic: el grup Verge Maria
(Claret-Bosch, 1962) i el de la Caixa
Provincial (Masramon, 1 964). A la
seva ombra, i aprofitant l'efecte colo¬
nitzador del territori que elles repre¬
sentaven, van proliferar gran nom¬
bre d'operacions immobiliàries que
no feien més que realitzar les previ¬
sions desmesurades del Pla General
de 1955 i del que el seguí, en 1971.

En aquesta època, caracteritzada
per la pràctica de l'Administració
d'incloure el territori de Solt en

l'expansió de Girona, no hi ho més
exemples d'arquitectura d'ús públic
que les mínimes imprescindibles de
recolzament de l'habitatge: escoles
("Lo Farga", 1971; "Silvestre
Santaló", 1976; "Salvador Espriu",
1977), el nou camp de futbol i una
nova església parroquial al Veïnat
(Masramon, 1972), aquesta darre¬
ra d'extraordinària qualitat arqui¬
tectònica en els espais interiors i de
gran modèstia en la seva relació
amb l'entorn. Al capdavall, però,
l'insuficient balanç en equipaments
sols s'explico per la voluntat de
l'administració de consolidar el destí
residencial del sòl de Salt, accen¬
tuant més encara la seva històrica
subsidiarietat envers Girona.

El canvi

A cavall de dos llargs expedients
administratius de gran transcendèn¬
cia per a Salt i Girona (el de segre¬
gació i el d'anul·lació del Pla gene¬
ral de 1971), i ja en època
d'Ajuntaments democràtics, comen¬
cen novament els intents, dintre el
marc urbanístic de què es disposa¬
va, d'equipar millor lo ciutat i pro¬
duir arquitectura d'una certa digni¬
tat. En trobem alguns exemples
força reeixits, com oro les dues
noves escoles (Lo Maçana, F. Hereu,
1982, i El Pla, C. Bosch, 1984), i lo
rehabilitació del Mas Tarrés com a

casa de cultura Les Bernardes.
Un dels primers acords del primer
Consistori després de lo segregació
fou el d'encarregar la redacció del
Pla General a un equip dirigit per
l'arquitecte olotí X. Canosa. El trans¬
cendental document fou aprovat
definitivament a la primeria de
1987, i era inspirat per la filosofia
(dictada inequívocament per les per¬
sones que en aquells moments
governaven a la Casa de la Vila) de
contenció, tant de l'expansió territo¬
rial de la ciutat com de la intensitat
d'edificació de la que ja tenien entre



mans, i lo de lo protecció d'allò de
bo i escàs que encaro quedava. El
Pla General, junt amb la progressi¬
va consolidació d'uns Serveis
Tècnics propis, possibilitaren a
l'equip de Govern municipal
d'entrar en una dinàmica de racio¬
nalitat en la gestió i el planejament
urbans, de protecció i regulació del
migrat patrimoni arquitectònic local,
i de recuperació i disseny dels
espais públics i equipaments neces¬
saris, determinats pel Pla.
Els mecanismes de fre de l'expan-
sionisme immobiliari anterior que el
Pla proposava s'han demostrat efi¬
caços en els quatre anys escolats
d'ençà de la seva aprovació, ja que
el creixement s'ha produït de mane¬
ra controlada i en les direccions pre¬
vistes. Des del punt de vista de la
producció arquitectònica, però, s'ha
demostrat novament que un bon
planejament no és garantia que els
seus resultats arquitectònics siguin
també bons. En efecte, el nivell mitjà
de l'arquitectura produïda en el
temps de vigència del Pla General,
pel que fa a la de promoció priva¬
da, és molt boix, i sols es diferencia
de l'anterior en les diferents tipolo¬
gies emprades, d'acord amb les
fluctuacions de lo demanda. Així,
per exemple, la major port del sòl
de nova urbanització de la vila (sec¬
tor Maçana) és ocupat quasi única¬
ment per cases unifamiliars en file¬
ra, i presenten el ja habitual aspec¬
te de monòtona banalitat propi
d'aquestes promocions.
Amb independència de la genera¬
litzada poca qualitat de l'arquitec¬
tura produïda, s'ha d'esmentar la
revifalla que sembla haver experi¬
mentat el sector del barri vell, on
s'han realitzat comparativament
moltes obres de rehabilitació inte¬

gral d'edificis, de promoció en
general privada i per a ús propi. El
major control que lo Normativa del
Pla General exerceix sobre aquesta
zona ha fet que els resultats siguin,
almenys, més harmoniosos amb el
conjunt. Lo preferència per aquest
sector contra d'altres més equipats
de la vila és a causa, segurament.

de l'efecte pèndol produït pel can¬
sament de la ciutat moderna i la
recerca d'hàbitats més tradicionals,
fenomen per cert molt generalitzat
arreu del país.
Dins el marc de la gestió prevista pel
Pla, l'Ajuntament ha obtingut el sòl
destinat a equipaments que aquell
determinava, i en aquests moments
n'hi ho uns quants de construïts,
amb més o menys fortuna. En gene¬
ral, però, es pot dir que el nivell de
qualitat ha crescut tant o més que el
de la quantitat d'equipaments cons¬
truïts, alguns de promoguts des del
mateix Ajuntament i projectats pels
seus Serveis Tècnics, i d'altres ges¬
tionats per altres Administracions.
Dels primers, col esmentar sobretot
dues intervencions sobre peces del
patrimoni local: la restauració del
Mas Llorens (un dels masos fortifi-
cats de què parlàvem al principi),
per fer-ne la seu del nou Museu de
Recursos Hidròulics-Museu de Solt
(Artal, 1986/1991), i lo rehabilita¬
ció de l'antic Ajuntament (Ricard
Giralt, 1937) i ampliació de la Casa
de la Vila, per formar un conjunt
amb l'edifici de la Salle (De Prada,
1984 / Artal, 1987/1989). Un i
altre projectes han perseguit sobre¬
tot lo recuperació de les caracterís¬
tiques dels espais dels edificis origi¬
naris, objecte que en el cos de l'edi¬
fici d'en Giralt ha donat un resultat
excel·lent, gràcies a la qualitat de
l'espai tractat. Es dóna, a més, la
circumstància que en el moment de
lo construcció, per causes històri¬
ques desgraciades, l'edifici no
arribà mai a servir tal com l'imaginà
el seu autor, i per tant l'espai tal com
es pot apreciar ara és inèdit.
Altres obres projectades des dels
Serveis Tècnics Municipals durant
aquesta època, de caràcter menor,
són per exemple: lo rehabilitació del
Mas Mota per a usos socials (Artal,
1986/1987), la biblioteca infantil
d'en Massagran (Artal, 1 989) i el
magatzem municipal a l'Escorxador
Vell (Artal, 1987). Altres obres,
actualment en marxa, com les ins¬
tal·lacions de lo zona esportiva de
"les Guixeres", representaran un

important enclavament esportiu al
sector del Veïnat. Actualment, els
tècnics municipals es troben treba¬
llant sobre dos importants projectes
d'equipaments: l'ampliació del
Cementiri Municipal i la rehabilita¬
ció de la guarderia Coma Cros
(Claudi Díaz, 1954) per a ús de
Residència de Vells, a més de la res¬
tauració de l'estació del Veïnat.
Diverses actuacions en construcció

d'equipaments, promoguts en gene¬
ral per d'altres administracions i
projectats per arquitectes de l'exte¬
rior, s'han realitzat en aquesta
època, o estan en execució a Salt.
Els més notables són el nou Centre
d'Assistència Primària (CAP), obra
de l'equip Bosch/Tarrús/Vives
(1989), i la nova escola del Veïnat
(Martorell/Bohigas/Mackay, en
construcció), o més del projecte del
nou Teatre Municipal al solar
de Can Panxut (Bosch/Nogués/
Domínguez, 1987).
Els greus dèficits en urbanització
heretats de la situació anterior i

BIBLIOTECA MASSAGRAN (cancell d'entrodo)
"Lo petita biblioteca infantil d'en Massagran,
divertit exercici formal ja necessitat
d'ampliació".
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diagnosticats pel Pla General com¬
portaren la necessitat d'esmerçar-hi
molta de la capacitat de treball de
l'oficina tècnica municipal en la
redacció de projectes de vialitot i
serveis, com també elements i espais
públics amb importants components
de disseny arquitectònic. En podem
esmentar, entre d'altres: la font
escultòrica del passeig Ciutat de
Girona (Artal/Planella, 1986), les
places del Veïnat (Artal, 1 989), de
Catalunya (Artal, 1990) i de "les
Llúdrigues" (Artal, 1990).
Amb totes aquestes actuacions no
podem dir, encara, que es faci res
més que dotar la població amb els
equipaments i espais públics
mínims. Encara no s'ho arribat, si és
que això és possible i suposant que
fos convenient, o trencar la forta
dependència metropolitana.

RAMON ARTAL
Arquitecte municipal
Fotos; Martí Artalejo

EL CREIXEMENT DE SALT

Orígens del creixement urbà

El municipi de Salt manté fins al
segle XIX una estructura territorial
marcadament rural i organitzada en
masos que s'estenen per la plana,
fruit de la fragmentació de les pri¬
mitives propietats rurals.
Es a la meitat d'aquest segle quan
comença a modificar-se aquesta
estructura, a causa de la implanta¬
ció de tres grans indústries que
aprofitaran la font d'energia que els
hi proporciona la sèquia Monar i les
bones comunicacions de què dispo¬
sen, en situar-se sobre l'accés a la
ciutat de Girona per l'oest, en un lloc
pròxim o aquest centre urbà.
Els assentaments humans que les
noves indústries provoquen marca¬
ran l'inici d'una nova etapa en
l'evolució del creixement de Solt. Les

primeres formacions urbanes es
localitzen al voltant de les indústries,
i formen pràcticament una unitat

amb elles. Immediatament comen¬

cen o ocupar els terrenys situats a
l'entorn dels camins d'accés a les
fàbriques, i es va formant el barri de
Sant Antoni, lligat a la Coma i Gros,
i ampliant-se el primitiu barri vell,
lligat a la Gassol, i les edificacions
entorn de l'església de Sant Cugat.
Aquest primer creixement urbà
manté encara un cert equilibri amb
l'estructura rural existent, si bé el
vertiginós augment demogràfic, que
al llarg del segle XIX fa que Salt mul¬
tipliqui per set la seva població,
imposarà un nou ritme que commo-
cionorà les estructures heretades.
En la segona meitat el s. XIX veurà
com es modifica, per dues vegades,
un dels seus elements bàsics sobre
els quals recolza l'incipient creixe¬
ment: la carretera d'Anglès a
Girona. Aquest eix, situat inicial¬
ment a prop de lo sèquia i paral·lel
a ella, comença el seu desplaçament
en direcció sud amb la implantació
dels assentaments humans provocats
per la concentració industrial.
Aquest desplaçament serà una de
les característiques que acompa¬
nyaran fins als nostres dies, i més
enllà, el creixement urbà de Solt. La
ciutat envaeix la plana i s'ordena
sobre els accessos a Girona per
carretera i, a partir de final de segle,
per ferrocarril, sobre una traça que
provocarà nous focus de formació
urbana sobre les zones d'influència
de la indústria Gassol, al barri vell i
al voltant del baixador allà construït,
i de lo indústria Coma i Cros, al
barri del Veïnat, al voltant de l'esta¬
ció construïda entre el barri de Sant
Antoni i el Psiquiàtric.
Lo primera meitat del s. XX repre¬
senta per al creixement de Salt la
consolidació dels barris abans
assenyalats, sense cap fet que des¬
taqui, llevat d'un tímid intent de
construcció d'un eixomple fruit de
les influències veïnes, i en un
moment en què aquesta concepció
de lo intervenció de lo burgesia
industrial en l'ordenació de les ciu¬

tats, d'acord amb les necessitats que
imposava la revolució industrial, ja
es mostra superada.

La segona meitat del s. XX comença
amb un fet de greus conseqüències
per al futur urbanístic del pla de
Girona, i en especial per al munici¬
pi de Salt: l'ordenació de l'àrea
metropolitana basant-se en el model
del Pla Comarcal de Barcelona de
1953.
Per primera vegada es planteja el
creixement de Salt dins d'una visió

metropolitana, fet que en principi
cal considerar positiu, perquè mos¬
tra una realitat urbana a la qual Salt
no és alieno. No obstant, l'aplicació
del nou ordenament resulta un

fracàs, perquè prescindeix de la
realitat concreta dels municipis que
ordena, planteja una desafortuna¬
da determinació dels usos que s'han
de desenvolupar en el territori que
envolta la ciutat de Girona i es mos¬

tra clarament inviable des del punt
de vista d'executar els sistemes
generals que vertebraran el territori
més endavant. Com a conseqüèn¬
cia, en les tres dècades posteriors es
consolidarà una pràctica especula¬
tiva que permetrà l'obtenció de con¬
siderables beneficis a costa de la
població treballadora, bàsicament
immigrant, que busca a Salt la reso¬
lució del seu problema d'accés a un
habitatge i que farà que la població
de la ciutat passi de 6.000 habitants
en 1950 a 20.000 habitants en

1980.
La incapacitat dels municipis afec¬
tats per controlar el creixement de
la ciutat portarà com o conseqüèn¬
cia un sistema urbà desequilibrat,
amb greus dèficits estructurals, amb
unes xarxes de serveis insuficients
per a les necessitats que han de
cobrir i que encara avui estem
patint.
La dècada dels setanta es caracte¬
ritza per la consolidació del desga¬
vell urbanístic provocat en les dues
dècades anteriors i lo legalització
de les situacions creades al marge
de l'ordenament vigent gràcies a
l'entrada en vigor d'un nou Pla
General 1971 basat en el Pla
Director de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, que revisa el Pla
Comarcal anterior. Aquesta situació



serà el marc ideo! per o l'especula¬
ció immobiliària, que trobarà en
Salt condicions immillorables per al
seu desenvolupament.
Fruit de la situació descrita és la
imatge urbana que ens trobem a
Solt al final d'aquesta dècada. El
creixement ha consolidat el sól situat
entre el rec Monar i la línia del FEVE
(avui passeig dels Països Catalans),
i entre l'autopista i el terme de
Girona.

El creixement actual

Els anys vuitanta representen per al
desenvolupament de la ciutat de Salt
un punt d'inflexió en el seu procés
de creixement. Són els anys en què,
des d'una perspectiva general, es
fan les primeres reflexions sobre el
sistema urbà gironí, reflexions que
aporten les Normes Subsidiàries i
que seran la base per a la posterior
ordenació urbanística dels diferents
municipis que ocupen el pla de
Girona.
Amb la independència administrati¬
va que suposa la segregació de Salt

respecte a Girona, el municipi ini¬
cia una segona reflexió sobre lo
seva situació urbanística, que culmi¬
na amb un Pla General que desen¬
volupa i detalla els criteris bàsics
definits per l'anterior planejament
d'àmbit metropolità.
En els quatre anys de vigència del
nou marc de relacions urbanísti¬
ques, la ciutat s'ha ocupat principal¬
ment de millorar i completar les
seves infrastructures de serveis

bàsics, en consolidar una oferta
d'equipaments imprescindible per al
desenvolupament de les persones
que habiten aquest territori i en pre¬
parar per a la seva incorporació als
usos urbans aquelles àrees de crei¬
xement previstes pel planejament
general.
Entre aquestes últimes destaquen les
actuacions destinades al creixement
industrial situades a la zona de con¬

fluència de l'autopista A-17 amb el
passeig dels Països Coalans, i les
destinades a usos residencials situa¬
des a la zona central de la ciutat, al
sud del mateix passeig.
En aquest període s'han resolt les
qüestions prèvies als processos

d'urbanització i edificació del sól
destinat a usos industrials, com són
les foses de planejament i
reparcel·lació dels sectors de Torre
Mirona i de la zona compresa entre
l'autopista i el cementiri. Aquest pro¬
cés ha estat llarg i difícil, ateses les
diferents situacions preexistents i el
fet que, un cop acabades les trami¬
tacions administratives que obrien
lo possiblitat de la implantació dels
usos industrials previstos, el procés
hagués d'aturar-se, fins que, més
tard van reiniciar-se amb les modi¬
ficacions que sobre les previsions
inicials suposava l'aparició del tren
d'alta velocitat. El TAV es projecta¬
va sobre una franja paral·lela a
l'autopista i afectava els sòls indus¬
trials situats a ambdós costats de
l'A-17. La indefinició que durant
pràcticament dos anys va compor¬
tar el fet de no disposar d'un traç
definitiu del TAV ha retardat el pro¬
cés de reordenació, reparcel·lació i
urbanització d'aquestes zones. En
aquests moments, en què falto com¬
pletar els sectors amb l'obra urba-
nitzadora corresponent. Salt dispo¬
sa d'aproximadament 18 ha. de sól

cz: SOL URBA

lllllllllll SOL URBANITZABLE

[igi:::::;:! SOL NO ORBANItZABLE

Creixement actual

SECIOR ENHER

SECTOR
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Àrea sòl urbà

net per a aquests usos, dels quals un
40% ¡0 es troba consolidat.
El creixement residenciol s'ho con-

centrot principolment o lo zono
situodo entre el posseig dels Poïsos
Cotolons i el límit sud de l'àreo
urbono, en el sector onomenot
Moçono. Les octuocions executodes
hon permès cobrir les necessitots de
sòl d'oquestes corocterístiques que
tenio el municipi i olhoro dotor lo
zono de l'estructuro d'espois lliures
urbonitzots previsto pel plonejoment
generol que permeten lligor les
àrees d'equipoments escolors situo-
des ol sud de lo pobloció omb lo
resto de lo ciutot consolidodo.
Aquesto zono es trobo totolment
urbonitzodo i omb un elevot nivell
de consolidoció del sostre previst.
En oquests últims onys que onolit-
zem s'hon desenvolupot, per inicio-
tivo público, totes les Àrees de
Milloro Urbono previstes pel Plo
Generol en sòl urbà, cinc en totol,
pel que fo ois trebolls de gestió pre¬
vis ois processos d'urbonitzoció i
edificoció. Entre oquestes destoco lo
corresponent o lo zono nord del
municipi que suposorò lo novo foço-

no de lo ciutot sobre lo sèquio
Monor. Aquesto octuoció oportorò
uno milloro substonciol o lo xorxo

viòrio del borri vell i olhoro dibui-
xorò el límit nord entre el nucli urbò
Solt i lo zono protegido de les hor¬
tes i deveses.
Com o ospectes negotius d'oquest
procés de creixement, ressoltorio en
primer lloc l'escosso porticipoció
público en lo producció de sòl urbo-
nitzot per o lo construcció d'hobitot-
ges "ossequibles", en uno conjuntu-
ro de forto demondo sociol. Aquest
distoncioment que es produeix entre
lo disposició del sector públic (muni-
cipol, outonòmic i estotol) o priorit-
zor inversions per tol de disminuir el
dèficit d'hobitotges protegits existent
i lo reolitot sociol que demono
l'occés o un hobitotge en condicions
odequodes ois seus nivells de ren¬
des serà uno qüestió sobre lo quoi
el municipi de Solt i el sistemo urbà
gironí houron de reflexionor en els
pròxims onys, en què es posoron en
morxo extenses àrees de sòl ovui
urbonitzoble.
Uno oltro qüestió que considero
negotivo en el procés de creixement

de lo ciutot és el fet que les octuols
regles del joc del mercot immobilio-
ri hon permès que o Solt el sòl urbo-
nitzot de les noves àrees urbones se

situï en el mercot o preus de vendo
cloroment especulotius, fins orribor
o produir beneficis de promoció
situots entre el 200% i el 300% sobre
el preu de cost, consideront en
oquest les càrregues derivodes de
les sessions de sòl per violitot i doto-
cions, les corresponents o plonejo¬
ment, gestió i obro urbonitzodoro i
les càrregues finonceres i de promo¬
ció. Aquest fet és prou greu perquè
es consideri lo possibilitot, des dels
governs municipols, en col·loboro-
ció omb el govern de lo Generolitot,
d'oplicor els meconismes que regu¬
lo lo legisloció urbonístico vigent per
tol de gorontir uno fronjo en el mer¬
cot, de sòl o preus no especulotius,
en el moment en què es desenvolu¬
pin els sòls urbonitzobles que en un
futur es progromin.



Reflexions sobre el creixement futur

El futur de Salt va lligat al futur del
sistema urbà al qual pertany, per
tant el seu creixement respondrà a
les necessitats de l'àrea metropolita¬
na que ocupa el pla de Girona. La
realitat social, cultural i econòmica
dels diferents municipis que formen
lo "ciutat de tots" reforcen aquesta
afirmació. Ara caldrà que l'acció
política i administrativa accepti

aquesta realitat i superi les situa¬
cions passades, que han portat a un
caminar en solitari en els últims
anys, per tal que la ciutat ofereixi les
millors condicions de vida als seus

usuaris.
Salt està en condicions d'oferir al
sistema urbà sòl de molt bona qua¬
litat per al seu creixement. La plana
de Salt reuneix condicions excepcio¬
nals per assumir una part important
del creixement futur, donada la seva

centralitat respecte a l'àrea urbana
metropolitana, per les seves carac¬
terístiques físiques, per la seva rela¬
ció amb els principals elements de
l'estructura bàsica del sistema
(xarxa viària, equipaments gene¬
rals, etc.) i per la seva pròpia iden¬
titat com a poble dins lo gran ciutat.

XAVIER CANOSA MAGRET

Arquitecte
Fotos: Martí Artoiejo

Xarxa viària
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Plaça Ciutat d'Olot

ELS ESPAIS VERDS PÚBLICS
URBANS A SALT DES DE L'ANY
1984 FINS AL 1991

Una jardineria que evoluciona

A l'any 1984 els diferents espais
verds públics urbans a Salt eren for¬
mats fonamentalment per l'arbrat
viari i una sèrie de places en un estat
de conservació bastant dolent, amb
una jardineria molt degradada.
Arbres plantats en voreres estretes
de 1,50 m, unes places públiques
petites i amb una densitat d'ús molt
forta, un pressupost de jardineria
reduït i un pressupost de conserva¬
ció nul eren un repte, a l'hora de pla¬
nificar una xarxa verda per a Salt.
La primera mesura era crear una
brigada pròpia de jardineria, for¬
mar el personal, anar-la dotant
d'eines i començar per fer actua¬
cions petites de conservació a totes
les zones del poble. Lo segona con¬
sistí o conscienciar els usuaris dels
diferents espais verds que aquests
eren seus, i que per tant caldria que
en tinguessin cura.
Això, unit a la importància pròpia

que haurien de tenir els nous espais
verds considerats en el Pla General i

que s'han anat desenvolupant poste¬
riorment, fa que l'augment, l'evolució
i lo importància que va agafant la jar¬
dineria a Salt siguin considerables.

Relació d'arbres de l'any 1984

El nombre d'arbres als carrers era

de 1.050 unitats, repartits en els
següents carrers:
c/ Teixidores, c/ Sant Antoni,
c/ Abat Òliba, c/ Enric Granados,
Travessera Sant Romà, c/ Joan de
la Cierva, c/ Miguel de Cervantes,
c/ Santiago Ramon y Cojol,
c/ Manuel de Falla, c/ President
Francesc Macià, c/ Llarg, Passeig
Ciutat de Girona, Passeig Països
Catalans, c/ Torras i Bages,
c/ Verdaguer, Passeig Marquès de
Camps, c/ Greco, c/ Prudenci
Bertrono.

Relació d'espais verds

Els espais verds ocupaven una
superfície de 14.850 m^ repartits

dins el nucli urbà de la manera

següent:
Plaça Can Mericana Seca: 660 m^
Plaça Veïnat: 385 m^
Plaça Filadores: 494 m^
Plaça Pau Casals: 960 m^
Plaça Llibertat: 1.425 m^
Plaça Sant Dionís: 1.905 m^
Plaça del Pi: 292 m^
Plaça Sant Jaume: 420 m^
Plaça de la Vila: 300 m^
Plaça Verdaguer: 441 m^
Plaça Onze de Setembre: 1.154 m^
Plaça Mercat: 2.460 m^
Plaça Sant Cugat: 578 m^
Plaça Canigó: 1.680 m^
Passatge Elisenda de Montcada:
592 m^

Passatge Torras i Bages: 1.104 m^

Actuacions portades o terme
duront l'ony 1985

Es creen nous espais verds, com són:
LA PLACA CIUTAT D'OLOT, situada
al Passeig dels Països Catalans. Es
una petita illa de 880 m^ ocupats
en la seva majoria per gespa, amb
una superfície central pavimentada
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i amb bancs, protegida per talussos
plantats.
LA PLAÇA MN. SEBASTIÀ PUIG,
antic espai residual entre el Passeig
dels Països Catalans i el carrer Mn.
Sebastià Puig. S'ha convertit en una
mínima zona verda en protegir-la
amb un tancament vegetal, que
l'aílla dels cotxes.

PLACETA INTERIOR MONTSALVAT-
GE-GUILLERIES, s'arreglo amb la
col·laboració dels veïns, plantant-hi
arbres i arbustos.
Seguint el pla previst d'actuacions,
es va començar per dignificar els
espais consolidats als diferents
barris, i una vegada aquests foren
arreglats i enjardinats, la brigada
de jardineria en va tenir una cura
especial. Si una planta era arranca¬
da o trepitjada, es canviava en el
mínim espai de temps possible.
Aquesta mesura va servir perquè els
mateixos veïns consideressin que
tenir uns jardins arreglats, nets i cui-
dats significava una millora en el
seu nivell de vida, i que això era
important.

ES REMODELEN les places següents:
PLAÇA MERCAT: es fan nous els
parterres de tota la zona de Països
Catalans, que estaven en molt mal
estat de conservació. S'hi fan plan¬
tacions de gespa, tanques de boix i
flors de temporada.
PLAÇA DE LA LLIBERTAT: es substi¬
tueixen els arbres en mal estat. Es
fan els parterres i una gran planta¬
ció d'arbustos en tot el perímetre de
lo plaça.
PARTERRE DAVANT EL COL·LEGI
"LA FARGA": era una zona molt
deteriorada, on es planto el parter¬
re novament amb gespa, arbres i
arbustos.
ES FA EL PARTERRE DE DAVANT DE
LA POLICIA, al carrer Major.
AL CARRER PACHECO es planten
unes petites jardineres.
NOVES PLANTACIONS D'ARBRES
A DIFERENTS CARRERS:
PASSEIG MARQUÈS DE CAMPS:
66 Gledifschia triacanfhus.
C/ GUILLERIES: 31 Celf'is australis
(lledoners).

Plaça del Mercat

Vivers costat del cementiri

Plaça Lluís Companys
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540 m^. L'enjardinament es fa o
base d'una plantació de 250 arbus¬
tos de fulla perenne, que necessiten
poc manteniment i o lo vegada pro¬
porcionen una toco de color verd
molt important o l'hivern.
S'enjordino el PATI DEL CENTRE
CULTURAL CAN PANXUT, de 440
m^ i s'arreglen els parterres del
carrer Sant Antoni, davant de l'anti¬
ga guarderia Coma-Cros.
S'enjardinen les PLACES DE SANT
CUGAT I CANIGÓ, posant-hi par¬
terres de gespa i flors de tempora¬
da.

L'any 1987

Es continua amb una labor de man¬

teniment important de totes les zones
noves que s'han anat creant. Es fan
plantacions o lo PLAÇA LLIBERTAT,
de 35 acàcies de bola a la zona

central, per aconseguir ombro i a la
vegada començar a consolidar un
espai verd que, lligat a la futura
plaça de Guifré el Pelós, carrer de
la Diputació (Bernardes), i jardí de
Sant Dionís, formaran uns espais
verds importants en aquesta zona
de Salt que n'està molt necessitada.
Es planten 17 magnàlies als par¬
terres centrals del Passeig Marquès
de Camps, com també 31 lledoners
al jardí de Sant Dionís, amb motiu
de lo celebració de la festa de
l'arbre. La campanya de plantada
d'arbres a les escoles continua, i es

planten 70 arbres.
S'enjordino el recinte de la PISCINA
MUNICIPAL, amb l'augment de 774
m^ nous de zona verda i 43 arbres
d'ombra a dins.
Es remodela el parterre de la font de
la plaça Verdaguer amb una tanca
de boix i es fon nous els parterres
del passeig dels Països Catalans,
que s'enjardinen amb gespa, rosers
i entapissants amb una nova super¬
fície de 565 m^ i 500 arbustos.
També s'actua sobre la plaça Onze
de Setembre, fent-hi noves planta¬
cions a les jardineres de 300 arbus¬
tos variats.

Plaça Lluís Moreno

C/ MORENETA: 16 Celtis austral'is.
C/ MERCÈ RODOREDA: 10 Acer
negundo (arç).
C/ POMPEU FABRA: 10 Sorbus
aucuparía.
C/ MAJOR: 18 Tilia plafyphillos
(til·ler).
C/ XAVIER MONTSALVATGE: 10
Tilia plafyphillos.
Dintre de la campanya de conscien¬
ciació dels usuaris dels espais verds,
se celebra la Festa de l'Arbre, amb
la col·laboració de totes les escoles
i el poble de Solt.
Això repercuteix en unes planta¬
cions importants als patis de les
escoles, on es planten uns 90 arbres
i 1.500 arbustos.
Durant aquest any s'ha de destacar
com una actuació molt important la
CREACIÓ D'UN VIVER MUNICIPAL,
situat al costat del Cementiri.
En aquest viver es comencen o
reproduir arbres i arbustos de tota
mena.

Avui dia, i després de 7 anys, mol¬
tes d'aquestes plantes estan reparti¬
des pels espais verds del poble, a les
escoles, les deveses, etc.

L'any 1986

Es continua amb la plantació
d'arbres, i la substitució, en alguns
carrers, que tenien les voreres molt
estretes i hi havia arbres inade¬
quats, i es canvien per altres de
més adients, com era el cas del
carrer Manuel de Falla, en el qual
es canvien 27 oms que havien
fet malbé la calçada per 27
Largestroemies, arbre petit i que té
una floració rosa fort, molt espec¬
tacular a l'estiu.
Al passeig Marquès de Camps se
segueix la substitució dels pollancres
per gleditschies, plantant-n'hi 50
unitats. A la plaça del Mercat i en la
seva part central es planten 10 rou¬
res del país, i al carrer Major 28
til·lers. Es posen nous uns 100
arbres, en reposició dels que esta¬
ven en condicions fitosanitàries
dolentes o eren molt vells, lo qual
cosa representa un augment de 215
arbres.
ES FA NOVA LA PLAÇA LLUÍS
COMPANYS, a davant del nou

ajuntament, amb una superfície de
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L'any 1988

Es construeix la PLAÇA LLUÍS
MORENO, amb una superfície
enjardinada de 1.285 m^. S'hi fa un

arranjament provisional, i d'aques¬
ta manera un espai d'una zona
marginada, brut i ple de basses, es
converteix en un petit jardí, amb una
zona d'estada amb 45 arbres per
donar ombra, gespa i flors.
Es planten en aquest jardí els pri¬
mers arbres que surten dels Vivers
Municipals.
Durant la campanya de la Festa de
l'Arbre es fa una replantació al talús
de l'autopista, al costat de la plaça
Lluís Moreno.
Una altra actuació d'aquest any és
la realització d'un petit jardí, davant
del mural del carrer Major pintat per
Roca Costa. Es una superfície de
145 m^, que es tracta com si fos
l'entrada a la casa representada,
amb un banc de rajola a sardinell i
parterres. Serà el començament de
la futura plaça Guifré el Pelós.
Al passatge Sagrada Família es
planta un petit espai residual, amb
1 cedre i 230 arbustos entapissants.
Es comença la plantació d'una pri¬
mera fase del que serà el Parc del
Camp de les Guixeres, de 2.268 m^
posant-hi 50 Sophores, 15 Populus
i 100 arbustos.
També durant aquest any 88 es can¬
vien les paulònies del carrer
Guimerà per 17 Acers vermells.

L'any 1989

S'enjardinen els parterres davant el
Pavelló d'esports. Al carrer Torras i
Bages es planten 10 liquidàmbars.
Es comença la substitució d'algunes
troanes del carrer Fleming per cas¬
tanyers.
Es construeix la PLAÇA DEL VEINAT,
amb una nova superfície pavimen¬
tada que permet fer-hi partides
d'escacs. Se substitueixen els arços,
en molt mol estat, per 14 til·lers.
Durant aquest any s'instal·la, als
VIVERS MUNICIPALS, UN HIVER¬
NACLE de 400 m^, en col·laboració
amb el taller de jardineria.

Plaça Glfré el Pilós

Actuacions l'any 1990

Seguint les previsions de desenvolu¬
pament del Pla General, es comença
la realització del projecte de l'AMU
MAÇANA.
Aquest nou espai, de 10.018 m^
de superfície, està situat entre
els carrers Guilleries, Gavarres,
Dr. Ferran i Josep M. Folch i Torres.
Està format per dues rambles de
30 m d'amplada cada una: la
Rambla Tarradellas, plantada amb 4
fileres d'arbres del tipus roure ame¬
ricà, i la Rambla Maçana, amb 2
línies de roures i l'altro de cirerers

japonesos per combinar amb els lle¬
doners jo existents. Així mateix s'ha
realitzat, paral·lel al carrer Guilleries,
l'enjardinament d'un gran parterre
de cinc metres d'amplada amb plan¬
tació de 5.700 arbustos variats, en
la seva gran majoria de fulla peren¬
ne i que van florint al llarg de tot
l'any. Aquesta plantació s'ha reforçat
amb 6.000 plantes de temporada.
Els 165 roures donaran a la tardor
un impacte de color molt important.
Amb totes aquestes actuacions, es
comença a consolidar la futura
xarxa verda de Salt, prevista al P.G.
També s'enjardina a la mateixa
Maçana la placeta interior del
carrer Josep Pla, amb palmeres i
arbustos.

A l'entrada de Salt des de l'autopis¬
ta, al carrer Rafel Masó, es planten
21 lledoners.

Actuacions portades o terme
duront l'ony 1991

Es realitzo la construcció de lo
PLAÇA TRES DE MARÇ, de 1.300 m^
de superfície. Està projectada com
una rambla pavimentada. S'hi plan¬
ten 20 til·lers, amb la col·laboració
dels veïns, el dia 3 de març, dia de
la festa de l'arbre. Amb aquest
motiu també es fa una plantada de
18 lledoners, 280 arbustos i 10
arbres petits al carrer Francesc
Macià.
Al mes de febrer es comença una
nova plaça: la PLAÇA DE CATA¬
LUNYA, de 4.013 m^ de superfície,
situada entre els carrers Abat Òliba
i Mn. Sebastià Puig. El projecte, com
es pot veure al plànol, diferencia
clarament dues zones, una de pavi¬
mentada, a tocar el carrer Abat
Òliba, i una altra d'arbrada i amb
sauló, a la part de Can Pous, sepa¬
rades per dos bancs en forma de
drac. Al centre de la plaça, i entre
els dos bancs, s'instal·larà un únic
element d'enllumenat públic, que
estarà voltat per estructures
metàl·liques rematades per unes
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peces triangulars en forma de veles,
de gran impacte visual i que alhora
faran de poro-sol.
Lo zona que dono al correr Mn.
Sebastià Puig s'ho dissenyat com
uno pantalla d'orbrot situado dins
un parterre de formo irregular plan¬
tat amb Juniperus, arbustos reptonts
verds tot l'any, combinats amb nan-
dines, que donen un color vermell
molt important o l'hivern. Tots els
arbres escollits canvien de color al
llarg de les quatre estacions.
Lo plantació es va obrint o lo plaça,
per convertir-se en un bosc arbrat
d'un color neutre que faci de fons o
tot el mobiliari urbà dissenyat, de
fort impacte cromàtic, i que alhora
proporcioni ombro a tota aquesta
zona d'estada.
S'han plantat 105 arbres i 2.900
arbustos.Es important ressaltar que

Nbre.
Aibuslos supeniae

Nbre. mV
habilanis hob.

198i 1.050 14.850 21.149 0,7
85,86,87,
88,89,90,91 1.230 12.810 22.478
Actual 2.280 12.810 37.328 22.160 1,6
Maig 91

el pressupost mitjà de l'àrea de
Jardineria tots aquests anys ha estat
d'l.300.000 ptes. anuals (sense
incloure els casos concrets de la
plaça de Catalunya, 3.400.000 ptes.
i d'AMU Maçana, 6.000.000 ptes.),
i que la brigada de jardineria està
composta per 6 persones.
Aquesta tasca s'ha portat a terme
com una labor d'equip de tota
l'àrea, i hem de remarcar que sense
la unió i la col·laboració de tothom,
tant des de la part política com des
de lo coordinació tècnica, i fona¬
mentalment sense l'esforç humà de
lo mateixa brigada, aquest resultat
no hauria estat possible.

TERESA MUÑOZ i RONCERO
Paisatgista

Tècnic Municipal en Jardineria i
Paisatgisme

Fotos: Marri Artalejo

Plaça del Veïnat

A.M.V. Passeig Maçana

Plaça Catalunya
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orígens i conformació de la
vila de salt

En ser-me encarregat aquest modest
treball, em sento satisfet de poder
divulgar una petita i resumida histò¬
ria de lo gent de Solt, de lo meva
pròpia família, de les meves arrels
soltenques i, en definitiva, dels
amics que tinc al poble.
L'emblema de Solt, com se'n diu
oro, el logotip, l'escut, és un autèn¬
tic escut, com diríeu els entesos en
heràldica. Mirant-lo, hom hi desco¬
breix les arrels del poble, lo seva
història. Una història, si voleu, poc
espectacular, comparada amb la de
nuclis veïns, però una petita gran
història, perquè ha estat construïda
des de baix, amb la feina i la suor
dels soltencs.
Fins o mitjan segle XVIII, Salt con¬
serva una estructura de territori mar¬

cadament rural, organitzada en
masos estesos per lo plana, conse¬
qüència de la fragmentació de les
primitives propietats rurals. En són
testimonis, per exemple, lo torre de
lo Fargo, el mas Llorens, el mos
Sitjor, etc.
Però Solt tenia, ja en aquella època,
uns trets singulars que la diferencia¬
ven d'altres poblacions rurals.
Els més de 200 soltencs que feien de
pagesos o lo primera meitat del
segle XIX ja estaven acostumats a
veure passar l'aigua per la sèquia,
on probablement algun molí de gra
movia les seves pales en un petit salt
d'aigua, i d'aquí potser també en
sortí el nom del poble.
A partir d'aquestes dates. Salt

comença a canviar. El famós diccio¬
nari geogràfic de Madoz descriu
Solt com un poble eminentment rural
i agrícola, on s'ocabovo d'instal·lar
una fàbrica. Efectivament, la prime¬
ra xifra demogràfica de què és dis¬
posa és del 1718, i des d'aleshores
ençà la població ha anat creixent a
diferents ritmes.
La important energia cinètica de
l'aigua de la sèquia fou llucodo pel
primer industrial, un senyor de
Banyoles que es deia Pere Ramió,
que tot seguit es va decidir a con-
vertir-la en energia mecànica capaç
de moure emborrots i politges. El
1 84Ó va muntar la seva fàbrica al
costat de l'església de Sant Cugat.
El 1861 ja existien dues fàbriques
més, que aprofitaven l'energia del
rec, una de cintes anomenada
"Llach i Portabella i Cia" (actualment
successora de Coma i Cros) i una
altra, també fundada per Pere
Ramió (actualment desapareguda),
els darrers propietaris de la qual
foren els germans Mulleres. Jo enca¬
ro en recordo restes de parets i
finestres a la part posterior del
carrer de Sant Antoni, al Veïnat.
Això de les fàbriques, com també
devia passar a Santa Eugènia i a
Girona, tot seguint el curs de lo
sèquia, fou una autèntica revolució,
no menys que la revolució industrial.
La gent de Salt anaren veient com
venien immigrants d'altres zones, tol
volta fugint del poc productiu terròs,
sobretot quan s'era jornaler. Els
meus avantpassats, masovers de
pagès a Sant Feliu de Guíxols i o
Cassà, van venir a Salt a buscar
feina a la fàbrica, i s'hi quedaren.

Un d'ells, per cert, hi deixà la pell,
en un accident laboral. Morí engan¬
xat per les politges de lo fàbrica de
la qual era encarregat. Em penso
que devia ser la d'en Mulleres.
Així doncs, s'anaren formant nous

agrupaments de població dels del
mateix recinte de les fàbriques o al
seu entorn. Nasqué el veïnat al vol¬
tant de la Coma Cros i lo Mulleres,
s'engrandí l'actual Barri Vell al vol¬
tant de la Gassol.
A partir d'aquí. Salt canvia de feso¬
mia. Tot i que les calderes de vapor
van penetrant en les indústries, que
Edison fa lluir una bombeta el 1879,
i que el 1885 Girona inaugura el
primer enllumenat públic amb bom¬
betes d'incandescència, també grà¬
cies a la sèquia, aguesta no perdrà
protagonisme, i Salt s'anirà confor¬
mant al llarg del seu eix, si bé és
veritat que ho forà ajudada pel "tren
gros", que s'inauguro el 1862 (el
1877 el tram Girona-Figueres).
Altres obres públiques incideixen
sobre Salt: el 1 880 es construeix lo
nova carretera Girona-Anglès i els
ports de Sant Feliu i Palamós s'unei¬
xen per ferrocarril amb Girona.
Però el que més incideix en la pobla¬
ció és la companyia "The Olot and
Gerona Railway", constructora del
tren d'Olot, que no s'inaugurarà fins
al 1911.
L'afermament de la societat industrial
va representar, ja des d'un principi,
una urbanització ràpida de la pobla¬
ció. Jo encaro recordo els nuclis del
Veïnat i de Salt completament desen-
ganxats, només connectats pel cordó
umbilical de la carretera.

En la dècada dels 70 es produí la

Plànol de Salt l'any 27. Fotografia d'Imatges Ajuntament de Salt, cedida pel Col·legi d'Arquitectes de Girona.
Núm. registre 1970. Signatura XIII. 1. Lligall 1 exp. 11/27.
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darrera expansió massiva de pobla¬
ció, i els espais lliures que quedaven
es van edificar: la zona del carrer

Guimerà, el passeig Marquès de
Camps i en definitiva el pla al sud de
la carretera; els camps d'en Vilaseca,
davant de les Bernardes; els terrenys
del Marquès de Camps, el camp de
futbol vell. Salt ja no començava a
can Tona i acabava a can Fixera.
Els homes i dones de Solt han viscut,
tal volta més que els d'una població
més gran i en la pròpia carn, els
avantatges, els avenços i també les
tristors del segle XX. El que resto de
la població rural es pot considerar
marginal. El desenvolupament
industrial ha quedat estancat, o
almenys, no ha crescut amb el ritme
que ho féu en lo primera meitat del
segle, i el futur va lligat a la volun¬
tat dels mateixos saltencs.
Però Solt s'ho configurat com o ciu¬
tat. Té un considerable volum
comercial. Sigui amb els saltencs de
tota la vida o amb els nouvinguts
que han estat acollits, ho refermat la
seva pròpia identitat, i si els saltencs
d'abans construïren el poble amb la
seva suor física, els d'avui, tal volta
d'altra manera, ho continuen fent, i
aquest treball, com abans ho fou el
dels pagesos i dels treballadors de
les fòbriques, ho contribuït, ho
sabem tots, en el procés demogròfic
i polític de lo Catalunya d'avui.
Salt no comença a can Tona,
comença amb la força de la sèquia
i s'acaba on la politja i l'embarrat
de la seva gent el vulguin dur.
Salt es mereix en el seu escut l'espi¬
ga, la roda dentada i la noblesa de
l'emblema dels catalans.

Vista del carrer Sant Dionís des de la Torre la Farga

NARCÍS SUREDA i DAUNIS
Aparellador

Bibliografia: Salt al dos mil
(Ajuntament de Salt)

Vista de Salt, entrant per la carretera de Bescanó

Vista general de Salt des del campanar de l'església
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ENTREVISTA A ...

SALVADOR SUNYER I AIMERIC,
ALCALDE DE SALT

L'entranyable i popuiaríssima figura
de Salvador Sunyer deixa aviat
l'alcaldia de Salt. Enrera queden
més de vuit anys portant la vara de
comandament de la ciutat, tot just
des de lo independència, buscant la
unitat i reconciliació dels diversos
sectors polítics i socials de la vila i
afrontant el repte diari de l'alcaldia
amb una sola paraula: treballant.
Considerat com un home extrema¬
dament compromès amb la seva
feina i el seu país, als seus 67 anys
l'home de l'Entesa i pare de la
Constitució deixarà la vila en mans

d'una altra persona per recuperar
el temps que la seva llarga i produc¬
tiva vida política no li ho permès de
tenir.

-Quina és l'evolució que ho tingut
lo veïna més immediata de Girona
durant aquests vuit anys?
-Ser veïns de la ciutat de Girona

planteja certs avantatges i certs
inconvenients. A Salt s'havien de
corregir molts aspectes urbanístics, i
això va ser possible gràcies a un Pla
General sorgit de la unitat, del tre¬
ball de tècnics i polítics, però està¬
vem molt condicionats per la vella
estructura i per un eixample de
cases altes i pocs espais verds. El Pla
permet, d'una banda, multiplicar
per deu els espais públics, i de
l'altra facilita una expansió urbanís¬
tica dintre mateix de la ciutat, edifi¬
cant en solars que feia molt de temps
que estaven tancats en comptes
d'expandir-se cap al sud o cap al
riu Ter. Tot plegat ha canviat la
forma de viure a Salt.

-Quins han estat els resultats pun¬
tuals del Pla General, quant o equi¬
paments?
-Amb el sol patrimoni heretat del
camp de futbol hem vist com el Pla
ens ha permès una ampliació nota¬
ble de la zona esportiva que enca¬
ra s'ha d'acabar, la creació d'una
altra zona esportiva al sector del

veïnat, la creació i desenvolupament
del Pla Maçana en dues parts -una
de les quals ja està feta-, que ha
donat passeigs i una façana sud
"dolça", en contraposició a la imat¬
ge que oferia abans. La urbanització
de la plaça de Catalunya, la dotació
de més espais verds..., són fites molt
importants que s'han aconseguit,
però jo voldria destacar també la
recuperació que s'ha fet de les
Deveses, que han passat de ser un
abocador d'escombraries a una

zona d'esbarjo on la gent de la vila
va a passar l'estona i kr-hi activitats.
També voldria destacar la recupera¬
ció del mas Llorenç per fer-hi el futur
Museu de recursos hidràulics de Salt,
aspecte que ha estat molt important
al llarg de la història de la vila.

-Lo imatge mateixa de l'edifici de
l'Ajuntament, símbol del poble,
també ho canviat.
-En efecte. El consistori es trobava
abans en els locals que ara ocupa
la policia municipal, i que anterior¬
ment havia estat l'escola la Salle.
Una de les primeres coses que
s'havien de fer era un edifici digne i
capaç, un centre administratiu per
a una ciutat que passava de tenir
cinc mil habitants a tenir-ne vint-i-
dos mil. També voldria destacar la
construcció del Centre d'Assistència
Primària i el projecte de l'escola del
veïnat, que s'inaugurarà el proper
mes de setembre. Aquesta ha estat
una de les nostres grans preocupa¬
cions, el tema escolar.

-Quin paper ho fet o pot fer lo
indústria o Solt?
-El gran problema de Salt és que no
tenim sòl industrial per oferir, tot i
que rebem moltes demandes.
Sembla que ara aquest tema s'està
desbloquejant, després de molts
entrebancs, i aviat tindrem sòl indus¬
trial per oferir.

-Solt ho estat notícia pel pas pre¬
vist del TGV. S'han quedat sense
els avantatges i només amb els
inconvenients del pas del tren
d'alto velocitat?

-El TVG, si mai es fa, ens trenca el
pla industrial de la zona. No com¬
porta cap avantatge per a Salt, i
tampoc crec que es faci encara, va
per llarg. A nosaltres ens van par¬
lar d'un TGV que tindria una esta¬
ció a Salt. Això encara era positiu,
però sembla que no serà així.
L'Ajuntament de Salt posarà totes les
mesures que calgui per corregir
sorolls, per evitar al màxim l'impac¬
te ambiental i, si ha de passar per
Salt, que sigui per sota terra. Això
per descomptat, però encara no
tenim cap resposta a aquestes
al·legacions. Si és amb aquestes
condicions, no ens oposarem que
passi per Salt.

-Amb TGV o sense, el perfil de Solt
podria ser en el futur el d'una ciu¬
tat residència, amb coses d'alçades
no superiors als dos pisos.
-Tant de bo, però recordem que hi
ha edificis molt alts que van ser
construïts als anys 50 i 60. En
aquest sentit, al Pla General ha
intentat corregir algunes alçades i
l'amplada d'alguns carrers. En
endavant s'ha de mirar que no es
construeixi gaire alt, mentre que
d'altra banda el proper govern de
la ciutat ha de fer un pla especial de
conservació del barri vell, que en els
darrers temps s'ha revaloritzat,
sense que arribi a convertir-se en
una zona residencial de Girona.

-Hi ho molta gent que ho posat els
ulls o Solt...
-Hi ha ofertes de diversos supermer¬
cats interessats a instal·lar-s'hi, però
encara no ha cristal·litzat res.

interessa que hi hagi fonts de treball
a Salt, i si nosaltres ens neguem a
tenir-los, s'instal·laran cinquanta
metres més avall i l'impacte serà el
mateix. De tota manera, les ofertes
s'han d'estudiar.

-Solt és també una opció per o lo
gent que vol comprar o llogar un
habitatge i hi trobo els preus més
assequibles que o Girona?
-Penso que Salt no és més barat que
Girona, o que ho és poc més. El que



sí és cert és que molta gent jove que
ara es casa es queda a Salt o ve a
viure aquí.

-El problema de l'especulació
urbanística de les grans ciutats,
també ha afectat Salt?
-El tema s'està desbocant. Fins ara

teníem una subjecció al Pla General,
però ara estan plovent les ofertes de
grans superfícies comercials, i el sòl
s'estò disparant. Les expropiacions
són antipàtiques, i en general la
qüestió és preocupant.

-En què ha pogut canviar el caràc¬
ter de la gent de Salt en funció de
la nova distribució urbanística?
-En principi la gent vinguda de fora
no hi està arrelada. La ciutat ha
guanyat en qualitat de vida des de
la segregació: hi ha més llocs per on
passejar, més llocs d'esbarjo, fona¬
mentalment perquè els mil milions
d'impostos anuals reverteixen al
mateix Salt. Es evident que si la gent
vol viure millor hauran de pagar el
mateix que es paga a Girona.

-Fem futurologia? Quin serà el Salt
de l'any 2000?
-Fem futurologia. Al Salt de l'any dos
mil es depassarà la barrera sud, que
es convertirà en una zona d'implan¬
tació de serveis per a Salt i per a
Girona mateix, que ja es troba satu¬
rada. Els grans eixos viaris estaran
acabats, haurà acabat aquesta sen¬
sació de provisionalitat que tenim a
hores d'ara. El passeig dels Països
Catalans estarà resolt i serà la gran
via d'entrada a la població i una
gran zona comercial; la vida comer¬
cial es desplaçarà cap al sud. Es tre¬
ballarà sobre eixos viaris nord-sud,
un cop solucionades les connexions
est-oest; en definitiva, s'hauran mate¬
rialitzat els grans projectes sobre els
quals s'està treballant actualment.

-El seu carisma ha deixat de presi¬
dir la ciutat aquest mes de maig.
Què és el que vostè considera que
ha aportat a Salt?
-No sé si ho he aconseguit, però vol¬
dria haver aportat a la ciutat un clima

de pau entre les diferents tendències,
fer que desapareguin les petites pu-
nyetes per damunt de l'interès gene¬
ral del poble. Entenc el país com una
unitat, i no entro en la inèrcia dels
partits polítics, no he estat mai d'un
partit polític i em moriré sense haver-
ho estat mai. En segon lloc, crec que
hem aconseguit el retrobament de la
gent del poble: que els qui sempre hi
han viscut se sentin d'aquí i que els
de fora poguessin arrelar-hi. La gent
de Salt ja no és "de Girona", sinó de
Salt. No he deixat mai de treballar
perquè es multipliqués el sentit cívic
del poble, que estava molt desvincu¬
lat de la "cosa" pública. Pel que fa a
l'equip de govern, sempre he procu¬
rat mantenir-me per damunt de les
petites misèries de l'administració
municipal. Sóc un home preocupat
per les escoles i les biblioteques, i
crec que he lluitat amb especial
interès per això, per un projecte edu¬
catiu que no hi és, a les escoles de
Salt. El mestre hauria de tenir totes
les virtuts del funcionari i cap dels
seus defectes.

-Potser faltaria a les escoles una

assignatura que es digués "coneix
el teu poble"?
-/ tant!

-Quin és el mandat que vostè vol¬
dria traslladar al seu successor en

l'olcoldio?
-Principalment que no estiri més el
braç que la màniga, que sigui cons¬
cient de les limitacions econòmiques
del poble. Que s'escolti tothom i que
pensi que s'equivocarà molt sovint.
Jo, avui, que encara no ha acabat el
dia, ja m'he equivocat dues vegades.
Si té present això, estarà més tranquil.

-Què en forà, de lo seva "jubilació"?
-Sempre he dit que em posaré a
escriure, però no em vull plantejar
com orientaré la meva vida. Em
temo que no em podré desvincular
de cinquanta coses que ja m'estan
proposant de fer a hores d'ara. Em
pensaré bastant amb què em lliga¬
ré. Vull reflexionar, llegir i escriure,
passejar pels carrers, estar amb els
meus néts i viatjar una mica, que
mai he pogut fer-ho.

ARACELI RUIZ
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VEREDIQES DELS PREMIS
CONSTRUAAAT'91

Els premis Construmat, en la seva
quarta edició, es convoquen amb
l'objectiu d'estimular la innovació
tecnològica i la qualitat de la cons¬
trucció.

Aquests premis són patrocinats pel
departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya i promoguts pel Saló
Internacional de la Construcció
-CONSTRUMAT-, i la seva organit¬
zació tècnica és a càrrec de l'Institut
de Tecnologia de la Construcció de
Cotolunya-ITEC.
Els veredictes dels jurats han estat:
-A la millor obro d'Enginyeria Civil
Premi al "Puente de las Fuentes de
Zaragoza".
Equip Facultatiu: Mariano Ferrando
Clover, José Antonio Torroja,
Gonzalo Gómez Mulero (enginyers
de Camins, Canals i Ports) i Isaac
Moreno Gallo (enginyer tècnic
d'Obres Públiques).
Empresa constructora: Fomento de
Obras y Construcciones, S.A.
Promotor: MOPU i Ajuntament de
Saragossa.

El pont de los Fuentes, situat per
sobre del riu Ebre, en la zona més
oriental de Saragossa, permet de
comunicar el barri de Las Fuentes
amb l'avinguda de Catalunya, pro¬
curant de descongestionar el dens
trànsit existent en els actuals ponts
del Pilar y Piedra.
Aquesta obra, considerada singu¬
lar, ateses les seves dimensions i el
seu procés constructiu, està consti¬
tuïda per dos ponts bessons, un per
calçada de tres carrils, amb un tram
central de 145 m, que salva el llit
normal del riu, i dos trams laterals
de 93 m.

-A la millor obra d'edificació de
nova planta.
Premi a les Caves Chandon, situa¬
des a la Comarca de l'Alt Penedès
(Sant Cugat de Sesgarrigues,
Barcelona).
Equip Facultatiu: Tusquets, Díaz i
Associats.

Empresa Constructora: Agroman,
S.A.
Promtor: Chandon, S.A.
La proposta d'aquesta instal·lació
agrícola respon o lo brevetat del ter¬
mini d'execució i al desig de cons¬

truir un edifici industrial funcional
avançat.
Es pretén de conjuminar els mètodes
més avançats quant a tecnologia,
higiene i condicions de treball, amb
la imatge i sistemes tradicionals que
han caracteritzat sempre les coope¬
ratives agrícoles catalanes respecte
a ordenació i materials d'acabat
(maó vist, teula, fusta, etc.).
El projecte contemplava les edifica¬
cions en tres elements clarament
diferenciats, però ineludiblement
interrelacionats i ordenats al llarg
de l'eix longitudinal que forma
l'avinguda d'accés, poblada
d'arbres i que es reuneixen de la
següent manera: masia existent, edi¬
fici per a la producció del cava i un
restaurant de degustacions.
Menció especial del Jurat per l'edi¬
fici del Banc d'Espanya de Girona.
Equip Facultatiu: Clotet-Paricio
Associats.

Empresa Constructora: Agroman,
S.A.
Promotor: Banc d'Espanya.
L'aspecte més significatiu de la cons¬
trucció d'aquest edifici és l'obra de
fàbrica que representa la seva
estructura fonamental. Destaca pel
seu disseny i la seva acurada exe¬
cució.
També ressalta la combinació de
tècniques utilitzades: des de la recu¬

peració de la més artesana fàbrica,
fins a la innovació radical que supo¬
sa la inserció de llinyoles armades
d'acer inoxidable en tota l'obra.
A aquesta acurada fàbrica s'ha
d'afegir tota la resta de ram de
paleta no estructural, com per exem¬
ple els paviments exteriors, o les
insercions d'elements especials, com
per exemple els boixants de fundi-
ció.

Finalment, cal assenyalar la favora¬
ble relació qualitat-preu en un edifi¬
ci d'aquestes característiques.

-Al millor producte industrial
Premi al "Sistema Barra de repara¬
ción" de l'empresa Halesa MBT,
S.A.

Aquest producte consisteix en un sis¬
tema integrat de reparació i protec-Pont de les Fonts
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ció del formigó que, fonamentat en
la tecnologia de modificació amb
polímers, inclou productes per o lo
protecció de les armadures contra
la corrosió, una selecció de morters
i també de revestiments protectors.
Entre els avantatges d'aquest siste¬
ma destaquen la rapidesa de
col·locació i l'alt nivell de protecció
onticarbonotació.

-Al millor procés constructiu.
Premi al sistema per a l'elevació o
transport de morter PSF-140 de
l'empresa Prebesec, S.A.
Aquest sistema es compon d'una
sitja de 18 m^ de capacitat, un com¬
pressor d'aire i una estació recepto¬
ra que porta incorporat un mescla-
dor continu.
Permet i garanteix el transport de
morter en horitzontal o vertical per
a una distància de 500 m. El siste¬
ma s'ha dissenyat per a l'aplicació
de morter de maçoneria, morter de
solera i gunitat.

-A la millor tosca continuada de
periodisme.
Premi a lo millor tosca continuada
de periodisme en mitjans d'informa¬
ció general als 21 articles sobre
Construcció, Arquitectura i Decoració
publicats 0 La Vanguardia i realitzats
per Mercè Castro.
Premi o lo millor tosca continuada
de periodisme en mitjans d'informa¬
ció tècnica als articles i editorials
publicats 0 Novoperfil amb l'objec-
tiu de conscienciar els fabricants de
materials de la construcció de les
conseqüències que es derivaran del
mercat únic europeu, realitzats per
Roberto Miguel González de
Zórote.
Menció especial del Jurat a la tasca
periodística excepcional i continua¬
da en el sector de l'obro pública
realitzada per Josep Moria Milagro.
El premi consisteix en una obra de
l'escultor Sergi Aguilar i en un diplo¬
ma. Els serveis de periodisme estan
dotats també amb un milió de pes¬
setes.

Sistema borra de reparació d'Halesa MBT SA

Caves Chandon

Banc d'Espanya a Girona
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P À G N COLU N F O R M À I COLUIDO

La llista que publiquem en aquesta revis¬
ta correspon o un programa que ens con¬
fecciona un calendari perpetu.
El programa genera un calendari de
l'any aue vulguem. Per la limitació de la
pantalla no és possible mostrar els dotze
mesos al mateix temps, i per això se'n
mostren sis.
En primer lloc, el programa ens impri¬
meix la data actual a la pantalla simple¬
ment posant la instrucció PRINT a la
variable DATE$. Aquesta variable conté
la data actual de l'ordinador, i la podem
utilitzar com qualsevol altra variable.
Existeix una altra variable, TIME$, que
conté l'hora actual. Molts ordinadors
tenen una bateria que manté el rellotge
en funcionament encara que l'aparell
estiqui desconnectat; si no és així, la data
de Pordinador, quan s'engegui, serà la
de fabricació de la memòria ROM, i
l'hora començarà de zero en aquell
moment. La bateria que incorporen els
ordinadors té una durada limitada, i és
recomanable canviar-la cada 2 o 3 anys.
En segon lloc, el programa ens pregunta
l'any del qual volem veure el calendari.
Si contestem amb la tecla RETURN sense

introduir cap any, o bé introduïm un
zero, el programo confeccionarà un
calendari començant un mes abans de la
data actual i mostrant els quatre mesos
següents. Si introduïm un any concret, ens
mostrarà els primers sis mesos de l'any.
En qualsevol dels casos podem visualit¬
zar els sis mesos anteriors als que es
mostren a la pantalla pitjant la tecla de
<CURSOR AMUNT> o els sis mesos pos¬
teriors pitjant la tecla <CURSOR
AVALl>.
Per tal de no fer lo llista massa llarga,
no s'ho posat la part que ens imprimeix
el calendari de tot l'any per la impres¬
sora, però el podeu demanar al Centre
Col·legial d'Informàtica, on us propor¬
cionaran en un disquet tots els progra¬
mes que surten a la revista.
Per als ordinadors que disposen d'una
targeta gràfica VGA o equivalent, exis¬
teix la manera de mostrar per la panta¬
lla el calendari de tot l'any, treballant
amb 50 línies en lloc de les 25 corrents,
però no és possible fer-ho des del BASIC
o GWBASIC; al col·legi trobareu, junta¬
ment amb els altres programes, un pro¬
grama anomenat PLJNXAl 2Q.BAS que
està escrit per a Quick-Basic versió 4.0
0 superior i que mostra aquesta possi¬
bilitat. Per a qui tingui una targeta VGA
1 no disposi del Quick-Basic o no el
conegui, pot fer córrer el programa
CALENDAR.EXE, que és una versió com¬
pilada de l'anterior.

BERNAT MASÓ i CARBÓ

10 KEY OFF
20 CLS
30 PRINT
40 PRINT "Doto Actual DATE$
50 INPUT "Entreu l'ony : ", DAT
60 CLS
70 IF DAT <>0 THEN 130
80 MES = VAL (LEFT$(DATE$, 2)) - 1
90 DIA = VAL (MID$(DATE$, 4, 2))

100 AN = VAL (RIGHT$(DATE$, 4))
110 IFMES = OTHENMES= 12: AN = AN-1
120 GOTO 160
130 AN = DAT
140 DIA = 0
150 MES=1
160 MES$ = "GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY "
170 MES$ = MES$ -I- "JULIOL AGOST SETEMBRE OaUBRE NOVEMBRE DESEMBRE "
180 Y=1
190 X = -19
200 FOR FULLA = 0 TO 5
210 MESNOM$ = MID$(MES$, MES • 9 - 8, 9)
220 X = X -H 24
230 IFX>60THENY = Y-i-12:X = 5
240 COLOR 7, 0
250 FORSS=lTO10
260 LOCATE Y-H SS, X: PRINT CHR$(179); STRING$(22, 32); CHR$(179)
270 NEXT SS
280 LOCATE Y, X: PRINT CHR$(218); STRING$(22, 196); CHR$(191 )
290 LOCATE Y -h 2, X: PRINT CHR$(195); STRING$(22, 196); CHR$(180)
300 LOCATE Y •f 4, X: PRINT CHR$(195); STRING$(22, 196); CHR$(180)
310 LOCATE Y-I- 11, X: PRINT CHR${192); STRING$(22, 196); CHR$(217);
320 LOCATE Y + 3, X •)• 2
330 PRINT "Dl Dt Dc Dj Dv ";
340 COLOR 15, 0: PRINT "Ds Dg"
350 LOCATE Y •)• 1,X +5,0
360 PRINT MESNOM$ -h " " -H STR$(AN)
370 GOSUB1500
380 DIASEMAN# = INT(PRIMERDIA# - INT(PRIMERDIA# / 7) • 7)
390 IF DIASEMAN# <>7 THEN PAS# = DIASEMAN# ELSE PAS# = 0
400 LOCATE Y •f 5, X + 1 -h 3 • PAS#
410 MES = MES MOD 12+1
420 AN = AN-(MES= 1)
430 DIACOMEN# = PRIMERDIA#
440 GOSUB1500
450 COLOR 7, 0
460 FOR I = 1 TO PRIMERDIA# - DIACOMEN#
470 IF (DIASEMAN# MOD 7) > 4 THEN COLOR 15, O ELSE COLOR 7, 0
480 IF I = DIA AND FULLA = 1 THEN COLOR 31
490 PRINT USING "##"; 1;
500 DIASEMAN# = DIASEMAN# + 1
510 IF DIASEMAN# MOD 7 = 0 THEN PRINT: LOCATE, X + 1
520 NEXT I
530 NEXT FULLA
540 DIA = O

1000 TECLAS = INKEY$
1010 IF TECLAS = ""THEN 1000
1020 TEC = ASC (RIGHTS (TECLAS, 1 ))
1030 IF TEC = 27 THEN END
1040 IF TEC o 72 THEN 1080
1050 MES = MES-12
1060 IF MES < 0 THEN MES = MES + 12: AN = AN - 1
1070 GOTO 180
1080 IF TEC <>80 THEN 1100
1090 GOTO 180
1100 GOTO 1000
1110 END
1500 REM Subrutino per a! càlcul del primer dio •••
1510 IF MES < 2 THEN GOTO 1550
1520 MES1=MES+1
1530 AN1=AN-1900
1540 GOTO 1570
1550 MES1=MES+13
1560 AN1=AN-1901
1570 PRIMERDIA# = INT(365.25 • AN 1 ) + INT(30.6 • MESl )
1580 RETURN



ESBORRANYS DE SOBRETAULA

FISSURES? NO, GRÀCIES

Després de molts anys de preocupa¬
ció, per què negar-ho?, en què els
aparelladors hem estat repetida¬
ment interrogats del perquè de les
fissures i esquerdes en la construc¬
ció i no sempre hem trobat respos¬
tes convincents, ara sí que tenim una
resposta "panacea" a la nostra tri¬
bulació.
Tots tenim present lo típica fissura
de les façanes indicant clarament el
nivell de "tal" forjat... i aquella de
la barana del terrat... i la del timpà
de la teulada... Quins disgustos!
Pensar que havíem emprat tots els
mitjans sabuts per evitar-les, havíem
fet un curset de Patologia de la
Construcció, havíem seguit el con¬
sell d'aquell col·lega tan experimen¬
tat i d'un paleta molt assenyat. I total
per res! Les fissures apareixien i apa¬
reixen com en un malson. Estaven
sempre presents per provocar la típi¬
ca pregunta del promotor: no serà
aquesta una esquerda perillosa?
Després de l'enrunament d'un edifi¬
ci a Barcelona per haver estat cons¬
truït amb materials que contenien
ciment aluminós, les pors i les con¬
sultes s'han multiplicat per mil. La
televisió, en mostrar tantes vegades
la imatge de la catàstrofe ha posat
el punt dramàtic que calia: les fissu¬
res com o preàmbul d'un enderro¬
cament.
Déu del cel! i el que estigui net de
fissures a la seva consciència que tiri
la primera pedra.
I quines explicacions més poc per¬
suasives les nostres per tranquil·lit¬
zar els ànims decaiguts dels soferts
promotors: són inevitables, no tenen
importància, el pintor ho massillarà,
posarem uns testimonis i a veure què
passo. A veure què passa i a espe¬
rar el miracle!
I vet aquí el miracle: ja tenim la solu¬
ció, gens material per cert, perquè
les fissures continuaran apareixent,
però sí metafísica, per respondre
amb orgull de tècnic i amb la moral
ben alta que el problema ens ve de
les forces tel·lúríques.

Havent-me vingut a les mans el núm.
de novembre-desembre de 1990 de
la revista Pal de Paller, em permeto
reproduir algun passatge de l'arti¬
cle "Tel·lurisme", que diu "Si teniu
esquerdes importants a casa vostra,
és senyal que són produïdes per
aigües subterrànies, falles del subsòl
i anomalies tel·lúríques.
Entre alguns dels consells que dóna
perquè una casa tingui els mínims
elements negatius, diu que hem de
tenir en compte el següent:
"Evitar que la cambra d'aire entre
parets tingui escuma de poliuretà,
fibres de vidre, fins i tot es dubta de
si el porexpan és aconsellable...
"La nova arquitectura i l'urbanisme
del demà serà respectuós amb
aquestes lleis i s'haurà d'adaptar a
les forces geobiològiques de lo nos¬
tra mare: la Terra".

Vaja mare, la "mare Terra", i qui¬
nes bromes ens tenia reservades als
aparelladors: forces electromagnèti¬
ques, xarxes de radiacions, vibra¬
cions que fan tremolar els edificis
fins a esquerdar-los. Com sigui que
aquestes radiacions "formen una
quadrícula: en direcció nord-sud

s'aixequen cada 2 m, i d'est a oest
cada 2,50 m... i quan es creuen les
dues forces de radiació ens trobem
en una zona geopatógena" amb
efectes negatius per les persones,
coses i coses.

Això vol dir que:
1 r. Si la seva casa està més esquer¬
dada que la del seu veí, és perquè
està en una cruília de forces tel·lúrí¬
ques, no perquè el seu constructor
sigui un murri o el seu aparellador
un ase.

2n. Si l'aparellador insisteix que
s'ha de posar aïllament tèrmic a les
cambres d'aire, s'hi ha d'oposar
rotundament. El problema serà fer
entendre als inspectors d'habitatge
el perquè no s'ho posat.
L'article acaba recomanant la lectu¬
ra del llibre Casas que matan, o
sigui, que per viure-hi tranquil a més
d'assegurar les cases serà prudent
d'encarregar misses per protegir lo
seva bona salut i la dels seus habi¬
tants contra tant de magnetisme des-
controlat i esfereïdor.

JOAN M. PAU I NEGRE
Febrer de 1991

Foto: Joan M. Pou i Negre
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CONSTRUCCIONS MENTALS

"L'ull deforma, lo ment forma".
Braque
Aquest segle sembla ser l'època del
mal de cap. Tot fa pensar que mai
com ara el cap fia anat tant de bòlit.
Del cap en fem qualsevol cosa. A
vegades tenim el cap a la lluna,
tenim el cap emboirat, tenim el cap
carregat, marejat, despert, somnia¬
dor, ens hi falta algun cargol, l'ama¬
guem sota l'ala, ens en surt fum...
La veritat és que no n'hi ho per
menys. Des de l'epidèmia del mal
de cap i del raonament dels primers
il·lustrats de final del segle divuit en
què tota la cosmologia de la vida de
l'ahir, de l'avui i del demà es va

començar a posar en la capseta de
la raó, l'esport del raonament i la crí¬
tica cultural continuada no ha fet
més que generalitzar-se arreu. En
aquest últim segle el laboratori
d'assajos del nostre caparró l'hem
convertit en principi i final de qual¬
sevol aventura deductiva. Solament
hauríem de recordar les indagacions
racionals d'un dels primers il·lustrats
gironins del segle XVIII anomenat
Jaume Oliveras, ric terratinent que
podia matar les hores sense haver
d'ajupir l'esquena, sobre les seves
experiències de fer pa sense gaire¬
bé farina, o fer dues collites de blat
en una mateixa anyada, o pensar
com es poso "la lluna en un cove"...
Amb els anys hem entronat sobre el
pedestal de la raó les ciències, les lle¬
tres, les arts, els costums, l'ètica i la
tradició, l'artesania i la producció,
la societat i l'ensenyament, i, per què
no, l'arquitectura i la construcció. La
raó ha esdevingut com un nou ofici.

Un ofici que necessita contínuament
de petits i grans menestrals.
Artesans del pensament. Nous
arquitectes deductius. Tots sabem
que d'aquesta manera sorgeix així
el fenomen de les avantguardes cul¬
turals del segle XX com o grans
construccions. Unes construccions

que són l'olternotiva als estils tradi¬
cionals. Es diu que és l'hora del cap¬
vespre dels estils històrics i l'alba de
subjectivisme creatiu. A mesura que
avança el segle XX el llenguatge cul¬
tural dels estils es perdrà entre les
runes vuitcentistes. Sorgeixen així
nous horitzons basats en les cons¬

truccions conceptuals de la utopia i
la total llibertat de creació, per a
uns, i pels altres el simple jeroglífic
personal, indesxifrable i decadent.
Els cubistes, en començar el segle
actual, inicien una nova manera de
representar l'entorn. Un entorn de
massa i espai, de llum i color, de
temps i moviment, de sensacions
alienes i personals, de..., una nova
proposta en què hi intervé gairebé
tot i més. Aquest criteri, fins i tot,
arriba a implicar el mateix especta¬
dor en el galimaties artístic. S'estre¬
na, doncs, l'art sense fronteres. Un
art que trencarà els mateixos límits
de l'espai eudidió per endinar-se en
el que s'anomena el país de la raó,
que tot ho qüestiona, fins i tot
l'existència de la mateixa disciplina
raonada. Un món en què no existei¬
xen ni senyalitzacions ni referències.
Es el país on sobren els pidolaires
de la cultura de postís i on escasse¬
gen els vertaders conreadors de la
cultura de continguts enriquidors.
Una cultura, això sí, que es cons¬
truirà sense gairebé punts de
referència. Cada construcció artísti¬

ca intentarà ser una construcció

mental, una proposta coherent en si
mateixa, amb unes lleis constructi¬
ves particulars i amb un llenguatge
personal. Sorgeix així l'art contem¬
porani com a construcció mental.
L'arquitectura mental, per tant,
també existeix. Actualment, la para-
fernólia de l'arquitectura d'alta
volada va solitària fent i desfent
camins amb el raonament com a

simple companyia.
Una arquitectura actual amb massa
possibilitats i amb escasses troba¬
lles. Una arquitectura que va des del
funcionalisme de les circumstàncies
més singulars a l'adaptació als
entorns més insospitats, des de la
tradició històrica a la novetat cultu¬
ral més rabiosa, des de l'artesania
ancestral a la industrialització més

recent, des de fer servir els mateixos
propietaris com o actors de l'escena
arquitectònica fins a les mutacions
previsibles de l'arquitectura al llarg
del simple pas dels anys. Una arqui¬
tectura, per tant, complexa, enreves¬
sada i plena de variants. Una arqui¬
tectura que necessita estar feta, més
que mai, per uns bons constructors.
Uns bons constructors teòrics. Una
construcció feta amb conceptes
codificables i fàcilment desxifrables.
Ho vulguem o no, sens dubte, tots
estem implicats en la construcció de
lo cultura de la modernitat, una casa

que té com o simples materials de
construcció el totxo de les teoritza¬
cions personals i el morter basat en
el simple raonament com a justifica¬
ció.
Sens dubte... L'aventura està servi¬
da!

RAMON RIPOLL

canstrucctanscauba e^a.
JOSEP Ma. BALL·LLOSERA
LLUÍS CAMPS

MIQUEL BALL·LLOSERA

JAUME CAMPS
C/ Joan Maragall, 47 i 49

Tel. 202972 - 17002 GIRONA
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

VALORACIÓ DE BÉNS IMMOBLES
(IV)

En anteriors articles, establíem el que
constituïa l'objecte teòric de lo valo¬
ració, és a dir, establíem la defini¬
ció, les característiques, en definiti¬
va, la radiografia del bé, tant física
com constructiva, com urbanística. I
exposàvem els capítols que l·iourio
de contenir aquesta definició.
Ara cal establir, o millor, definir, els
mètodes de valoració que hom pot
escollir. Ens referirem bàsicament a

edificis.
Els prodríem enumerar de la següent
manera:

-mètode del valor de reposició o de
cost

-valoració de mercat o de realitza¬
ció
valoració per capitalització de ren¬
des
-valoració per rendiments econò¬
mics
-valor d'habitatges de protecció ofi¬
cial.
Analitzem el primer d'aquests con¬
ceptes. Es globalment senzill. Es trac¬
ta d'avaluar els costos d'edificació,
incloent-hi el benefici industrial, els
costos indirectes, els honoraris tèc¬
nics, les despeses de notari, regis¬
tres, drets reals, costos de finança¬
ment i benefici del promotor, de
manera que el resultat final reflec¬
teixi el cost de reproducció idèntic al
de l'edifici objecte de lo valoració.
Tot i que això pot resultar complex,
és relativament fàcil quan es tracta
d'un edifici nou, perquè segurament
podrem disposar de plànols, tal
volta del projecte, i els materials
emprats tenen una actualitat que fa
possible lo seva identificació econò¬
mica.
El problema s'agreuja quan el mèto¬
de ho d'oplicor-se a construccions
antigues on els sistemes constructius
i materials aplicats són inadequats
a la realització actual.
A més, la qüestió es pot complicar
si s'han de tenir en compte valors
com els històrics, culturals o singu¬
lars de l'edifici.

És natural que fer un mesurament
exhaustiu de totes les unitats d'obra
que componen l'edifici i aplicar-los
preus unitaris de mercat seria un
mètode enutjós i complicat i, per tant,
no aplicable, excepte en rares oca¬
sions, jo que el procés volorotiu que
ens ocupo requereix una resposta
ràpida i procediments més simples.
El procediment pràctic per arribar
al valor de reposició podria ser el
basat en la determinació del preu
per m^ construït assignat a un tipus i
categories de construcció, que cada
valorador adoptarà com o model,
prèvia definició de components i
partides d'obra que el signifiquen.
Naturalment, això requeriria del
valorador un coneixement de l'evo¬
lució de lo construcció perquè la
similitud o comparació sigui ajusta¬
da als estàndards de disseny i qua¬
litat actuals.
Un cop realitzada aquesta compa¬
ració i ajustada als models actuals
escollits, retrotraurem fins al valor
primitiu depreuant el seu cost actual

per mitjà d'un coeficient corrector
per antiguitat.
En la labor d'escollir lo tipologia de
l'edifici per fixar el model compara¬
tiu, personalment trobo excessiva¬
ment simplista la qualificació pre¬
sentada per alguns autors de;
-senzilla
-mitjana
-bona
-molt bona
-de luxe
Això és un concepte personal del
valor que, en els diversos usos d'un
immoble, sigui aquest residencial,
comercial, industrial, de serveis,
etc., podrà interpolar o extrapolar
conceptes i categories que es
podrien adaptar més realment a
l'edifici objecte de valoració.
Així establiríem un cost unitari per
m^ construït que s'hauria d'adaptar
a actualitzacions per variació de
costos. A aquest cost unitari serà
lògic afegir-hi, restar-hi percentat¬
ges i quantitats per raó d'una major
definició de lo tipologia.
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Arribats aquí, hem d'entrar a consi¬
derar les apreciacions i deprecia¬
cions.
Pel que fa a les depreciacions, solen
ser un conjunt de depreciacions
econòmiques, funcionals i tècniques.
En certa manera, la depreciació per
antiguitat, més la deprevació econò¬
mica o caiguda en desús, més la
pèrdua d'utilitat o depreciació fun¬
cional, arribarà al màxim quan
l'edificació estigui amortitzada, mal¬
grat que, en aquest moment, l'edifi¬
ci pugui ser susceptible de continuar
mantenint un cert valor físic o pro¬
duir renda. Aquest valor, que po¬
dríem definir com residual, teòrica¬
ment es manté fins a la seva desa¬
parició per ruïna tècnica.
Normalment, la deprevació de les
edificacions (sempre sense incloure-
hi el sòl) sol contemplar-se per les
raons susdites, de manera conjunta.

corregint-se amb índexs i coeficients
en funció de l'estat d'ús, destinació
i nivell de conservació.

Aquests índexs coeficients, si bé
podrien ser o criteri subjectiu del
volorador, les nostres Lleis donen o
bastament dades i paràmetres sufi¬
cients i prou ben argumentats per
dotar la valoració no ja d'un caire
professional lògic, sinó d'un raona¬
ment legal difícilment discutible.
En tal sentit s'ha de fer esment de les
següents disposicions legals:
-O.M. 30599 de 28-12-89. Nor¬
mes tècniques per determinar el
valor cadastral del sòl i de les cons¬

truccions, BOE de 30-12-89.
-O.M. 18634 de 20-07-89. Ins¬
trucció sobre valoració de béns
en el mercat hipotecari. BOE de
03-08-89.

Aquí trobarem els coeficients que
ens permetran apreciar o depreciar

un edifici en funció dels paràmetres
damunt indicats.
Hauríem de continuar, ara, parlant
dels altres sistemes de valoració,
però l'espai no ens ho permet.
Només farem la consideració final
de significar la diferència entre
"valor" d'una casa i "preu". El valor
serio el que hem trobat amb el sis¬
tema de reposició, o sigui, el cost de
reproducció. Es clar que això cons¬
titueix un valor intrínsec de l'objec¬
te. En canvi, el preu seria el valor
que assoliria l'objecte en el mercat,
o sigui, el que el comprador estaria
disposat a pagar.
Això s'obtindria seguint el mètode
valoratiu de valor de mercat o de
realització, que serà el tema del pro¬
per treball.

NARCÍS SUREDA DAUNIS
Mòsfer en valoracions
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PÀGINES D'ART

JORGE ORIA

LA INVESTIGACIÓ A PARTIR DEL
SIGNE I DEL SÍMBOL

Jorge Orto, artista plàstic argentí,
resident des de fa anys a París,
amb connexions o Alemanya i
Barcelona, s'interessa per la
investigació del simbolisme i el
signe, o través de la seva obra de
gravat, litografia i pintura. La
trajectòria de l'artista que al
principi es mostra preocupat per
temes relacionats amb l'anàlisi
social, tractant-los des d'actituds
properes al realisme crític
simbolista, és molt clara, en aquest
sentit. Una de les seves constants

fonamentals és la descripció i
transcripció de les característiques
connotatives de la terra que el va
veure néixer; connotacions que tot i
ésser inconscients, o lo seva obra a

voltes també hi són a nivell extern.

Aquesta dedicació vers la captació
de la realitat cultural de la seva

terra que es constata en la seva
obra després es torna més
iconogràfica i menys descriptiva.
Però la seva actitud iconogràfica no
ho és pas per motius lúdics, sinó
per altres motivacions més
ideològiques.
Aquesta síntesi iconogràfica està
acompanyada per l'absència de la
sensació de la pressa i del pas del
temps, com si els símbols i els
signes fossin atemporels, tant a la
seva obra pictòrica com o l'obro
gràfica, seriada o no. Aquesta
atemporalitat es reforça mitjançant
la plasmació en el teixit pictòric
d'eements moderns i signes inserits
a diferents nivells, com si es tractés
de diferents llenguatges dins una
mateixa obra, uns més evidents i
d'altres intuïts. Aquesta estructura
compositiva ajuda a superar la
iconografia per la iconografia, i el
signe pel signe, ja que aquests es

troben al servei de la composició, i
no o l'inrevés.
Els seus signes també corresponen o
un cert sentiment localista,
procedent, tal com dèiem abans,
d'antigues civilitzacions americanes.
Però, precisament, aquest localisme
fa que la seva projecció sia
universal. El signe, en aquest
context, sembla destacar amb
personalitat pròpia, ultrapassant les
seves pròpies limitacions, conduint
l'espectador vers una certa
investigació primitivista.
En certa manera, però, l'obra de
Jorge Orto -sobretot les darreres
teles i les darreres serigrafies, on els
colors negre i vermell, sobre fons
blancs o negres, marquen pauta-
s'assenta en una contraposició
equilibrada, que va més enllò del
primitivisme i que, en tot cas, és
producte d'una revolució intros¬
pectiva personalista.

JOAN LLUÍS MONTANÉ

CURRÍCULUM

Neix o Rosario (República d'Argentina).
Estudia Arquitectura i Arts Plàstiques a la Universitat de Rosario, 1972-1977. Estudia i investiga en arts plàstiques,
tècniques d'estampació i gravat i altres en diferentes universitats, tallers i centres de Colòmbia, Argentina i França.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS:
1978. Galeria Krass. Rosario. (República d'Argentina); Galeria Piràmide. Bogotà (Colòmbia); Museo de Arte de Bogotà
(Colòmbia).
1979. Galeria Sala Ocre. Caracas (Veneçuela).
1980. Galeria Santa Teresa. Rio de Janeiro (Brasil).
1981. Galeria Krass. Rosario (República d'Argentina); Salle de la Renaissance. Bordeus (França).
1982. Centro Cultural de Rivadavia. Rosario (República d'Argentina); Plaça Santa Cruz, CEAC. Rosario (República
d'Argentina).
1983. Galeria Bounarotti. Rosario (República d'Argentina); Centro Cultural de Rivadavia. Rosario (República d'Argentina);
CEAC. Rosario (República d'Argentina).
1985. Galeria Georges Bemanos. París (França).
1986. Galeria Georges Bemanos. París (França).
1987. Cloitre des Billettes. París (França).
1989. Galeria Kabala. Madrid (Espanya); Galeria Seul. Brussel·les (Bèlgica).

EXPOSICIONS COL·LEaiVES
1982. XI Biennal de París.
1983. Vil Vídeo International CD 83 in Lublijana (Iugoslàvia).
1985. I Biennal des Friedens. Hambrug (República Federal d'Alemanya).
1986. Exposició Col·lectiva de la Sorbona. París (França).
1990. Galeria París-Bastilla. París (França); 42a Fira Internacional del llibre. Frankfurt (República Federal d'Alemanya).

REVISTA "LA PUNXA"
Autor; Jorge Orto. Tècnica: Serigrafia. Títol: Sense títol. Tiratge: 8/25. Any: 1989. PVP: 50.000 ptes.
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CIMENT ALUMINÓS

Amb el títol de "Formigons estructu¬
rals de ciment cluminós", s'hon rea¬
litzat els dos darrers mesos con¬

ferències informatives per diferents
llocs de les comarques gironines, on
han despertat un notable interès.
9 d'abril - Delegació d'Olot - 25
assistents
11 d'abril - Figueres (Hotel
President) - 22 assistents
11 d'abril - Girona (Seu Col·legial)
- 66 assistents
18 d'abril - Palamós (Ajuntament) -
21 assistents
25 d'abril - Lloret (Laboratori Col.) -
20 assistents
9 de maig - Puigcerdà (Caixa de
Girona) - 10 assistents
16 de maig - Girona (Unió
d'Empresaris) - 30 assistents
Cada xerrada va tenir una durada
d'unes dues hores i mitja, i es van
desenvolupar de la forma següent:
En primer lloc, el Sr. Ramon Ceide i
Gómez feia una detallada exposi¬
ció sobre lo fabricació i composició
del ciment oluminós en comparació
amb el ciment pòrtland, i acabava
detallant els processos d'odormi-
ment, enduriment i transformació de
l'aluminós. Tot seguit el Sr. Francesc
Xavier Trepat i Felip exposava els
sistemes de fabricació d'elements
amb ciment aluminós, com també
les aplicacions i possibles degrada¬
cions. Per acabar, el Sr. Lluís Sala i
Sau explicava i ensenyava com es
realitzen els assaigs químics per
determinar la presència de ciment
aluminós en el formigó.
Després de cada xerrada s'obria un
col·loqui amb els assistents.

Puigcerdà

Palamós

Lloret de Mar

Girona
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EXPOSICIÓ D'HERÀLDICA A
CÀRREC DEL SR. ÀNGEL
GONZÁLEZ MENA

Des del 18 de gener fins al 2 de
febrer de 1991 hi va haver exposa¬
da a la nostra solo una magnífica
col·lecció d'escuts nobiliaris, realit¬
zats pel Sr. Àngel González Meno.
Nascut o Granada l'any 1 923, el
Sr. Àngel González Meno, o port de
lo seva professió de delineant pro¬
jectista, ha conreat tota una sèrie de
facetes artístiques que van de la pin¬
tura al mosaic, passant pel maque-
tisme, el mobiliari, el disseny,
l'heràldica, la publicitat, la cartelle-
ria, etc.
Destaquen els seus treballs de
l'exposició al monestir de Son
Jerónimo en el IV Centenari de la
mort de sant Joan de Déu, com
també la confecció de pergamins
per a personalitats de la vida local,
la il·lustració de llibres de regles de
confraries de Granada, un mosaic
a l'ermita del Trobament del Nen
Jesús amb Sant Joan de Déu, a
Gaucín (Málaga), i el mosaic de San
Agustín, a l'església del mateix nom,
o Granada.
Sobresurt en importància la repro¬
ducció per o l'Ajuntament de
Granada de Las Capitulaciones, o
document que recull l'abdicació del
rei Boabdil en favor dels Reis
Catòlics, que va suposar la fi de la
Reconquesta.

SUIMUN
Subministraments i Muntatges, S.A.

(^mstrong FALSOS SOSTRES - AÏLLAMENTS
ENVANS PLADUR

Herakiith Otra. Nacional II, Km. 721,5
17481 SANT JULIÀ DE RAMIS

Tel. 21 3319



CURSET: "FORJATS RETICULARS
PLANS"

LLOC: Sala d'actes ¡ Centre
d'Informàtica del Col·legi.
DATES: Del 14 de gener al 7 de
març de 1991.
DURADA TOTAL: 45 hores.
PROFESSORS:
Robert Coderch i Climent
Enginyer Industrial
Roberto Guerra i Fontana

Arquitecte i arquitecte tècnic
Isabel Serra i Martín

Arquitecte i arquitecte tècnic
Xavier Trepat i Felip
Arquitecte Tècnic

El curset va consistir en una exposi¬
ció teòrica dels mètodes de càlcul i
en lo realització de diversos exerci¬
cis pràctics, i acabà amb la utilitza¬
ció d'un programa informàtic pre¬
parat pel Sr. Guerra expressament.
S'hi varen matricular 21 alumnes,
dels quals 1 9 han acabat el curset
satisfactòriament.

CURSETS D'INICIACIÓ A LA
INFORMÀTICA

LLOC: Centre Col·legial d'In¬
formàtica del Col·legi.
DATES: A partir del dia 17 de
desembre de l'any 1990.
PROFESSORS:
Anna Arnau
Antoni Bengochea
Antoni Gelart
Salvador Lasso

Amb l'objectiu de divulgar els esde¬
veniments d'informàtica més neces¬

saris per als usuaris no programa¬
dors, s'han organitzat els cursets de:
SISTEAAA OPERATIU (MS DOS)
TRACTAMENT DE TEXTOS (WORD¬
PERFECT)
FULL DE CÀLCUL (LOTUS)
Aquests cursets proporcionen o
l'interessat uns coneixements bàsics
que li permeten introduir-se en
l'ampli món de la informàtica.

Cada un dels cursets s'ha impartit
amb una durada de 8 a 10 hores,
repartides en 4 o 5 sessions i en
grups de 8 o 10 alumnes.
En total han assistit a cada curset els
següents alumnes:

SISTEMA OPERATIU: 44 (5 cursets)
TRACTAMENT DE TEXTOS: 37 (5
cursets)
FULL DE CÀLCUL: 38 (6 cursets)
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EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DEL VII
CONCURS ESTATAL D'EDUCACIÓ
VIAL ESCOLAR I
XXV CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
I JUVENIL SOBRE CIRCULACIÓ VIAL

A la Sola d'Exposicions "Lo Punxo"
va tenir lloc, del dia 15 al 30 d'abril,
l'exposició dels treballs presentats
pels alumnes de diverses escoles
d'arreu de les comarques gironines.
Després de l'exposició d'aquests tre¬
balls a la nostra sala d'actes, es va

procedir al lliurament de premis als
guanyadors provincials d'ambdós
concursos, el dia 25 d'abril de
1991, a les 7 de la tarda.
El Sr. Juan Ramon Guelbenzu
Valdés (cap de la Prefectura
Provincial de Trànsit de Girona), el
Sr. Felip Ponsatí (Serveis Territorials
d'Ensenyament de la Generalitat),
el Sr. Francesc Francisco (tinent
d'alcalde de Govern Local) i el Sr.
Miquel Matas (vocal de Cultura del
COAIAT de Girona) varen presidir
l'acte de cloenda i van lliurar els
premis als guanyadors d'ambdós
concursos.

JORNADES TÈCNIQUES ICCE

Els dies 14 i 15 de febrer de 1 991
han tingut lloc en el nostre Col·legi
les segones JORNADES TÈCNI¬
QUES ICCE, o les quals han assistit
representants dels Col·legis de:
Alacant, Barcelona, Biscaia,
Girona, Guipúscoa, Fluelva, Osca,
La Rioja, Lleida, Málaga, Múrcia,
Navarra, Tarragona i Saragossa.
En sessions de motí i tarda, durant
els dos dies que han durat les jorna¬
des s'han analitzat i debatut temes
relacionats amb els Laboratoris i
Gabinets Tècnics dels Col·legis, amb
el programa següent:
-Aplicacions estadístiques al control
de qualitat.
-Programes informàtics de control
de qualitat.
-Programació de cursos i conferèn¬
cies.

-Gestió de bases de dades externes.

-Estudi i configuració de bases de
dades internes.

-Programes de biblioteques.

El dia 15, els companys d'Osca van
presentar uns vídeos molt interes¬
sants sobre l'obtenció de materials i
les construccions populars.



CONFERENCIA: "VALORACIÓ DE
BÉNS IMMOBLES AMB DRET
TRIBUTARI"

El dia 12 de març de 1991 va tenir
lloc a la sala d'actes del Col·legi una
conferència a càrrec del Sr. Jesús
Marín Martínez, professor universi¬
tari i expert en Valoracions
Urbanes, sobre el temo que dóna
títol a lo conferència i que va desen¬
volupar sobre la base dels següents
apartats:
1 r - Impostos locals
2n - Impostos estatals
3r - Impostos cedits a les Comunitats
Autònomes

Després de l'exposició, es va obrir
un col·loqui entre el conferenciant i
els 28 assistents a l'acte.

VALORACIÓ
DE BÉNS IMMOBLES

DRET TRIBLTARI
12 de niiirv de 1991

:» les 19 hores

COL·LEGI OFICIAL D'APARELLADORS
I ARQUITECTES TÈCNICS DE GIRONA

INAUGURACIÓ DEL LABORATORI
D'ASSAIG A LLORET DE MAR

El dia 24 d'abril va tenir lloc la inau¬

guració del nou Laboratori d'Assaigs
de Lloret de Mor, amb l'assistència
de representants d'entitats institucio¬
nals locals i comarcals i la del direc¬
tor general d'Arquitectura i Habi¬
tatge, Sr. Francesc Ventura.
L'acte va iniciar-se amb unes parau¬
les de salutació del president del
Col·legi, Sr. Ramon Ceide, que va
indicar que el fet que s'estava cele¬
brant suposava un graó més en la
voluntat de servei i aproximació a
les comarques.
El representant de l'Ajuntament va
agrair l'esforç del Col·legi, i molt
especialment el fet que fos la seva
vila l'escollida.
El director general d'Arquitectura i
Habitatge, Sr. Ventura, va destacar
la sensibilitat dels aparelladors i
arquitectes tècnics en la qüestió del
control de qualitat, del qual han
estat realment pioners, i va agrair
molt sincerament l'esforç, tant de
dedicació com econòmic, que això
els ha representat.



TAULA RODONA SOBRE EL CIMENT
ALUMÍNÓS A C0NSTRUMAT'91

El dia 10 d'abril es va celebrar a

Barcelona una Jornada sobre el
Ciment Aluminós, dins del marc de
CONSTRUMAT'91, on, després de
diverses conferències donades per
destacats professionals i investiga¬
dors internacionals sobre el temo, es
va realitzar una taula rodona en

què també va participar el nostre
president, Sr. Ramon Ceide i
Gómez.
Podem destacar, entre els assistents
d'altres països, el senyor Alain
Capmas, director d'Investigació de
Lafarge; Sr. A. M. Neville, emeritus
Principal and vice-chancellor de la
Universitat de Dundee, Sr. Ian Sims;
els senyors Sondberg, consulting,
inspecting and testing engineers;
Sro. Anne Marie Paillaire, del
Laboratori de l'Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées; Sr. R. J. Currie,
cap de la Structural Integrity
Division, Geotechnics Structures
Group, Building Research Esta¬
blishment, i el senyor Noroh
Crommond, senior coordinator
technical. Consultancy. Building
Research Establishment.

Altres assistents a la taula rodona
foren els senyors: Carmen Andrade,
Jaume Avellaneda, Ma. Teresa
Blanco Valero, Ramon Ceide i
Gómez, Narcís Majó, Fructuós
Maña, Manel Pol, Josep Antoni
Presmones, Joan Puig i Enric
Vázquez. I finalment, els senyors

Francesc Ventura, director general
del departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya; Albert
Serratosa, president de l'ITEC, i
Joaquim Molins, conseller de
Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya.

Cra. Santa Coloma, s/n.
17005 GIRONA

Tel. (972) 23 90 60
Fax (972)241619

I metolcol

BARRERA DE PÀRKING



ASSEMBLEA GENERAL DE
COL·LEGIATS

El dia 6 d'obri! es vo celebrar
a la Seu col·legial de Girona
l'Assemblea General del Col·legiats,
que va quedar constituïda en sego¬
na convocatòria o les 5 de lo tardo.
Entre els temes que es van debatre,
col destacar lo presentació i apro¬
vació de lo Liquidació i Balanç de
l'exercici 1990, i lo proposta d'apli¬
cació de superàvits i inversions.
Són especialment importants els
acords presos en matèria d'inver¬
sions immobiliàries, basats en
un programo extraordinàriament
ambiciós que dotarà el Col·legi
d'una infrastructura Col·legial i de
laboratoris o les comarques.

"EL CAMÍ DEL CALVARI",
DE J. J. THARRATS

Aprofitant les festes de Setmana
Santo, el Col·legi va organitzar, o
lo seva solo d'exposicions, una nova
exposició de l'artista gironí Joan
Josep Thorrots. En aquesta ocasió lo
mostra era formada per les obres
que integren l'àlbum Camí del
Calvari, que el mateix Thorrots ho
donat al Col·legi.
Lo sèrie és formada per setze aigua¬
forts tirats en negre i acolorits o mà.
Iniciada el 1963, havia de contenir
inicialment catorze obres, que han
estat ampliades o setze amb el pas
dels anys. Concebudes com o

vitralls, aquestes obres són, segons
el mateix Thorrots, un estudi de
l'ambient i del color.
Totes les característiques pròpies del
llenguatge de l'artista són en

aquests aiguaforts, en els quals es
realitzo una important tosca d'inves¬
tigació o l'entorn de lo formo, el
color i lo textura. Lluny de fixar-se
en un Camí del Calvari concret,
Thorrots ho emprat, com el gran
Gaudí (artista que ell diu que admi¬
ro), elements propis de lo natura.

una natura propera o Thorrots, i
més especialment d'aquells elements
que caracteritzen el paisatge de
Cadaqués: roques, arbres..., i que
ell entronca amb el paisatge de
Jordània.
Es tracto, doncs, d'una exposició que
ens va permetre conèixer una obro
desconeguda o Girona d'aquest

artista, que ens demostra, una vega¬
da més, les possibilitats il·limitades
del seu llenguatge plàstic.

ROSA GIL
Exposició: "Camí del Calvari"

J. J. Tharrats
Dotes: del 22 de març al 6 d'abril

Tècnica: Aiguafort
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Ill BIENNAL DE DISSENY
D'INTERIORS

El dia 15 de març, el Col·legi de
Decoradors i Dissenyodors d'Inte¬
riors de Catalunya, delegació de
Girona, va celebrar la III Biennal de
Disseny d'Interiors.
A lo Biennal hi podien participar tots
els decoradors col·legiats, aportant
l'obra que més els interessés degu¬
dament visada pel col·legi i que
s'hagi finalitzat en el decurs dels dos
anys anteriors (en aquesta edició,
anys 89-90). Després de passar una
preselecció, varen quedar finalistes
pel premi nou obres de totes les
comarques gironines:
Tecno - Girona - Josep Canaleta
Assegurances Quintana - Girona -

Manel Baulida
Ventura - Girona - Teresa Casas
Sieline - Girona - Joan Bosch
Volumen - Bonmatí - Montserrat Sot

Toyota - Figueres - Josep M.
Bosch/Manel Suredo
Fajol - Figueres - Ricard Vicens
Líquid - L'Estartit - Martí Llandrich
Quatre Estacions - Banyoles -

Remigi Salló

Es va reunir el jurat qualificador,
format per les següents personali¬
tats:

Magí Boronat i Francesc - Degà del
Col·legi de Decoradors de
Catalunya.
Ramon Ceide i Gómez - President
del Col·legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Girona.
Jordi Crous i Pereferrer - Doctor

Arquitecte
Emili Sánchez i Carreras - Vice-pre¬
sident del Col·legi Català
Joan Ureña i Vidal - Dissenyador
Gràfic,
els quals, després de visitar els esta¬
bliments i revisar els plànols de les
obres, es van pronunciar a favor de
l'obro Sieline, de Joan Bosch, i van
atorgar menció especial per a Líquid
Bar, de Martí Llandrich.
En l'acte, que es va celebrar a l'Hotel
Fornells Pork, el jurat va fer esment
de l'alta qualitat de totes les obres.

cosa que els va fer difícil decidir-se
per una en concret, i els va portar a
una llarga estona de deliberacions.
El Col·legi de Decoradors i Dis¬
senyodors d'Interiors de Girona està
molt satisfet del ressò que va adqui¬
rir aquesta Biennal, tant pel mateix

col·lectiu, jo que cada vegada hi ha
més participació i qualitat, com per
altres sectors de professionals i
públic en general, donant a conèi¬
xer la tasca que fa tot el nostre
col·lectiu de professionals en el món
del disseny d'interiors.



Q/cen/of/zeíio. /.a.
casa fundada en 1921

TALLERES Y OFICINAS: VILANOVA, 28 - TELS. 260500 - 261865 - APARTADO 61
17800 OLOT (Girona)

saytosc]
Aire acondicionado

Refrigeración industriai

Marquès Caldes de Montbui, 79-81 - 17003 GIRONA
Teléfono 207613 - Telefax 21 8675

AOfMETAL
FUSTERIA D'ALUMINI I P.V.C.

Ctra. N. II, Km. 711
Tel. (972) 476127
Fax. (972) 476251
17458 Fornells de la Selva - GIRONA
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ESTADISTICA DE L'HABITATGE
A LES COMARQUES GIRONINES DES DE GENER FINS A MARÇ DE 1991

Ta! corn ¡a és costum, us oferim les dodes estadístiques que serviran per mostrar l'evolució del Sector de la Construcció
a les comarques de Girona a tots els professionals i entitats que intervenen en aquesta activitat.
Com en el número anterior de La Punxa, només hem actualitzat les que hem cregut que eren més representatives:
ÍNDEX D'HABITATGE

HABITATGES DE GENER A MARC
VISATS D'HABITATGE
HABITATGES PER COMARQUES
VISATS PER COMARQUES
ÍNDEX D'HABITATGE

COAIAT DE GIRONA
Index d'habitatge

™^EST^
HABITATGES

En aquest gràfic podem veure el nombre d'habitatges contractats cada trimestre, des del primer trimestre de 1986
fins al primer trimestre de 1991.
Com poden observar, en el primer trimestre de l'any 1991 es nota una inflexió en la corba descendent de l'any
1990, cosa que dóna una nota esperançadora en aquest començament d'any. De moment no hem de perdre les
esperances de la recuperació d'una part de les contractacions que s'han perdut en l'any 1990.
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LA SOLUCIO
ALS PROBLEMES DE SOROLL

Producte de tecnologia italiana compost de trossets de
goma volcanitzada i aglomerada en pannells o rotllos

sobre un suport de paper enquitranat.

PROPIETATS ACÚSTIQUES:
T.L = 47 d.b. Normes ISO a 500 Hz, 20 mm gruix
T.L = 26'5 d.b. Normes ISO a 500 Hz, 10 mm gruix

-no és putrescible-

Per a més informació:

mas tècnics
aïllaments.

0/ Pau Casals, 43-45
Tel. 236861 - Fax 242060

17190 SALT

(GIRONA)

FABRICA DE PEDRES ARTIFICIALS

J. CASELLAS XIRGU

CONSTRUCCIONS DE TOTA CL7\SSE

FAÇANES, ESCALES, ETC.

Otra. Santa Coloma Km. 1 (Can Xirgu)
Tel. i Fax 236072 - 17005 GIRONA

'SA

UN PRODUCTE TECNOLÒGIC
AL CUE EL PROFESSIONAL
NO POT RENUNCIAR

Resistència al foc
Certificat 411-85 de l'i.N.IA (Espanya) i 87.U.OI1 del C.T.I.C.M. (França)

Aïllament Fònic
Aïllament Específic Mig de Rm=41,5 dB (A) (per a mòduls cecs)
Certificat E.N.° Ac 3. DAS 10.84 de l'I.A. TORRES QUEVEDO (Espanya) i
N.» 663.7.053 del G.E.B.P.T. (França)

Total Relnstal·lacló
Certificat «C.E.R.F.F. - CLOISONS AMOVIBLES» Núm. 0.070 (França)

TECNO OFICINA, S, A
C/Pare Coll, 9 - Tel. 243111 - Fax 233264 17005 GIRONA
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COAIAT DE GIRONA
HABITATGES DE GENER A MARÇ

NOMBRE D'HABITATGES
2.500

198Ó 1987 1988 1989 1990 1991

REHABILIT.

HABITATGES DE GENER A MARÇ DE 1991
Ens ha semblat interessant d'incloure aquest gràfic en aquesta secció perquè també pot donar-nos una idea del movi¬
ment del sector. El nombre d'habitatges contractats és el més baix des de 1986, però no pas quant a rehabilitacions.
Curiosament, és l'any que se n'han contractat més, durant els 3 primers mesos. Aquest fet fa pensar en una possible
modificació de les tendències del mercat, que esperem poder confirmar o desmentir en els propers trimestres.

COAIAT DE GIRONA 1991
HABITATGES COMARQUES DE GENER- MARÇ

HABITATGES PER COMARQUES
En aquest gràfic es pot veure lo distribució per comarques del nombre d'habitatges contractats des de gener fins al
31 de març de 1 991. Tal com podem observar, les comarques que han visat un nombre més alt d'habitatges han
estat les costaneres i la del Gironès. Convé destacar que la comarca del Pla de l'Estany ha tornat al volum habitual
de contractació d'habitatges abans de l'inici de la construcció de lo vila Olímpica i, a diferència de l'any passat, ha
quedat en darrer lloc, tol com vam preveure en l'últim trimestre de l'any 1990.



EN CONSTRUCCIÓ DE NAUS INDUSTRIALS
L'EXPERIÈNCIA VOL DIR

PRODUCTE i
SERVEI

Á k.
ASTRON

...fabrica

a Europa • 25 anys
• 15 milions de

...construeix

CONSTRUCCIONES Y CÁLCULOS TAU, S.A
GRAN VIA JAUME I, 26, ENTL. 1a
TEL. 215950-FAX 215412
17001 GIRONA

À L
Concessionari ASTRON a Girona

• 8 anys
• més de 200.000



i/J^^myArrn

VISATS D'HABITATGES
DE GENER A MARÇ

NOMBRE DE VISATS
500

400

300

200

100

0
i 111 líl li i 1 il

1986 1987 988 1989 990 991

VISATS D'HABITATGES
En aquest gràfic podem veure el nombre de visats segons les diferents tipologies d'fiabitatges contractats de gener
fins a final de març, des de l'any 1986 fins a l'any actual, el 1991.
Com o punt a destacar, podem advertir que la rehabilitació ha estat l'única tipologia que ha augmentat respecte de
l'any anterior.

COAIATDE GIRONA 1991
VISATS COMARQUES DE GENER A MARÇ

BAIX EMPORDÀ 1 10 ; X T; 1 1

ALT EMPORDÀ 84
\ /íííííííííKjX RIPOLLÈS 20

GARROTXA 36
GIRONES 75

Nombre de visats

VISATS PER COAAARQUES
En aquest gràfic es pot veure lo distribució comarcal de tots els encàrrecs visats, de la totalitat de treballs contractats
als aparelladors/arquitectes tècnics, dins les comarques de Girona.
Podem observar que la comarca amb més nombre de visats és la Selva, i a continuació el Baix i l'Alt Empordà,
seguint el mateix ordre de l'últim trimestre de l'any passat. A. ESCRIU
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Proiccffoc
Girona

LA MILLOR ALTERNATIVA CONTRA EL FOC

VENDA

INSTAL·LACIÓ
I MANTENIMENT DE:

• EXTINTORS

• EQUIPAMENTS DE MÀNEGA

• HIDRANTS

• PORTES TALLAFOC

• SISTEMES DE DETECCIÓ

• RECOBRIMENTS

• IGNIFUGACIONS

MUSA PROTEOFOC GIRONA
Ctra. Barcelona, 166
Tel. 2046 01

17001 GIRONA

OV° V

nu

EDUARDO PUIG, S.A. ALMACEN DE HIERROS

C/ Barcelona, 180 Tel. 206600^ Fax 204719 17001 GIRONA



APOGEL
RESINA EPOXI FLUIDA PER A INJECCIONS, APLICABLE EN SUPORTS HUMITS

Camps d'oplicació
Apogel és una formulació a base de resina epoxi, de baixa
viscositat i elevada fluïdesa. Aquestes característiques faci¬
liten el seu ús com a producte de closa de fissures i esquer¬
des en suports com ara formigó, pedra natural, roques, etc.
L'Apogel penetra profundament en les fissures, gràcies a
la seva elevada fluïdesa, polimeritzant després de manera
que garanteix la unió i la closa de fissures, fixació de
suports, etc. També es pot usar sobre suports humits.

Base de material
Resina epoxi de dos components.

Consum

Depèn de l'aplicació.

Presentació
Envasos d'l kg, inclòs l'enduridor.

Posada en obra
SUPORT
Ho de ser net i ferm. S'eliminarà la pols, greixos, olis, etc., ¡a
que podrien perjudicar l'adherència.

Neteja d'eines
Apogel fresc es pot netejar amb Preparació Bettor Universal.
Endurit, només, mecànicament.

Precaucions
El Component II és lleugerament tòxic i pot provocar al·lèrgia.
No es pot fumar ni menjar durant l'aplicació. Eviteu el contacte
amb la pell, especialment les mucoses. Després de la feina, ren-
teu-vos amb aigua i sabó.

Temps d'emmagatzematge
6 mesos com a mínim, en els envasos originals.

iíSr. ■

V,

DADES TÈCNIQUES

Densitat:
"Pot life":
Temps d'enduriment:
Temperatura mínima de
posada en obra:
Viscositat:

Resistència al cisallament:

Adherència:

Resistència a compressió:
Resistència a flexió:

aprox. 1,1 g/cm^
aprox. 60 min. a 20°C
aprox. 7 dies a 20°C

10°C (temperatura en el suport)
250 mPa.s (10°C) aprox.
180 mPa.s (30°C) aprox.
45 kp/cm^ (suport sec)
20 kp/cm^ (su[X)rt humit)
32 kp/cm^ (suport sec)
32 kp/cm^ (suport humit)
800 kp/cm^ aprox.
600 kp/cm^ aprox.

Aplicació
S'aboca el Component II sobre el Component I i es barregen molt bé. El temps de mescla és de 2-3 minuts com a mínim. Per sege¬
llar les fissures horitzontals, pot aplicar-se per abocament, amb un embut o amb una xeringa gran amb agulla.
Per segellar fissures en vertical (parets, pilars, etc.) es fa de la següent manera:
a) Es netegen les fissures (per exemple amb aire a pressió).
b) Es perforen buits cada 20-30 cm.
c) Es col·loquen els injectors en els buits.
d) Es tanca la fissura superficialment mitjançant morter ràpid (per exemple Polyfix), de manera que només quedin lliures els injectors.
e) Es connecta la bomba d'injecció en l'injector inferior i s'introdueix resina fins que vessa pel següent injector superior.
f) Es tanca l'injector inferior i es continua injectant pel superior fins que vessa pel següent. Així successivament.
g) Després de 24 hores, es retiren els injectors i s'iguala la superfície, si cal.

BinilR



INSTITUCIONES COLEGIALES
PARA LA CALIDAD

EN LA EDIFICACIÓN

C/ Sta. Eugènia, 19 - Tel. (972) 21 18 54 17005 GIRONA

anqeImir
■ Tecnologia per a l'Automatització

^ ® i la Seguretat

Fàbrica: PORBISA FAX: 64 24 51
LA BISBAL (Girona) - Carretera Cruïlles - Telèfon (972) 64 06 20

BARRERA CORREDORA

A

COnOAMOAMENT
A DISTANOA

rm

BASCULANT
■ FULLA

EIMROTLLABLE
TALLAVENTS

INSTANT-PASS PRACTICABLE SECCIONAL

1
ITn.

iii·iS

ASSOCIACIÓ
FABRICANTS
DE PORTES



MINERALIZADOR A-3
SISTEMES D'IMPERMEABILITZACIÓ PERMANENT EN:

EDÍFÍCÍS

• Soterranis

• Forats d'ascensor

• Façanes i balcons
• Cobertes i voltes

DIPÒSITS

Sitges de gra

Aigua potable
Tines de fermentació

Olis i combustibles

PISCINES

APLICACIONS

• Cisternes

• Depuradores
• Canals

• Dics

El MINERALIZADOR A-3 es presenta en formo de líquid, omb gron copocitot de penetroció sobre toto meno de
suports, i octuo per reocció químico omb el colci contingut pel suport.

Les edificocions troctodes es converteixen en un sistemo estonc, fins i tot dovont de pressions importonts de lo copo
freático.

Actuo indistintoment des de lo coro interior del mur o des de lo coro exterior.

Les opiicocions, efectuodes per personol quolificot, eston dotodes omb uno GARANTIA PER DEU ANYS I S'AVALEN
PER MITJÀ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA INDIVIDUAL PER CADA OBRA.

Els suports fion d'estor nets i lliures de pols i greixos, les esquerdes i fissures s'l·ion d'obrir i netejor-les omb molto
curo.

L'oplicoció s'efectuo omb brotxo o pistolo, sobre superfícies prèvioment humitejodes omb oiguo fins o lo soturoció
totol.

En el cos de superfícies oltoment poroses s'hon d'oplicor dues mons de MINERALIZADOR A-3 omb uno copo intermè-
dio de lletodo de ciment o de ciment en pols.



BARRERA CONTRA HUMITATS DE CAPÍL·LARITAT

• Es fan forats en doble filado amb
inclinació de 30 o 40° i uno sepa¬
ració de 15 cm entre codo un.

S'omplen unes quantes vegades
amb MINERALIZADOR A-3 fins o

saturació. O sigui, fins que els
forats romanguin plens d'A-3
durant unes quantes hores.

Es topen els orificis amb morter
convencional i s'emblanquino de
nou.
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Cotas en cm.

TRACTAMENT IMPERMEABILITZANT EN MURS

IMPERMEABILITZACIÓ PER LA CARA EXTERIOR IMPERMEABILITZACIÓ PER LA CARA INTERIOR

PnOTEC
PRODUCTES I ACABATS, S A AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACIJSTIGS

I PROTECCIONS, S A

Ausiàs Marc, 142, entresol, 4a
Tel. (93) 231 48 61 - Fax (93) 231 49 01 - 08013 Barcelona

Mas Florit, 19
17300 Blanes

Tels. 33 09 41 - 33 75 62
Fax: (972) 33 02 04

DISTRUBUÏT A ESPANYA SOTA LLICÈNCIA DE BAU-SPEZIAL-CHEMIE A.G. (ALEMANYA R.F.)



ARTICLES ECONÒMICS
IMPOST SOBRE LA RENDA

Els "increments injustificats de
patrimoni"
Generalment, hom penso que
l'Impost sobre lo Renda acaba amb
la declaració de tots els ingressos
que s'han produit en un any, per les
diferents fonts possibles: rendes del
treball, del capital mobiliari, del
capital immobiliari, de les profes¬
sions i empreses, i els guanys deri¬
vats de les transmissions d'octius:
venda d'habitatges, de valors mobi¬
liaris, etc.
En realitat, la Llei abasta tota mena
de guanys que pot arribar a tenir
una persona, i exceptua molt
poques coses: les travesses, els pre¬
mis de loteria i els literaris "de reco¬

negut prestigi". Deixo fora també
allò que ja ha pagat per Impost de
Donacions o Successions.
Però si aquest en podríem dir que és
un mètode "directe" per tol de cal¬
cular la renda d'una persona,
s'estableix també una altra manera

de calcular-la d'una forma, diguem-
ne, "indirecta". Consisteix o evaluar
si el patrimoni d'una persona a final
d'un any, és coherent amb el que
tenia l'any anterior, amb les varia¬
cions lògiques que es deriven de les
seves pròpies declaracions.
Per fer-ho d'una manera gràfica,
podríem establir-ho així:

Patrimoni d'una persona a primer
d'any h-
-I- Total renda aconseguida en
aquest any -i-

+ Altres ingressos que no constituei¬
xen Renda +
— Impostos pagats durant l'any —
— Consum estimat durant l'any —
= IGUAL al Patrimoni o final
d'aquest any =

Aquest càlcul, QUAN NO ES COM¬
PLEIX provoca allò que s'anomena
un "¡ncremenf injustificat de patri¬
moni", sempre que sigui perquè el
patrimoni resultant és superior al
que resulta de practicar les opera¬
cions esmentades.
Amb aquest efecte, el Reglament de
l'Impost sobre lo Renda estableix
clarament que:
"Cuando se produzcan adquisicio¬
nes a título oneroso que no se corres¬
pondan con la renta y el patrimonio
del sujeto pasivo, y en el caso de ele¬
mentos patrimoniales ocultados... en
la Declaración del Impuesto sobre el
Patrimonio o en la de este Impuesto
sobre la Renta, se estimará como
incremento patrimonial del sujeto
pasivo el valor del bien adquirido u
ocultado".
La redacció deliberadament fosca
d'aquest article, dóna peu perquè
l'Administració aixequi moltes actes,
pel fet que el contribuent no pot
demostrar com li ho estat possible
adquirir determinats béns: habitat¬
ges, locals, dipòsits bancaris, lletres
del Tresor, pagar deutes anteriors,
etc... amb la renda que declara.
Sobre aquesta qüestió -la més espi¬
nosa de l'Impost sobre lo Renda
actual- cal tenir en compte diverses
interpretacions importants:
a) Aquest càlcul afecta tots els con¬

tribuents, i no únicament els obligats
a presentar declaració per Impost
sobre Patrimoni.

b) "Altres ingressos que no consti¬
tueixin Renda" poden ser dona¬
cions, recuperació del preu per ven¬
des, etc.
c) El "consum" d'una persona o
d'una unitat familiar durant un any,
és una data que s'havia d'establir
legalment però que MAI NO S'HA
DETERMINAT de manera oficial. Es

tracta, per tant, d'una qüestió elàs¬
tica.

d) És important de recordar que
l'Administració disposa, ja fa anys,
de la llista dels comptes bancaris de
tots els contribuents, i en el cos de
lletres del Tresor, bons de l'Estat i
d'altres valors, l'import i les dades
d'imposició i reintegrament.
Els contribuents, en preparar la nos¬
tra declaració de Renda hauríem de
fer també aquest càlcul de les
"variacions de patrimoni" esdevin¬
gudes en aquell any, per no trobar-
nos mai amb un problema greu per
aquesta qüestió. No es pot negligir
que l'Administració disposa de cinc
anys per tal de comprovar-ho.
Precisament ara, que s'obrirò per a
tothom un període excepcional de
regularització fiscal -no gaire gene¬
rós, per cert- és el moment de veure
si es pot equilibrar la situació fiscal-
patrimonial. És una qüestió que
necessita un estudi seriós i particu¬
laritzat, i després d'analitzar els
pros i contres, prendre una decisió.

JOAN RIBAS
Assessor fiscal del Col·legi

HERMANOS PAIRÓ, S.A.
Oficines: Ctra. de Riudaura, 6 - Tels. 261204* i 262726 - Fax 262950

OLOT (Girona)

PINTURA INDUSTRIAL I DECORATIVA
Façanes - Rètols

Muntatges de bastides
Doll de sorra abrasiu

Recobriments especials de fibres de vidre
Metal·litzats per projecció

Escumes de poliuretà
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