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Programa de la Festa 

Dia 8 Octubro 

A les S de la nit, irraii retreta per una 

banda. 

A les 9, sardanas en el l'asseig de la 

Victoria. 

Dia 9 

A les 7 del matí, repich ^reneral de 

campanes y toch de diana per una ban

da do cornetes y música anunciant la 

festa. 

A les 9 y mitja, toch de sometent 

als cossos armats, comissions y invitats 

pera reunirse a la plassa del Castell. 

A Ics ic). Recepció d'autoritats. 

A les 10 y mitja, formació y sortida 

de la comitiva presidida per lo Exm. Ca

pità General envers el punt senyalat pe

ra la benedicció de la bandera. 

A les I I . Missa de campanya ameni-

sada per una banda militar y tot seguit 

se procedirà à la solemne benedicció de 

la Bandera que 'I poble fa ofrena al cos 

de Somatent que apadrina D. ' Maria de 

Ferrer y Casanovas y I). Martín Monta

ner y Coris. 

A IJS \2. Revista de Sonaténts y 

retorn de la comitiva a casa de la \'ila. 

A la I de la tardo. Convit ú les au

toritats en el saló del «Casino Llagoste-

ren.se» y altre de popular per el cos de 

Sometent en la Sala den Basséts. 

A les 2 y mitja. Ojncúrs de tii- ab 

dr(;t a premis, baix les segiients condi-
ciíJl lS. 

l ' i i l I l L T C M - l C i c i 

Kscopcta [•'(juclieux }' foch central. 

Distancia, 90 metres, 5 ti'títs, tres 

blanclis. 

Segon exercici 

Carrabina y tercerola Hemigton. 

Distancia, i lü metres, 6 trets, 4 

blanchs. 

T e r c e r exircici 

Escopeta de pist(J. 

Distancià, 60 metres, 4 trets, dos 

blanchs. 

NOTA: .\1 d i s p a r . u - b ' h a u r à d ' c s t . i i - t i r c l >• 

seii^L- r e i a l o a r M : 'n l loch : l.i Coini .bsio tar^i rt-'-

co neix Cl- K'S arjm-.^ uc to is el,> q u ' hi rü iu ' ( )n - in 

i |U 'han J ' . i l u ú n ^ o i n c l t i i t . líl.s t r c t> ^<· l a r . m .ih 

b . i la . 

A les 4. Sardanas à la l'lassa de 

l'Indtrstria. 

MIRRDR RETR05PECTIVR 

DE LLRQOSTEKR 

ALS FILLS DL·L TERRENY 

lli ha viles (|ue al tractar d' elles en llurs 

f)hres 1' historiador ho passa tol per all, fent 

cds oinis de cají gesta històrica cjue j)oguesin 

tenir, sent ai.\ó causa de cjue l'ur.s vells re-

córls vagin (lesvanesijuentse poch ,1 apoch fins 

,1 perdres en le.s boiroses ombres del ohüt. 

Una de les viles (jue ai.xís se trobe és la 

nostra; d' ella no s 'en sap res, j,1 tni.- s rgcns 

diuen, son ar.xiu fou saquejat y incendial |)er 

les tropes franceses en la guerra de 1' Inde

pendència de 1 SoS, desapareixent en cli do 

curnent.'-di· ijr.m v./!or y d' interès l(ii:;d. 

.\'ingú nies ŝ  li;i preocnpiít de {••<• c:,ij) iri-

vestigacaó ni t.m sols per pura curiositat n u s 

j6 vaig fi p i o b u h o ,1 la mida (|ue mes í >rses 

m' ho permetin. 

/ \ voltes, Irs legendes populars, les ligutes 

y emblemes <ni" ap.i:e;.\en en els escuts y b.in-
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deres volen significar 1' origen d' algun tel ó 

'1 nom de la població que simbolisen, siguent 

com Lina etimologia gràfica del mateix, p'TÓ 

vol estar molt previngui en lo (|ue simboli en 

respecte les paraules tipogríficjues, jS que !es 

etimologies se transformen de tal manera ab 

el temps algunes d' elles, y asimilanlse tant ab 

altres de llenguatje corrent (jue c]uasi sempre 

resulten ecjuivocades. 

l'al cosa passh ab tl nom de Llagostera 

([u' ,1 primera vista sembla cjue deriva de /A?-

^i;os/ii siguent això causa de tjue s' hagi tingut 

per llarch temps com emblema una llagosta 

marina junt ab les barres catalanes del sagell 

de la vila. 

Es notà i|ue s' estaba ab un error al saber-

se cjue 'n Arxiu de la í d r o n a d' Aragó hi ha

via un document ilel any I I 51 registrat ab el 

nombre J33 entre 'Is del temps del compte 

Ramon Berenguer I \ en cjue se 1' anomenaba 

LacKstaria (llocli ili ,laclis). 

Sapiguent donchs, ([ue Llagostera proce

deix de llach y no de llairosta, ab molt bon 

ecert s' acordí la modificació de llur escut, 

veyentse ara en ell un llach que 's lo (]ue cor

respon ja (.|ue 's compren tjue 'n aquella èpo

ca primitiva hi havia agrupacions de famílies 

(jue habitaven en mitat dels llachs, buscant 

si era posible les ]")arts del terreny mes enlai

rades; axi 's compren la prelidecció que tingué 

nostra vila, ja que sa elevada posició topogríí-

fica fà d' ella, un punt estrategich de primera 

forsa. 

Desprès de senyalar tot lo dit com hipò

tesis, lo demés, hn ve) em embolcallat per la ne

bulosa sembra tlel temps a i.o ser un rocím 

que resta inmóvil com document pedrificat, 

isolat entremitj d' altes montanyes que fan de 

niarch al extens plí de la Selva. Me refereixo 

al monument megahtich ([ue s' troba en el 

vehi terme de RomanyS. L.'n itóliiicn conegut 

pels habitants di- 1' cncontrada |)er la Hyri-a-

ca d' en Daina . 

.Acjuesl monument céllich, temple ó tomba 

dels antichs pobladors de nostres montanyes, 

estigué per llargues centúries ignorat j.i (lue 

là jKichs temps en qLie fóu reconeguda sa im-

|30rtancia arcpieològica. 

líl lurinen varis còdols, alguns fi' elL, guar

dant encara sa pobició primitiva. 

Del monticol de terra tjue 'Is cobria j.l 

no 'n queda ni rastre, essent esjiargide j)el 

temj)s entre les inclinades lloses y el recinte 

del cèrcol. Al terhi excavaciïnis s' hi trobaren 

ossos carbonisats, iracments de terrisa, ca|)S 

d' axa ó paiit'y ile llaiiit> puntes de fetxa de 

silex y altres objectes (]ue fan recordar les cos

tums de nostres avantpassats en épocas re

motes. 

Per lo demés (unsiderant Romanyí com 

un punt estrategich d' importància fi la -\liga 

Romana, aquesta (pialitat n(í li passí desaper

cebuda ja ([ue 's nota en alguns llochs, ben 

marcada sa | etjada. 

l'a.ssant ara ,1 la vila, tot es relativament 

modern, tinguent alguna i[u' altra edificació 

de 1' època mitjeval, com es el de la Torra .W-

bertí ab sa capella gòtica que data del sigle 

X \ ' . La casa comunal ó casa de la \ ' ila, cone

guda per \a í'd'.U·lï I líaroi/iii v riix/e// lic IJa-

í^ústera) cjue fou el palau dels fcudíls. 

La vila de Lla (istera fou molt favorascuda 

per llurs reys y senyor, jfl que desde I2.)0 

Jaume d' .Aragó y de Mallorca otorgí varis 

privilegis S llurs h'^bilants, entre ells un, con

cedint per ús comú totes lec montanyes de 

1' encontrada. 

Aquest l'rivilegi lóu ratificat y confirmat 

en 1324 per Ottho de Mantcada, en 14 10 per 

Roger de Montcada y |)er ullim en 1793, per 

Carlos 1\ '; però res era tot això pera tjue 'Is 

cjue creientse ab dret de propietat pledagessin 

contínuament fins que pera acabar aquell in

terminable litigi, el Ducli de Medinaceli firmí 

en 1751^ un contracte repartint al ensemps que 

grabant tota la propietat en (]ue ell es cregué 

senyor. 

El palau ò castell s' aixeca í uns 200 m. 

sobre '1 nivell del mar desde ont se domina 

tot el plí de la ,^elva lent d' ell, un aguait in-

millorable y un inint molt ,1 propòsit pera la 

delensa. 

V.n ell hi tingueren estada 'Is amos y se

nyors de f encontrada demoTtranttso aixis els 

escuts eraldichs ([ue campeg'*n en la paït ^u--

|)erior dels contralorts, l'alta muralla ab s'-s tn-

rres almena les y al entorn iirn »iíir iiui' és 

una agrupació de pobres viv(;ndes íjue'n :Í.|II'·II 

temps serien dels s(5ldats y vassalls del ^,ii;ii), 
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mes les fites grabades en els llindars de les 

portes totes son d' èpoques mes posteriors, 

causant asxó una desorientació que no s' ex

plica. 

ijA (]ue serà degut? 

}Ssrà potser, causa d' algun incendi de 

aquella època en que infectava nostra comar

ca 1' alsament dels pagesos de remensa negant-

se à pagar els tributs? ^Recordaran aquelles 

negres vivendes la bullango&a revolujió ^ocial 

en que 'Is camperols proclamaren sa llibertat 

rompen t el jóu del esciavatje 'n que 'Is tenia 

oprimits son amo y senyorr 

Fora d' aqui tot son senzilles cases del si-

gle X V I I y XV'III, sens cap valor artistich ex

ceptuant alguns finestrals gotichs que 's troben 

diseminats per cases y masies dels voltínts del 

poble. 

L ' església parròquia! es moderna, data del 

any 1730 y son estil es barroc/t; però té una 

airosa nau g<^tiga ab finestrals de coloració 

arti^tica. 

El gran retaule del altar major es una pa

lesa demostració del duptos gust d' en Chur-

riguera 'n son art estravagant. 

Tot lo demés ja 's cosa del nostre recort. 

Fins & mitjans del sigle XVI I I no hi havia 

altre indústria à la comarca que '1 conreu dels 

camps y la cullita de la glà 'n nostres boscos 

surers, passant el pagès una vida migrada per 

lo ingrat del te r reny, mes com se diu que qui 

no te'pd moltes s' en pensa, algú tingué 1' ide)a 

de fer taps de la pela del suro y quant ne tin

gué provisió 'Is portà à la fira de Bellcayre 

(l 'ransa) ahont t ingueren gran èxit. 

La cosa s' escampà entre 'Is vehins y com 

que ja contaven ab un mercat consumidor y 

siguent ells posseïdors de la primera matèria 

rés més els faltava. 

L' enginy, inteligencia y activitat de llurs 

fills feren lo demés, ja que 'Icap d' alguns a n y s 

fou tanta sa preponderància que no tardaren 5 

conquerir els mercats del món. 

L' indústria prosperava y ab ella 1' alUien-

cia forastera y agrícola, que deixant 1' arada y 

empunyant 1' estoix y la pannn s' aposentaren 

à la vila, siguent això causa de .son rapit en-

grandiment. 

Però las trabas de tota mena que 'ns fiosa 

nostra paternal Govern, ab els tractats que 

confecciona fà que nostra indústria no ílorei-

xi com deuria, ja que la llibertat de còrners 

jun t ab I' inteligencia de llurs fabricants y 

operaris, es basta y sobra pera obrirse pàs y 

donar nóm y riquesa à Catalunya y, en par

ticular à la comarca ampurdanesa. 

\ ' ara qui hi sàpiga mes que hi digui la 

seva. 

KK.MKNI'.ER. 

La bandera 
Lo Sometent 
de Llagostera, 
avuy estrena 
una bandera 

jMireula, mireula be; 

es de seda, d' or brodada, 

al mitg, son escut hi te 

d' una Verge venerada. 

La moreneta Patrona, 

de lo Sometent armat, 

que ab son rich mantell 1' hi dona 

llur respecte y majestat. 

Enrotl lem tots ia senyera 

enlairemia ab lo bras fort 

per la pau. 1' amor qu ' impera 

en lo fons de nostre cor. 

Dolça testa y alegroia, 

de la estrena grat present, 

sempre que prenada joia 

sigui en nostre pensament. 

jMireula, mireula be; 

es de seda, de to blau, 

al mitg, son gran lema hi te 

de: l'nu, pauy sempiepau. 

PKPKT C . y (• 
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R la bandera del Sometent 
o= =Q= =a 

jLIueig! sometent Llagosterench ta hermosa 

bandera. 

Per la projecció de ta sombra [oh! símbol 

de pau y guerra el poble desfilarà. 

Tindràs un culte, un culte pagà si 's vol 

més per tu joh bandera! darem la sang en el 

combat . 

Alsarém els ulls al cel al mirarte enlairada 

y al contemplar la blancor de ta seda inmacu-

lada pensarem que l'esperit de Catalunya està 

ab tú. 

En t re mitj de las rogencas barras catalanes 

resalta la patrona excelsa, la verge de Mont-

serat recordants gloriosas gestas pera nostra 

institut ja que 'ns sembla oir rom resona pels 

singles y penyals monserratins la veu del gene

ral Shwartz cuasi dret à son caball, que, diri-

j intse envers sos esverats soldats el crida—jHé-

roes d'Austerlitz, deshonreu la Fransa!.... men-

tres queya 'n poder nostre son símbol invensí-

ble l'aliga imperial. 

Al veuret marxar desplegada al vent 

passen fantasian nostra pensa 'Is noms del 

Bruch, Manresa y Girona. Records belichs, que 

millor que no tornin, mes si I' etzar eh fés tor

nar joh! simbol de pau y guerfa ets tu qui à la 

victorià 'ns guiarà. 

SAM. 

SíS^Si^S^9iNatSS 

Lo Sometent 

y unint nostres voluntats 

entonarem un cant de Pàtria 

que 'ns acobli a tots plegats. 

Seguirem nostra senyera 

ab la cpau» portan per lema 

oneijant desfeta al vent 

per ser sempre duradera 

morirà per defensaria 

lo brau «Cos de Sometent». 

U N I)K r.A COLÍ.A. 

E n nom del poble CHANTAI I.KR desde llurs 

columnes vos dona la més coral enhorabona a 

tots cuans haveu contribuït a la contecció de 

la bandera, rica ofrena que '1 vehínat posa à 

mans del brau cos de Sometent. 

Comensem remercian al nostre amich En 

Rafel Màs per sa encertada composició i inspi

rat dibuix, a les Germanes Carmelites per son 

rich brodat que sembla talmen sortit de mans 

de fades al simpàtich y futur inginier En Pe-

layo X'idal de Llobatera per son hermós pro-

gecte d' asta i finalmen a 1' incansable Comisió 

del Sometent per son acert y constància en son 

comès. 

Mercès a tots. 

"Pau. pau V sempre pau» 

Brandarà ferm la campana 

al belich toch de sometent 

si à vila la |).'iu santa 

's torba villanament. 

Correrem fen cap à plassa 
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Co Sometent del Brucl) 
1808 

l labent obtingut 1' exèrcit francès, en l 'any 

1807, el pas de la península, baix el ]3retext 

d 'anar 5 la conquesta de Portugal, entran si-

mul t íneament pels dos extrems dels Pirineus, 

y fi à traició s 'apoderan de la fortalesa de Pam-

pliKia, per engany se quedan amos 5 Barcelo

na de la ciutadela y Montjuich. Mentres tant, 

mercès als embolichs de Napuleón, ningú s'en

tenia. En (jodoy era destituït, Carles \V abdi-

caba en son fill PerrSn y se 'n anaba à l ' rança, 

'b la reina, FerrSn Vi l renunciaba 5 favor de 

l 'Emperador y era proclamat rey son germà, 

en Josep Bonaparte; pro '1 poble de Madrit re

sisteix heroicament als invassors, el dia 2 de 

Maig de 1808, responentli Lleyda y totes les 

demés poblacions espanyoles, juramcntanl con

tra 'Is francesos. De les divisions extranjeres 

qu' ocupaben Barcelona, ne surt una en direc

ció à Tarragona y un altre cap à Lleyda alra-

vessant el Montserrat; pro los sometents d' 

Igualada y de Manresa se reuneixen entre les 

penyes del Bruch ab l'atrevit intent d' impedir 

el pas à n'aquelles tropes veteranes, fins alla-

vórs may vensudes. Tot y essent pochs y mal 

armats, tiren la primera descàrrega contre i s 

francesos, resisteixen llurs embestides y com à 

ters y nobles lleons los atacan de ferm, com si 

cada home s'hagués dividit en loo, aguanten 

la lluita, predominats pel nombre comensaben 

à defallir y retirarse, quant ressona per aque

lles brenyes lo redoblar d' un timbal, ab tanta 

energia y fúria, qu' encoratjà de valent à n' 

aquells héroes y desbaratà de tal modo als 

francesos, c|ue crcN'entse que noves forces s' 

ajuntaben à sos enemiclis, emprenen la fuga 

cap à Esparraguera. ][h\\ arrivaba era un noy 

de 14 anys del poble de Sampedor qui había 

imaginat acjuell ardit per espantar als francesos. 

No 'Is hi sorti pas à comte, per això, la re

tirada .1 Esparraguera, puig el poble després de 

preparar infinitat de barricades, estaba decidit 

à lluitar: els homens ab armes, garrots y cos S. 

cos; les dones, desde llurs cases, ab pedres, fus

tes y fins ab aigua buUenta y les criatures ani-

mantlas ab llurs crits. Mes d'una hora tardaren 

en atravessar el poble deixant 'hi unes quantes 

centes vides. 

L'exemple donat pels valents del Hruch tóu 

seguit per tot Catalunya, y sense escoltar les 

ordres del invassor, els catalans revestiren al 

. '\rb6s y al Vendrell, l'esforç de la divisió qu' 

anaba à Tarragona, mentres s' aixecaban, per 

tot arreu, sometents capitanejats per incansa

bles guerrillers com en Clarós, Baget, Franch, 

(lay, Llobera, Rovira, Manso, Haro d' Eroles y 

Milàns del Bosch. 

TAP. 

BWSBBBBS' 
Lo Cometent armat 

Eixa Institució jà antigua que té per lema 

l&s Pau, pau y sempre pau Qs sens dupte per 

les poblacions rurals, 1' única organisació poli

cíaca (.[ue 'Is hi assegura 1' ordre y la tranquili-

tat en les poques afortunadament, revoltes so

cials, quant elles s' extenen ademés d' ésser un 

auxiliar de la benemèrita Guardia Civil en la 

l)ersecuci6 ó captura de criminals i demés per

sones Cjue |Ter sa desgracia hagin mancat a la 

llei puigten lo p i i m e r c a s la dita guardià cal 

ser reconcentrada 'n les grans poblacions, i 

quedan les petites sens altre salvanguardia que 

lo -Sometent. 
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Mes lambé 1' Historia 1' hi senjgla glorio

sos fets en que deixant lo lema de «Pau» en 

reco pren el no menys gloriós de Pàtria i Gue

rra i en abdos moments es per demés gran sa 

missió! En lo pi imer procurant apartar de la 

societat algún orgue coicat o com bon metje, 

procurant que no 's corque i en el segon llui

tant ab terme bravessa pera conservar 1' inte

gritat de llur tarrer patri car siguen 1' home 

plante sens arrels de quiscune regió ahont viu, 

es tan gran son amor & n' ell i tan gelós s' en 

mostra contra qui extranger vol disputarli Fon 

domini, que, com fera enforestida se revolta 

encoratjat en llur defensa i en la de s' aimada 

Pàtria, car no sia ell a qui li tinguen encome-

nada. I5on exemple 'n donen les heroiques ges

tes del 15ruch, Girona y altres llochs de ('ata-

lunya. 

Nostra vila n' es avuy presa de gran ale

gria al Irobarse siguen hostalje de tants perso-

natjes com la honren ab sa vinguda pera cele

brar la benedicció de la senyera que el bene

mèrit cos de Sometent Armat d' ella li fan pre -

• sent sos vehins,·rinch present d' el-que ell no 

n' es pas per avui mereixedor, empro , Deu 

n' ho volgué, si algun dia la desgracia dels ho

mes fes que ella s' hagués tenyir ab sang hu

mana i baix d' ella aplegarsi lluitan per la Pà

tria sos membres deixant lo sant lema de «Pau» 

i llenfan lo crit àe guena coneguda la ardenta 

sang que corra pçr les venes dels fïlls d' aqueix 

tros de la terra catalana, jo no 'n dupto p i s ni 

's pot dup ta rne , ell s' en iaría mereixedor i 

desinteresadament la donaria fins a coronaria 

de glòria com ho foren en al altre temps 1 urs 

avantpassats. 
l,o SUMI; iKN r ; \. '\\. 

Consell 
jSomelént! El pob'e vos fa ofrena ric la rica 

bandera (|ue avui des[)legada oncix.i al vent. 

Alseu el c?]) y c nlempleula. 

l'icseuse bé lo que ella simbolisa puig des-

de avui serí el vostre guia. 

L' honrades que vos caracterisa que sia 

com 1' escut, pera que no 's posi mai a merca-

deix de ningú, ni permeteu jamai sia senyera 

de cacichs ni de cap partit politich. 

X^osaltres sou campions del ordre i ampa-

ramvos ab lo dret , el sostindreu sempre mal 

pesi a malvats pertorbadors, puig si la <Pau> 

no fos entera teniu la forsa i quedarà sempre a 

vostra conciencia lu plena satisfacció del dever 

complert. 

Jorn de festa 
Recort Llagosieia 

tindrà cternamtni 
benehint la bamlera 

.. - del seu .SoniatrDi. 

f-H agostera à rebrer , avuy se prepara 

I> Is llustres hostes que de totes parts 

^ ustosos arrivan, honrantnos sa estada, 

3 stentant joyosa, la vila estimada 

í/̂  es bellesas totes, en valls, monts y prats. 

—: ot es alegria, per tot veuren collas, 

W Is uns van depressa, altres pasejant 

'^ ichs vestits ne porten las hermosas noyas 

í> dornats ab gràcia y ab brillantas joyas 

>̂ b !o noy qu' estiman estSn conversant. 

•- os amples carrers, los passeigs y plassas 

•j on pctils per tanta y distingida gent 

3 mplertas las fondas estdn y las casas. 

V ' halaga moltissim per tot allí ahont passas 

-r legrant 1' oido, hermós cant se senl. 

_• ants de forasters tanta animació 

>r xtranyéu (]ir HS noti en ;u)uest moment.^ 

<^ o ho extr.·irn'éu doiichs pfrcjui' lo pendó 

,_: " He beiu-hirse. avuy di-l Somatent . 

R. A. 

IMI'. D.M.M.U; CARI.KS N COMM. (ÍI.KONA 
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LÜHta iioiiiinal del actual 
Cos (I(i íSometent <lo [jlagostei'a 

Gabo del Distrkte 

Pere Adroher ('osta 

Sub'Caro del Distrkte 

August Moret de Ciurana 

Gabos de poble 

Ampelit Llorens Sabater 
l'Vancesch 'l 'arré Soler 
Ar tu ro Risech \^ingut 

Sub'Cabos 

Silveri Comas Vidal 
Jaume l·'ulií l 'ont 
Pere Hartis Piferrer 
Ricard Casademont Halamrïa 

Tndivlduus 

luan Risech Ribot 

Joan Vicens Bosch 
Juseph Pol Morell 
Vicens Artau Homs 
Marian ISosch Molinas 
Esteve Lloveras Morell 
Joan Junquera Regincos 
Joan Palé Prats 
l 'rancisco Ventura Codolar 
Joseph Roca Iglesias 
Gregori Sureda Prat 
Pere Arbuse Llambí 
Andreu Padrosa Hatllori 
Tomàs Prats Vives 

Joseph Colom Jibau 
Jaume Creus V^idal 
Fomàs Anglada (juytó 
Estebe Vicens Donatin 
Narcís Graupere l u r ró 
Joan Pijoant ("omas 
Emili Mont Bou 
Casimir Sais Mayol 
Pere Lloveras Riera 
Pere l·'errer Lloberas 
Pere Mont Bou 

Isidro Llagostera l^'erré 
Miquel Xiran Ciumbau 
Silvestre \ ' i l ahur Pereferrer 
Jaume I)ipli)s Marques 
Joseph Roqueta Piferrer 
Josep Bou Peraferrer 
Agust í Borrell Mestres 
Martí Arbuse Pi 
Jaume Arbat P'ont 
Narcís Ciurnés Vinyolas 
Joseph Costabella l 'ont 
Pere Arbat ("ateura 
lo.iquím Arbat Cateura 
Miguel Bayó OWÚ 
Joseph l.iriberas Morell 
Lluis Rams y Camps 
Josefih Xirgo (iascóns 
Josepli I iirí'in Gumbau 
ivosendo (>eixeli Comas 
Jaume Bosch Soler 
* irau X'il^hur Sala 
Santiago Bordas \ ' ives 
Narcís io r ren l X'ergos 

Pere ]aner Picó 
Joaquim Boadella Vila 
Joseph Serra Mestres 
Joseph Gurnes Vinyolas 
Jaume Plà Suroda 
Pere Esteve Roque 
Narcís ( iurnes Canals 
loon Mundet Bordas 
loa'i Arbat Cateura 
Joseph Castelló Alsina 
PVanciíCO Martinell Morera 
Benet Carreras Morell 
Jaume Roque Ribas 
Baldiri Masó Almar 
Pere Albert! Serra 
X'icens Boadella I rías 
Miquel Pl,1 Suries 
Pere Vicens Ayn ie r 
Joan .Artau Samí 
Modest Barti Piierrer 
Maurici Dalmau Prat 
Manel Martínez de I luete 
Narcís I\isech Ribot 


