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L L A G O S T E R A 
16.- Any III.- Gener 1.982 

IkZ ANIVERSARI DE LA CONCESSIÓ DEL PRIVILEGI 
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fou precís 
ament Ple-
12-82 acor 
al sigui -
e març. 

PETITES NOTICIES 

Aquests dies s'està procedint --
pel tècnic director de les obres de-
instal.lació de l'enllumenat públic-
del carrer de Tossa al replanteix p?e 
cís per a que seguidament s'iniciïn. 

La Diputació de Girona ens ha --
concedit a l'Ajuntament de Llagoste
ra una subvenció de 500.000,- pesse
tes per 1'arranjament de les instal-
lacions del camp de futbol municipal 

AVIS IMPORTANT: EXPOSICIÓ AL PÚBLIC 

DE LES LLISTES ELECTORALS.-

Estan exposades al públÉ en la 

Secretaria de 1 'Ajuntament les llis 

tes electorals del municipi, tant -

del cens ordinari com de 1 'especial 

de residents en l'estranger, a fi -

de que poguin presentar-se les recla 

macions pertinents. 

El termini d'exposició comen

ça el dia 15 de febrer y acaba el -

dia 22 del mateix. 

Donada la importància que te

nen les llistes electorals, crèiem-

que aquesta notícia serà ben acollj^ 

da pels nostres lectors. 
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RESSENYA DE SESSIONS 

De l'Ajuntament Ple 

Sessió del dia 8 de gener de 1982 (ordinària) 

ler.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 

2Ón.- Quedar assabentada de la correspondència rebuda i acceptar una 
subvenció de la Diputació de 500.000'-pessetes amb destí a 
obres de sanejament. 

3er.- Quedar assabentada de la Llei 9/81 de la Generalitat de Cata--
lunya sobre protecció de la legalitat urbanística. 

Art.- Quedar assabentada de que durant l'exposició al públic no hi -
han hagut reclamacions contra l'expedient de suplement de crè
dit al pressupost ordinari de 1981. 

5è..- Aprovar certificació d'obra de projecte de la urbanització 
dels carrers Ganix, Ricard Casademont, Pocafarina i Cementiri-
i per import de 1.209.652'13 pessetes. 

6è .- Imposar per contribucions especials als veïns especialment be
neficiats el 90% del valor de les obres d' instal. lació de 1' eri 
llumenat públic del carrer de Tossa, repartint dites contribu
cions especials per metres linials de les façanes dels immobles 
existents i beneficiats per la instal.lació de l'enllumenat pú 
blic. 

7è .- Demanar a l'organ competent l'eliminació dels ressalts que hi-
ha en la calçada de la carretera C-250, a l'entrada i a la so£ 
tida del poble per ser un obstacle per la circulació. 

8è .- Adheriment a la campnaya de normalització lingüística que pro-
mociona la Generalitat de Catalunya. 

Sessió del dia 27 de gener de 1982 (extraordinària) 

ler.- Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

2Ón.- Aprovació del pressupost municipal ordinari i d'inversions per 
a 1.982. 

Sessió del dia 27 de gener de 1982 (extraordinària) 

ler.- Construir un jardí en el carrer Marina amb càrrec a la subven
ció que rebrà l'Ajuntament del Pla d'Acció Comunitària de Cata 
lunya. 

Sessió del dia 27 de gener de 1982 (extraordinària) 

ler.- Iniciar expedient de desafecció de bé d'ús públic camí part a]̂  
ta del carrer Rafel Mas per la seva alineació posterior. 
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De la Comissió Permanent 

Sessió del dia 20 de gener de 1.982 (ordinària) 

ler.- Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

2Ón.- Quedar assabentada de l'informe de Secretaria relatiu al cobrat 
i al pendent de cobrament al 31-12-1981. 

3er.- Encarregar a l'enginyer industrial municipal la direcció d'obra 
d'instal.lació de l'enllumenat públic del carrer de Tossa. 

Art.- Concedir les següents llicències d'obres: a en Joan Rodríguez -
Jiménez per construir una granja en el veïnat de Bruguera Alta; 
a en Joan Puig Vinolas per construir terrassa, escala i renta--
dor en el n^ 13 del carrer de Tossa; a en Juli Soler Vicens per 
construir habitatge entre mitgeres en l'Avinguda del Gironès --
s/n2; informar a en Buckley la posibilitat de reformar masia i-
construir una piscina. Autoritzar la construcció d'un gual pro
visional en el carrer Ganix a en Josep Expósito Masferrer, ha— 
vent de prestar la fiança que determinen els tècnics per deixar 
la vorera al seu estat normal quan l'Ajuntament així ho acordi. 

5è .- Concedir llicència a la funcionària na Pepita Martos Torroella-
per infantament. 

6è .- Aprovar la relació de factures per import de 460.880'-pessetes. 

7è .- Concedir per 40 anys nínxols en el cementiri: el 111 a na Mont
serrat Vilavendrell Segura i el 112 a en Josep Canaleta Boade--
11a. 

8è .- Autoritzar a Anna Crespo Pérez un lloc en el mercat per a la --
venda de llanes, labors i derivats. 

9è .- Adjudicar a REINESA la instal.lació de dos montacàrregues en --
l'Hospital municipal per ser l'oferta més ventatjosa. 

lOè.- Aprovar factura de GESESA per la posta en marxa del pou anomenat 
"del Grec" per import de 118.752'-pessetes. 

llè.- Respondre a les Associacions de Pares d'Alumnes que les subven
cions de 1981 les rebran tal i com la tenen concedida. 

12è.- Contractar a en Josep-LLuís Cancio Rost com cap de la policia -
municipal per un termini de sis mesos. 

13è.- Agrair a la Caixa de Pensions la donació d'un lot de llibres. 

E D I C T E 

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple el pressupost ordinari i el 
pressupost d'inversions per l'exercici de 1982, estarà exposat al públic-
en la Secretaria d'aquest Ajuntament per termini de quinze dies, durant el 
qual les persones interessades podran presentar contra els mateixos i da— 
vant la Corporació les recalamcions que estimin convenients, d'acord amb -
l'article 13 del R.D. Llei 3/1981, de 16 de gener. 

En el supost de que no hi hagin recalamcions, l'acord d'aprovació ini. 
cial serà elevat a definitiu sense que calgui adoptar nou acord. 

Llagostera, 2 de gener de 1.982. 
L' Alcalde 
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A N U N C I 

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia k de desembre de 1981 
acordà aprovar definitvament la modificació de l'ordenança fiscal n234 
bis, "del dret o taxa sobre portades, aparadors i vitrines". 

L'acord d'aprovació fou adoptat per unanimitat dels 8 membres pr£ 
sents en la sessió, dels 11 que legalment la formen, i per tant amb el 
quòrum exigit per la normativa legal vigent. 

Les tarifes que gravaran les portades, aparadors i vitrines seran 
les següents: 

Portades, aparadors o vitrines fins a ra.l. 300'-pts/any. 
De 2 a 4 m.l. 500'- " " 
De 4 a 8 m.l. 800'- " " 
De més de 8 m.l. 1.200'- " " 

Llagostera a 5 de gener 1982. 
L' Alcalde 

EXTRACTE DE L'ARQUEIG ORDINARI AL 31-12-81 

Concepte Ordinari Inversions Extraordinari Valors Suma 
metàlic 

Existència 
anterior. 634.59^ 5.503.785 2.972.897 4.869.813 14.081.089 

Ingresos 4.132.319 — — 736.792 4.869.111 

Suma 4.766.913 5.603.785 2.972.897 5.606.605 18.950.200 

Pagaments 2.568.022 1.880.745 1.063.058 530.266 6.042.091 
Existència 2.198.891 3.723.040 1.909.839 5.076.339 12.908.109 

DECRETS DE L'ALCALDIA 

N2 1 de 9-1-1982, manant el curapliment d'acords de l'Ajuntament Ple de -
data 8-1-82. 

N2 2 de 21-1-1982, manant el cumpliment d'acords de la Comissió Perma 
nent de data 20-1-1982. 

N2 3 de 25-1-1982, concedint llicència d'obra petita a Josep Rissech 
Vall-llosera. 

N2 4 de 26-1-1982, concedint llicència d'apertura d'establiment a Joa 
quím Casolas Carreras en el carrer Pau Casals s/nQ. 

N2 5 de 26-1-1982, concedint llicència d'apertura d'establiment a Narcís 
Calvet Prats en el carrer Camprodon nQ 2. 

N2 6 de 28-1-1982, manant el cumpliment d'acords de l'Ajuntament Ple de-
data 27-1-1982. 

N2 7 de 29-1-1982, concedint llicència d'obra petita a Francesc Sais Ca— 
teura i a Agujas, S.A. 

COBRAMENT DE REBUTS.^ Pel Banc Condal es procedirà tot seguit al cobrament de 

rebuts d'escombraries, gossos, clavegueram, balcons, aparadors, etc. de 1981. 



PRO-742 ANIVERSARI CONCESSIÓ PRIVILEGI 

La Comissió que organitza la cel.lebració del 7^2 aniversari de la conces 
Sió del Privilegi pel Rei Jaume I d'Aragó en 23-2-1.240, ens remet la relació 
de donatius rebuts pel dit motiu. 

Família d'en Josep Vila Soteras 
Família de n'Emili Soler Vicens 
En Josep Cantó Pagès 
En Gervasio Gonzàlez Díaz 
Na Dolors Xirgu Rabasedas 
Na Consol Butilach Font 
En Joan Tarinas Malet 
En Josep Puig Rodó 
N'Emili Pons Serarols 
En Josep Codina Costa 
En Santiago Martínez Figuerola 
Na Núria Comas Ventura 
En Carlos Soto Blanco 
En Ramon Gavilan Alvarez 

,000,-
,000,-
,000,-
,000,-
500,-
500,-
500,-
,000,-
,000,-
,000,-
,000,-
500,-
.000,-
500,-

pessetes 

24.500,- pessetes Suma i segueix 

Totes les persones que volguin participar en aquesta suscripció per a la 
cel.lebració de les efemèrides al·ludida poden ingresar la seva aportació a-
qualsevol de les tres Caixes d'Estalvis que tenen Sucursal en aquesta plaça: 
-Provincial , de Pensions i Rural 

D E M O G R A F I A 

Publiquem avui la relació de morts que varen tenir lloc durant l'any -• 
1.981 en el municipi de Llagostera. 

ler. semestre 

Antònia Burset Baltrons, el dia 1-1 
Piedad Alsina Bayó, elidia 9-1 
José Costa Prats, elidia 15-1 
Benita Geronés Morató, el dia 19-1 
JUana Trias Madi, el dia 19-1 
Franciscà Moliné Bartrolich, el dia 20-1 
Miguel Pagès Salvatella, el dia 25-1 
Joaquin Sureda Puig, el dia^29-l 
Salvio Bragulat Trafi, el dia 3-2 
Luis Salvatella Pagès, el dia^l7-2 
Hortènsia Ruaix Garriga, elidia 2A-2 
Teresa Martinel Raqué, el dia 7-3 
Margarita Serra Selis, el dia 25-3 
Juan Mateu Reyner, el dia^26-3 
Pilar Carreras Puig, el dia^lO-4 
Maria Ferrer Candeler, el dia 22-4 
Francisco Siscares Legas, el dia 9-5 
Magdalena Jordà Colomer, el dia 10-5 
Ildefonsa Catalàn Cortijos, el dia 14-5 
Juliàn Vidal Vidal, el dia 14-5 
José Estanol Puig, el dia 16-5 
Franciscà Coris Borrell, el dia 17-5 
Consuelo Alberti Ferrer, el dia 21-5 
Consuelo Mallorquí Gotarra, el dia 23-5 
Pilar Lloberas Lloberas, el dia 26-5 
Pelegrin Pellicer Meda, el dia 28-5 
Hermínia Molero Gamboa, el dia 13-6 
Jacinta Buhigas Salvatella, el dia 21-6 
Rosa Raurich Puig, el dia 27-6 
Josefa Francisco Vall.llosera, el dia 30 

2on. semestre 

Jacinta Terradas Bohigas, el 5-7 
Maria Montafía Gotarra, el 4-7 
Miguel Garriga Casellas, el 7-7 
Francisco Ragolta Massó, el 10-7 
Lucia Roquer Vall.llovera, el 22-7 
Rosario Ortega Garcia, el 24-7 
José Alba Comas, el 29-7 
Carmen Viflas Serra, el 8-8 
Enriqueta Valls Caldas, el 20-8 
Ana Jiménez Palma, el 7-9 
José Auladell Rigau, el 11-9 
Pelayo Buxeda Batllia, el 17-9 
Esteban Bosch Marqués, el 4-10 
Juan Alberti Fuster, el 17-10 
Felicita Morató Sais, el 29-10 
Domingo Pareta Vita, el 5-11 
José Masdevall Olivet, 10-11 
Miguel Pla Xirgu, 12-11 
Lorenza Pujol Bohera, el 17-11 
Carmen Lloberas Lloberas, el 18-11 
Enrique Mayol Massa, el 19-11 
Magdalena Bosacoma Torrenta, el 23 
Alberto Pujol Bohera, el 27-11 
Eva Ortiz Ramírez, el 28-11 
Consuelo ribot Vifías, el 8-12 

-6 



U L T I M A P L A N A 

Momento. -

FELIZ CUMPLESIGLOS 

Por Gondi.-

Estamos en el mes que se commemo
ra el 7̂ 2 aniversario de la conceslón-
del^Privilegio por el Rey Jairae I de A 
ragón a Llagostera, concretamente el -
dia 23 de febrero del afío de gràcia --
1.2A0. No se dió excluisivamente para-
nosotros, sinó que abarcaba a Caldas -
de Malavella y Sta. Ceclina, según he-
podido conocer por la copia que me ha-
facilitado el "amic de la historia" D. 
Emilio Soler Vicens. 

El Privilegio concedió, a los ve-
cinos del pueblo la posibilidad de "rom 
per y cazar en los montes, cortar en e_ 
llos madera, co^er lefía, matas y bell£ 
tas, cebar con estàs los cerdos y con-
ducirlos a la montafía de Tursa',' como -
me suponía antes de tener la copia.Pe
rò el Privilegio es mucho mas. No voy-
a decir de modo exhaustivo el conteni-
do del misrao, aunque un esbozo somero-
quiero hacer hoy. Concedió, por ejeraplô  
a quienes trabajasen las labores del -
Rey, "hacenderas y conducción de fru— 
tos que tenemos en dichos lugares" dos 
dineros para comer. Ni uno mas. 

Los vecinos que se casaban debían 
pagar determinades derechos al monarca 
Pues bien, el Privilegio los eximió --
del pago. Tarabién las doncellas que se 
querían casar tributaban e igualmente-
fueron exentas de hacerlo. Hay otros -
muchos aspectes, exenciones, que pres-
cindo de hacer su relato en honor de -
la brevedad y en la confianza de que -
ustedes lo conoceràn cuando se publi--
que, publiqueraos, el texto integro del 
fuero. Mas hay un aspecto que, perso— 
nalraente, me parece muy interesante. -
Me refiero a aquél en que autoriza a -
quienes no tengan hijos legítimes a de 
jar en testamento o última voluntad -
"sus honores y heredades" a los herma-
nos, sobrinos, y a cualquier otro de -
la familia que mejor pareciese al tes-
tador, sin necesidad del consentimien-
to que el Monarca debía conceder hasta 
ese momento.-

Repito que no deseo hacer aquí un 
examen minucioso del Privilegio. Ni tei 
go espacio suficiente, ni propósito, -
ni me parece lo oportuno hoy. Digamos-
que la copia que tengo data de 1843 y-
fue editada por la imprenta de Carre— 
ras y Torres, calle de Canadés, 12 de
ia Ciudad de Gerona. La lectura del — 
Privilegio me sugiere rauchas cosas y -
me incita a un estudio de la éposa --
històrica de su concesión y del mundo-
del derecho de entonces. No lo haré --
porque la tarea es muy importante y e-

xige una dedicacion de la que no puedo 
disponer ahora.Acaso algun dilectante-
local recoja la idea, haga su trabajo-
-y nos brinde luego sus ensenanzas. 

Llagostera no tenia por aquel enton 
ces ni 104 fuegos. Lo decíamos el otro 
dia. Fuego debe entenderse como hogar, 
vivienda, familia en suma. Por tanto-
sus habitantes eran alrededor de 500,-
a las que Jaime I otorgó unos privile
gies "perpetuamente". Esta es una pala 
bra que se repite varias veces a lo ]ar 
go del texto real.La concesión era para 
la perpetuidad y, sin embargo, se que-
bró porque, entre etras razones, no p2 
dia ser de otra manera. Deseo resaltar 
esta idea de perennidad del fuero. La-
intención era "por siempre jamàs". ! Câ  
si nada!. Desde ertonces a nuestros dias 
la idea del derecho evoluciono censid£ 
rablemente, no solo en la formulación-
del misme, sine en el concepte de lo -
que es. Hoy las nerraas juridicas ne --
son perpetuas. La lay rompé el derecho, 
o lo que es igual a decir que una ley-
puede ser modificada por otra postericr. 
Las nerraas no se dan para siempre, mu
cho menes las administrativas, sine --
que tratan de regular aspectes de la -
vida social en un momento histórico --
concreto. Cuando cambian aquelles la -
norma debe variarse y adaptarse a la -
realidad de la seciedad. Si esta tiene 
una necesidades cambiantes, las normas 
que las regulan seran las adecuadas en 
cada momento.-

Ne sé si tedos ustedes, e alguno de 
mis lectores cemparten con nesotros e£ 
ta ilusión de celebrar el 7̂ 2 aniversa_ 
rio; ni tampoco la ferma en que piensan 
adherirse. Si Vd. me preguntarà la ma
nera de hacerlo, quiza le respondería-
muy importante es "estar dispuesto a", 
porque la ocasión la tendra. Esté̂  seg_u 
re de ello.Siempre en los puebles hay-
grupos minoritàries que son quienes lle 
van la iniciativa de las cosas.Dirianos 
que son el motor, pere se precisan otros 
muchos útiles para que la tarea llegue-
a su destino; se requiere otros colabe-
radores que prestan la ayuda moral, esa 
palabra justa que te anima a proseguir. 

Vames a dejar testimonio 
histórico de la concesión ha 
ríos. Han pasado muchos dias 
ces, 270830 jernadas. Muchos 
zetaron las murallas del cas 
Villa; muchas tramontanas zu 
doras por sobre sus almenas 
jos de Llagostera caminaren 
lles la aventura de la vida. 
sas sucedieron en tanto tiem 
en fin, ha cambiado desde aq 
por ello queremos brindar a 
jos la crònica hecha piedra 
conozca perpetuamente. Va a 
da del cumpleix-segles.-

del hecho--
ce muchos a 
desde entori 
vientes a-
tille de la 
mbaron hela 
y muchos hó̂  
por sus ca-
Muchas ce-
po. Tode, -
uel ayer, y 
nuestros hî  
para que se 
ser la dia-


