


CAIXA RURAL TAT 
PROVINCIAL DE GIRONA I fi 

Les Caixes Rurals són entitats de crèdit i estalvi que pres
ten tota mena de serveis bancaris. Aquests serveis són oferts 
als agricultors i ramaders com a instrument de millora de les 
seves activitats econòmiques. 

Les Caixes Rurals estan molt a prop de la base econòmica 
•del país. Per això, el seu tracte és sempre personal, familiar, 
casolà. El taulell d'una Caixa Rural mai no és una barrera que 
la separi dels seus clients. Entre els seus impositors i el Consell 
Rector que l'administra no hi ha entrebancs burocràtics que pu
guin ofegar aquesta relació afabilíssima d'interessos que lliga 
les persones. Els qui regeixen les Caixes Rurals són agricultors 
que coneixen els problemes del camp i els deí carrer. 

Les Caixes Rurals Provincials són una superació d'aquest 
esforç de donar un instrument bancari a la població rural. N'hi 
ha a tot Espanya. Les Caixes Provincials procuren que els re
cursos obtinguts a la seva província es quedin a la seva provín
cia. Les relacions entre les Caixes Provincials són d'estreta soli
daritat. Aquesta col.laboració s'ha fet més ferma amb lacreació 
del Consorci Nacional de Caixes Rurals Provincials, que, mit
jançant una previsió de llarg abast, les uneix sense unificar-les; 
les enforteix sense fer-los perdre la seva independència. 

L'organització de Caixes Rurals té una voluntat ben clara 
decréixer i arribar, com més aviat millor, aser dins d'Espanya 
el que ja són en els països més avançats d'Europa. 

CA ALVAREZ DE CASTRO, 14 TELÈFON 83.03.78 
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per en Tià 
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PoAtia* —1 Inran/* Wantiira 

—Josep Calvet 

Mots erKreuats 

El Col·lectiu d< Redacció vol rtspK-
tar la llibertit d'ixprassió i la divirsitat 
o opinions. 

El Col·lectiu dt Redacció no ts res
ponsabilitza nacassàriament dt las opi
nions dels col·laboradors i no es compro
met a qut tots (Is ascrits rtbuts siguin 
publicats. 

Tanmateix s'accaptaran trtballs SÍB-
Jjaü amb pseudònim, però d Col·lectiu 
na dl sar sabador del nom d» l'autor. 

Per raons d'espai, el Col·lectiu de 
"aflacció as reserva el dret de resumir el 
«íontmgut fonamental dels escrits. 

• Des del núm. 0 del Butlletí venim insistint en què la 
nostra finalitat és informar, com a tasca cultural i testimoni 
dïna època del nostre poble. Aquestes planes sempre «tan 
obertes a tothom qui vulgui participar amb esmtt, cartes, 
oD?ntons etc. Creiem que es fonamental que el çAle estigui 
MomidS que passa, a tots nivells, en els diferents esta
ment i entitats K S I S . Per aquest motiu amb més o menys 
Ï ISr t , a cada número anem desenvolupant un tema que pen
sem sióuí d'interès per a la majoria. 

Entrant en el tercer any d'Ajuntament democràtic, 
volíem fer un repàs (taula rodona) amb alguns dels seus mem-
brelToítrts (representants tant del grup de govern com de 
f'oDoiictó) sobre els punts més destacables de a política 
l ï S r e n c a T 3 cosa no ha estat possible, per la negativa 

l·líffleï assistir-hi (ens ha tramés una carta donant les Mves 
i í S níirSn aue en una societat democràtica, el diàleg 

ZZle ??'ï'ïïe? ,J>«itiu per a tothom. La por a la infor-
mació seaueix vetllant. 
ï̂  UrTdels camps més desatesos per les diferents corpora-

o. líníl! - S n t a part la cultura- és l'esport. La manca 
5'^AÍr ïcons(ïS fi sembla que la pista poliesportiva és un 
Jeí^a K d'un programa escolar, i essencialment la defi-
í l n r i í en la coordinació de infantils a juvenils i sèniors, han 
?ít oíe l« f n S n c i e s del nostre poble en el camp de l'es-
oitstauTn notables. Malgrat tot en alguns esports es van 
? - ! • n .̂.« MuiDs degut a la iniciativa, principalment, de 
^'^'"oiri^s a^iïionate^ltres com el futbol es van mante-
'n?̂ ï S i S S qui ambtosSiflia, recordem un dels bons equips 
inTiraüper nois del poble -foto de la portada- que ha tin-

«"' "per- ?enk"mí«Sons sobre la situació actual i conèixer 
,a problemàtLl dS cada gmp, ens hem reunit en taula rodona 
amb els diferents representants locals, 
r "Recerques sobre la deportació", és un recull d'escrits, 
- t i m n n T fotografies, personalitats, etc., que d'ençà uns 
testinionis, totoyaT , H Mascort, sobre tot el relacionat 
Zí ïïs"^ camps de con«mtració alemanys de Mauthausen . 
r L n oT va morir el seu pare Document 
S ï ï S ï i amb caire particular, però que pot ésser molt in-
SSSTnt ; Ï a tota la col·lectivitat llagosterenca. 
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í̂ frSÏ̂  & 1 Trias, Joan Ventura, RuA Vert. 
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ENTREVISTA A ANTONI MASCORT i VERT 

"RECERQUES SOBRE 
LA DEPORTACIÓ" 

3 LLAGOSTERENCS V A N MORIR 
ALS "CAMPS NAZIS 

En la sèrie d'entrevistes que anem publicant periòdicament sobre 
personatges de la nostra vila que per llurs activitats, recerques o 
treball, creiem tenen molt per dir-nos, aquest mes, aprofitant la cir
cumstància de què l'Antoni Mascort ha obtingut un premi de poesia 
dels Jocs Florals del Club CCC, de Sant Sebastià, hem dialogat amb 
ell, amb un tema de fons: Les dades ^ue ha aconseguit sobre els 
camps de concentració i extermini nazis a Àustria: "Mauthausen i 
Gusen" en un llibre que anomena "Recerques sobre la deportació" 
del que ja n'ha omplert un volum i té material suficient per fer-ne 
un altre. De tothom és sabut que el seu pare: Joan Mascort i Rissech, 
fou un dels 3 llagosterencs que moriren en els camps nazis. 

Aquesta poesia, escrita en tornar de la seva visita a "Mauthausen", 
l'any passat, pensem que defineix prou bé tota la càrrega emotiva i 
poètica, que l'Antoni amb tota senzillesa, obrint-nos el cor, ens 
ofereix. 

"Pare que marxàreu un dia 
cap a l'exili obligat, 
descanseu tranquil des d'ara, 
que el vostre fill més petit, 
—que li cantàveu en el llit 
quan estava desvetllat— 
a la fi ha aconseguit 
que el vostre nom fos encara 
per molta gent recordat, 
i segur que a hores d'ara 
s'abaixa més d'una cara 
per no haver-vos ajudat" 

Comencem parlant de que és 
el Cluh CCC i quan s'inicia la 
seva afició a la poesia 

"Havia fet uns estudis per cor 
respondència al CCC pels anys 
52 54. Més tard quan es formà el 
club, m'hi vaig fer soci, i els he 
enviat alguns escrits que han 
sortit publicats en una revista 
que editen mensualment. 

En aquest concurs de poesia 
hi participo des de fa tres anys. 
L'any passat me'n van seleccio
nar una, i enguany (en vaig en
viar tres) m'han donat el tercer 
premi amb la poesia "El men-
digo" i n'han destacat una altra. 
La primera que vaig escriure 
fou l'any 1977 i és "Evocació" 
(a la memòria del meu pare). 
Així he anat seguint fins un 
total d'unes cinquanta. Moltes no 
les he acabades, sobre tot les del 
començament. Quan anava a re
molc de la poesia, mai sabia el 
que en sortiria. Ara l'acció ja 
la porto més jo, però això no 
vol dir que la domini del tot . . ." 

(Juan entrem a discutir l'estil 
i les influències d'altres poetes. 
l'Antoni ens desconcerta una 
mica. 

"L.estil que tinc en la poesia 
no sé per on va. M'agrada molt 

escriure, ho faig per una neces
sitat interior, però en canvi no 
m'agrada tant llegir. No obstant 
crec que he anant evolucionant. 
Procuro respectar la mètrica, per 
tal d'aconseguir un ritme. De fet, 
però, no tinc cap base tècnica." 

Toies les poesies les està 
recollint en un petit llibre. 
S'observa clarament que en Mas
cort és un home molt ordenat. 

L'Antoni iia viscut nolt temps 
marcat per l'exili i mort del seu 
pare en un camp de concentració 
alemany. 

"Pràcticament, per a mi el 
pare era un desconegut, ja que 
a un nen de 4 anys pocs records 
li queden." 

El teu pare va morir el 14 de 
desembre del 1941 al camp de 
concentració de Cusen. Com i 
quan va ésser que començares 
a interessar-te per aquests dra
màtics acontei.xements ' 

"El febrer del 1976 l'amic 
Esteva Fa, m'ensenyà una revista 
"Presència", on hi havia un re
portatge sobre "Mauthausen" i 
una entrevista amb Joan Pagès, 
ex-deportat de Palamós i un dels 
principals col·laboradors de 
l 'AMICAL fins a la seva mort, 
essent-ne el 1 .er president". 

Qué és exactament L'Ami
cal' 

"L'Amical és una associació 
d'ex deportats, familiars i simpa
titzants, amb la finalitat d'ajudar, 
col·laborar, solidaritzar-se amb 
tota la gent que tingué que viure 
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o patí les conseqüències dels 
camps nazis. Principalment al 
jovent, i amb la intenció de 
què aquells fets no es repeteixin 
mai més, es treballa en la difusió 
de la crueltat del nazisme, mit-
janaçant col· loquis, projecció de 
pel·lícules (recordem Nit i Boira, 
i Sobreviure a Mauthausen). Pot
ser però, el més bonic de L 'Ami
cal és fer possible el reencontre 
dels supervivents. Jo mateix, 
recentment he intervingut en un 
cas d'a^iuests: dos ex-deportats al 
mateix camp i companys, s'han 
pogut trobar després de 36 anys 
(un resideix a Espanya i l'altre a 
França i des de l'alliberació no 
havien sabut res més un de 
l'altre). 

"POT SER QUE PERDONEM, 
PERÒ NO PODREM O B L I D A R " 

aquestes paraules que més d'una 
ocasió he sentit de boca d'ells, 
resumeixen, en definit iva, el sen
t ir dels supervivents als camps 
nazis, agrupats en la seva majoria 
en L'Amical de Mauthausen, 
organització que funciona a 
molts paisos europeus i des de 
pocs anys, legalment establerta 
al nostre país. 

/ sc^iiní paiiaiil c/c Joan Pagès 
cus explica cl nioniciir en el qual 
va en!rar-lii en relació. 

"La coincidència de què en 

aquell temps fes de barber —com 

el pare- i el fet de què haguessin 

arribat al camp amb un sol 

mes de diferència, van fer-me 

dedidir. Vaig anar-lo a veure, 

però malgrat les fotografies que 
li vaig ensenyar, no el va reconèi
xer, no obstant l'experiència 
d'haver conegut a un company 
del meu pare, fou quelcom molt 
bonic i d'una gran emotiv i tat . 
Ell m'introdueix a L'Amical 
on amb el temps vaig coneixent 
a molts dels seus membres, pro
tagonistes directes i testimonis 
excepcionals d'uns fets que van 
viure tants milions d'éssers i pocs 
van sobreviure. Jo, en realitat, 
desconeixia que hi haguessin su
pervivents espanyols dels camps 
de Mauthausen i Gusen i mai 
m'havia imaginat que anualment 
fessin una trobada de germanor. 

El primer anys —1976- que 
vaig assistir al dinar, em feia una 
certa por, em preocupava la ma
nera com m'acoll ir ien, però un 
cop vaig començar, ja va ésser tot 
un seguit. Aquell dia, voltat de 
tanta gent que havia viscut i 
compart i t el trist destí del pare, 
escoltant els seus relats i veient 
els seus rostres, els ulls m'es
purnejaven d'emoció... 

Després, com per inèrcia, cada 

descobriment obre més preguntes 
cada coneixença més coneixen-

Mascon a Ics pedreres 
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Al cap de 6 anys de treball i 
recerca, els descobriments s'han 
anat succeint, a tip de cartes, 
visites, lectura de llibres... 

"Sí. Fou l'amic Josep Calvet, 
qui em donà la idea d'aquesta 
recopilació en un llibre. 

Una de les primeres sorpreses 
fou la d'assabentar-me que junt 
amb el meu pare, a Gusen ha
vien mort 2 homes més de Lla
gostera. Jo sabia que també en 
Francesc Llagostera, hi havia 
mort, però desconeixia el tercer, 
l'Emili Puimolé i Magrià (En rea
litat aquest mon' a Mauthausen). 

A I any 1978 vaig viure un 
moment tan esperat, com temut, 
trobar a una persona que hagués 
conegut al meu pare; En Jacint 
Carrió de Manresa el recordava, 
havien estat junts i fins i tot eren 
bons companys quan ambdós 
coincidiren a la 115 Cia de tre
balladors a França, prop de la 
línia Maginot, més tard van anar 
junts a Strasburg (ja presoners 
dels alemanys) i van entrar el 
mateix dia, 13 de desembre del 
1940, al camp de Mauthausen. 

Aquell any (1978) coincidia 
la meva edat amb la que tenia el 
pare en el moment de morir, 
i vaig proposar-me dedicar-li, 
dins les meves possibilitats, un 
homenatge." 

[ho va aconseguir. En el 
transcurs d'aquell anys es suceï-
ren uns fets molt importants 
per a-l'Antoni Mascort: en pri
mer lloc la projecció al Casino 
Llagosterenc de les pel·lícules 
"Nit i boira" i "Morir a Mauthau
sen" de l'Alain Resnais. Malgrat 
les dificultats inicials (la propa
ganda sortí amb poc marge de 
temps, no es trobava projector 
adeqiiat, etc.) fou un èxit i 
la sala s'omplí com en poques 
ocasions s'ha vist (unes 450 
persones). Es ben segur que 

pràcticament de tot el que 
veiérem aquelles imatges, 
avui encara en recordem escenes. 
Es difícil oblidar aquells cossos 
famèlics, amb la pell tibada 
enganxada als ossos, aquells 
homes i dones de 40 quilos 
de pes, nus, els seus rostres 
de terror descobrint-nos els cops 
dels kapos. de les temperatures i 
les enfermetats. A un pas de la 
mort i la locura. Les excavadores 
apilonant muntanyes de cadàvers, 
d'esquelets, d'homes i dones que 
havien comès cl greu error de 
lluitar per la llibertat i la dignitat 
humanes. 

La pel·lícula d'.Alain Resnais 
ens acaba dient que no ens en
ganyem en voler creure que tot 
això pertany a un sol temps i a 
un sol país. que només cal mirar 
al nostre voltant i sentirem que 
es crida i sofreix interminable-
ment. 

En acabar h projecció, el col-
loqui. perfectament dirigit per la 
fluïdesa de paraula de Joan Pagès 
i la facilitat d'apropar-nos i des
criure'ns els dramàtics acontei-
xements que es van veure obli
gats a viure, va acabar d'arrodo
nir la vetllada. 

Per altra banda, la seva prime
ra poesia ''Evocació"(ala memò
ria del seu pare) fou impresa en 
els programes d'invitació al dinar 
d'A mical i en el transcurs del ma
teix, recitada per Joaquim Aigua-
vella, enmig d'una emoció gene
ral. 

"En acabar la poesia molts 
vingueren a felicitar-me, a abra
çar-me, emocionats. Al llarg 
d'uns minuts vaig perdre la noció 
del temps..." 

També l'anv 1978 fou publi
cada en el programa de la Festa 
Major i al diari ' 'El Eco de Sitges' 

Pel novembre, aconsegueix 
que en el llibre d'Eduard Pons 
Prades, hi surti una fotografia 
del seu pare. 

L'anv passat vas visitar "Mau
thausen" i "dusen". De la teva 
impressió d'aquell viatge, en vam 
publicar en aquest Butlletí dos 
articles (en ésser l'època del 
ciclostil no permetia l'entrada 
de fotografies), va sortir un re
portatge en les planes centrals 
del Punt Diari, i també un article 
a la revista CCC. 

"Aquest viatge a Europa es fa 
cada cinc anys. Allà es troben de
legacions de tot Europa. Va ésser 
molt bonic i emotiu. Per a mi 
va ésser la culminació de les 
"Recerques sobre la deportació" 
en passar pels llocs on quaranta 
anys enrera havia passat el meu 
pare. La visita va servir per 
retre un homenatge d'aquell nen 
de quatre anys, al seu pare, 
mort en terres tan llunyanes i 
en un dels fets que jo en dic 
més vergonyosos que ha conegut 
la història." 

De les seves recerques desta
quem un paràgraf que creiem és 
prou significatiu: "L'odi desen
cadenat primerament al nostre 
país, i posteriorment arreu d'Eu
ropa, l'havien portat a passar 
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tota classe de privacions lluny 
dels seus, per arribar a ésser 
trepitjat, humiliat, famèlic i 
esclau dels botxins nazis, que 
despreciant tot el que significa 
llibertat, drets humans i dignifi
cació de la persona, van conver
tir-lo a ell i a molts milions de 
companys seus en un número, 
en un sub-home, que a la curta 
o a la llarga havia que eliminar 
pel bé de la raça ària i altres 
ximpleries o interessos d'una 
classe determinada." 

Potser el més destacable del 
seu llibre són els diferents 
testimoniatges i adhesions que ha 
anat recollint en aquests cinc 
anys. Molts han estat aconseguits 
0- base d'insistir, d'aprofitar cir
cumstàncies úniques, etc. - A 
nivell històric hem de destacar 
la Sra. Anna Pointner i en Ja
cint Cortés. Com és sabut, els 
nazis tenien especial predilecció 
per filmar i fotografiar les seves 
Tòpies atrocitats. A Mauthausen, 

al laboratori de revelar hi havia 
'Jn català, en Francesc Boix, que 
anava fent còpies de tot el que 
podia. En Jacint (en aquell temps 
un vailet) va ésser qui les va acon
seguir treure del camp i la Sra. 
Anna, qui les va guardar fins aca
bada la guerra. Després van ésser 
un testimoni excepcional en el 
judici de Nuremberg i, posterior
ment, per recordar allò que mai 
havia d'haver passat. 

Testimonis d'ex-deportats com 
Artur London, posteriorment 
ministre d'afers exteriors de 
Txecoslovàquia, Manuel Garcia 
oarrado, espanyol, ex-deportat, i 
actualment vigilant del camp de 
•vlauthausen, en Mariano Cons-
Jante, ex-deportat i autor del 
"ibre "Los anos rojos", l'Eduard 
ons Prades, escriptor, autor en

tre altres de "Los cerdos del co-
mandante", d'en Simón Wiesen-
tal, el més famós "caça-nazis", 
l'Albert Kosiek, comandant ame
ricà que alliberà el camp, Bruno 
Kreisky, canceller d'Àustria, 
Emile Valley, Secretari General 
de l'Amical Francesa, Heinrich 
Dürmayer, cap de la Policia de 
Viena, de l'ex-deportat coman
dant Fernando Fernandez Lavin, 
jefe polític de la resistència al 
camp (cal destacar la solidaritat 
que hi havia entre els presos 
espanyols a Mauthausen que va 
permetre salvar moltes vides no 
solament espanyoles), d'en Salva
dor Grau Mora, representant de 
la Generalitat al viatge de Mau
thausen, de Felip Solé Sabaris, 
representant de l'Ajuntament de 
Barcelona, d'en Jordi Pujol, pre
sident de la Generalitat, d'en 
Narcís Sjrra, alcalde de Barcelo
na, etc. etc. 

"La idea és fer un recull sobre 
la deportació, però de caire per
sonal. Ho faig a satisfacció, 
esperant que algun dia pugui fer-
ho servir." 

En Mascort va començar a es
criure als anys 1958-59, en el 
programa de la Festa Major, des
prés és un dels principals prota
gonistes de la vida del "Lacus-
taria" la seva poesia "Evocació" 
s'ha publicat a diferents llocs, 
i actualment ha fet col·labora
cions de prosa i poesia al Club 
cec i al nostre Butlletí. 

"Recerques sobre la deporta
ció" agrupa la recopilació d'una 
sèrie de dades, documents, adhe-
•sions, testimonis, que alhora li 
han servit per apropar-se una 
mica més al record del seu pare, 
per conèixer als seus companys 
(ell ens diu que tots els deportats 
considera que eren els seus com

panys), per recordar uns fets que 
no podem oblidar, i en definitiva 
un treball que és important per 
a la història del nostre poble. 

Serà precisament un fragment 
del llibre el que ens servirà per 
cloenda d'aquesta entrevista: 

"No podia pensar-se quan es
crivia des de França, que aquell 
nen —el més petit de la família 
i al que sempre recomanava que 
no fes enfadar a la mare i als avis 
i que no sabia escriure i li man-
dava dibuixos, que ben segur 
eren esgargots- seria després de 
passats molts anys, el que inten
taria tornar-lo a fer reviure, 
almenys en el record, buscant i 
rebuscant, seguint-lo en el seu 
calvari, procurant trobar als seus 
amics i intentant que la seva 
mort no quedés amagada —com 
si d'un malfactor es tractés— 
sinó al contrari, procurar enal
tir-lo... 

CoLlectiu de Redacció 
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NEGATIVA DEL BATLLE 
A PARTICIPAR 

EN LA TAULA RODONA 
-Dos anys d'Ajuntament democràtic-

/••/I /)<'.s 1 vy.v nri 11 \ i V('v i / i ' / v / ' i i// \ /' •>/ v/n* 

El nostre propòsit aquest mes 
era el de portar a les planes cen
trals del Butlletí la presència 
de representants dels partits polí
tics que intervenen en la gestió 
municipal. Vam optar per dema
nar l'assistència del número 1 de 
cada llista electoral i deixar a 
la seva lliure elecció la persona 
que l'havia d'acompanyar. 

Després d'una invitació per
sonal per tal d'exposar les raons 
de què era el que preteníem fer, 
procedirem a enviar a cadascun 
dels convidats, amb dos dies 
d'antelació, la següent carta: 

Confirmant el parlat amb 
Vd.(s) els recordem i reiterem 
la nostra invitació per al pro
per dimecres dia 26 a les 10 de 
la nit en el local de l'AA. VV. 
(antigues Escoles), per mantenir 
una TAULA RODONA, amb el 
tema: "DOS ANYS D'AJUNTA
MENT DEMOCRÀTIC". (La 
Taula estarà formada per dos 
membres de cadascun dels partits 
que intervenen en la gestió 
municipal: C.iU., PSC, PSUC. 
Ei cap de llista acompanyat 

d'un altre membre del partit 
o candidatura.) Les qüestions 
a tractar seran les següents. 

—Com valoreu la vostra ges
tió a l'Ajuntament (com ho 
vèieu a l'entrar, com ho 

veieu ara). 
—Aproximació Ajuntament— 

Poble, en aquesta etapa de
mocràtica. 

—Què opineu dels que diuen 
que a l'Ajuntament només 
es fa política de partit / no 
s'enterien, només es bara
llen / etc. 

—Com és que en un poble 
relativament petit com és el 
nostre no s'hagi aconseguit 
fer una política d'unitat, 
col·laboració, etc. 

- És difícil fer de conseller? 
— Dimissions de regidors. 

mm 
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Probables motius. 
- Aspectes més destacables 

d'aquests dos anys de gestió. 
— Fites a aconseguir en els dos 

anys que falten de mandat. 
—Repàs de la situació actual 

i futura d'alguns temes en 
concret: 

—Seguretat Ciutadana 
-Sanitat 
—Sanejament (2.a fase) 
—Aigua 
-Hospital 
--Casa de les Vídues 
—Urbanisme (Normes Sub

sidiàries). 
—Poliesportiu - Piscina 
—Aeròdrom 

Preguem que si no pot assistir 
ens ho comuniqui amb antelació. 

Llagostera, 24 d'agost del 1981 

Un dia abans de la reunió, 
^' Sr. Codina ens indicà per telè
fon que no assistiria a la taula 
rodona i que posteriorment ens 
adreçaria una carta explicant-nos 
^'s motius. Carta que repro
duïm íntegrament a continuació: 

S"^- Membres del col·lectiu 
de redacció 

Molts Srs. meus: 
El dijous, dia 20 d'agost, 

®"i va invitar a un col·loqui i 
taula rodona el membre del 
col·lectiu de redacció Sr. Ramio-
"et; en preguntar-li de qui seria 
composta dita taula, em va con-
testar, que serien els caps de les 
diferents llistes electorals i am
pliada a altres membres dels 
diferents grups polítics junta-
IJ^nt amb membres del col·lectiu 
de redacció. 

En preguntar-li de quin tema 
••actaria, contestà que seria una 

explicació de la tasca portada a 
terme per l'Ajuntament durant 
J* temps que ha passat des de 
®« eleccions. Vaig contestar-li 
^"e estudiaria la meva presèn

cia. 
Després de pensar-ho amb res

ponsabilitat, declino la seva invi
tació, basant-ho amb els següents 
punts: 

1.— Crec que del que s'està 
portant a terme en el po-
poble, en tenen puntual 
informació a través del 
butlletí d'informació mu
nicipal que es distribueix 
gratuïtament cada mes, i 
a través dels seus propis 
ulls ho veuen a diari. 

2.— Espero que abans no 
acabi la meva tasca a l'A
juntament, podré presen
tar-me públicament, do
nant compte del que s'ha 
realitzat i explicacions pel 
que no s'ha pogut portar 
a terme i contestant cara 
a cara el per què de les 
coses no acabades o fetes. 

Esperant que el poble com
prengui la meva explicació i 
postura, vos saluda cordialment: 

Josep Codina i Costa 

P.D..— Preguem la publicació 

d'aquesta carta. 

Malgrat tot i per respecte 
als altres dos grups, el dimecres 
dia 26, data escollida per al de
bat, ens vam reunir. Pels socialis
tes hi assistiren els Srs. Parés i 
Nuell i pel PSUC la Sra. Serra. 
Confirmant el que ens havien 
avançat no es presentà ni el batlle 
ni cap representant de C.iU. Tots 
els presents coincidírem en què 
l'objectiu que ens havia mogut 
a convocar les tres forces muni
cipals no es podia assolir. De
batre i profunditzar en els pro
blemes locals i de govern muni
cipal sense la presència del 
batlle i de C.IU., que al cap i 
a la fi són els que porten la 
gestió municipal, hagués estat 
absurd. 

Els representants de PSC i 

PSUC es lamentaren de la no 
assistència del Sr. Codina tot 
dient: "Ens temíem que no 
compareixes perquè no acostuma 
a enfrontar les situacions de 
cara". "No ens ha sorprès gens, 
és propi de la seva manera de 
ser". "Estem una mica indig
nats, era una ocasió d'infor
mar el poble i d'acostar-lo a 
la gestió de l'Ajuntament". 

A nosaltres, el fet ens ha 
contrariat força, creiem que 
per al poble aquesta taula rodona 
era un dels projectes més inte
ressants que podíem portar a 
terme, i no ha estat possible. 

Ens diu el batlle que del 
que s'està fent en el poble, 
en tenim puntual informació a 
través del Butlletí d'Informació 
Municipal que reparteix l'Ajun
tament. El que preteníem no era 
tan sols fer un inventari del que 
s'ha portat a terme en aquests 

dos anys de gestió, sinó també 
intentar profunditzar en els te
mes, veient les diferents opi
nions i enfocs de cada grup. 
No n'hi ha prou de veure amb els 
propis ulls el que passa a diari 
en el poble (possiblement s'hagin 
fet coses que han passat inadver
tides), s'han de conèixer els mo
tius, els problemes, les conse
qüències, altres possibilitats de 
solució... 

Malgrat que en la seva carta no 
ho manifesta així, en l'entrevista 
que vam mantenir amb ell per 
tal de convidar-lo, ens va donar 
la impressió de què no gaudim 
de la seva simpatia i que veu en 
nosaltres a un enemic. Creiem 
que en la nostra manera de pro
cedir queda clar que no ens mou 
sinó l'objectiu d'informar. No 
ens cansarem de repetir que el 
Butlletí té les pàgines obertes 
a tothom. 

Col·lectiu de Redacció 
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acudits d'en 

RAMOIM 

^ « ^ ^ ^ ^ ' ^ ̂  
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EL PLE EXTRAORDINARI 
DIA 30 DE JULIOL 

FESTES LOCALS 
En plens anteriors s'havien 

triat ja les dues festes locals, 
el 19 de març i l'I de juny, 
però conn que el dia 19 de març 
és festa a tot Catalunya, es va 
aprovar per unanimitat canviar-lo 
pel 8 de desembre i si no fos 
possible pel 12 d'octubre. 
SECTOR CEMENTIRI 
I CARRER DEL FRED 

S'aprovà per unanimitat adju
dicar les obres del sector del 
cementiri i carrer del fred al Sr. 
Josep Saubí i Costa per proposar 
el pressupost més interessant per 
a l'Ajuntament: 11.000.545 ptes. 
BIBLIOTECA 

Sobre la biblioteca s'acordà 
per unanimitat: 

*Crear una Biblioteca Popular 
de Llagostera, integrada dins la 
red de biblioteques de la Genera
litat. 

'Habilitar el pressupost ordi
nari del 1981, per cobrir les des
peses de la biblioteca. 

* Donar facultats al Sr. Alcal
de perquè tiri endavant el projec
te de conveni entre la Generalitat 
' l'Ajuntament. 

Obligacions de l'Ajuntament 
de Llagostera: 

* Cedir un local amb les con
dicions necessàries i pagar el 50 
per 100 del mobiliari. 

* Assumir les despeses de man
teniment. 

'Anomenar el personal auxi
liar necessari. 

Per altra banda la Generalitat 
es compromet a: 

'Aportar el 50 per 100 de les 
despeses inicials. 

'Donar un lot inicial de llibres 
de 3.000 volums en qualitat 
d'usdefruit. 

'Augmentar aquesta quantitat 
de llibres cada any, proporcional-
•^ent a l'aportada per l'Ajunta-
n^ent anualment. 

'Anomenar un bibliotecari t i 
tular. 

PISTA POLIESPORTIVA 
Es llegiren els 4 pressupostos 

que s'havien presentat a concurs 
per l'adjudicació de les obres de 
la pista poliesportiva. 

1.— Construccions José Ramí
rez: Pista de dimensions grans en 
pols de quars 2.278.402, en 
"terrazo" augmentava 1.306.800 
ptes. Pista de dimensions petites 
en pols de quars 1.772.395 ptes. 
si es feia amb "terrazo" valia 
972.000 ptes. més. 

2 . - Construmat S.A. Pista 
simple de 720 m.2 en pols de 
quars 2.362.232, amb "terrazo" 
augmentava 1.197.504 ptes. 
Pista gran de 968 m.2 en pols de 
quars 3.056.928 ptes., amb "ter
razo" augmentava 1.609.977 pts. 

3.— Santiago Vila Vidal. Pista 
de 44 X 22 m. en paviment de 
formigó 2.600.000 ptes. 

4 . - Construccions Joaquim 
Comas Corrius, S.A. Pressupost 
inicial 1.888.900 ptes., variant 
l.era 1.008.000 ptes., variant 
2.ona 2.444.520 ptes., variant 
3.er 1.355.200 ptes. 

Després de discutir sobre el 
tipus de pista que seria millor, 
s'aprovà fer-la en pols de quars, 
amb l'oposició del Sr. Nuell que 
preferia es fes amb "terrazo". 

Com que la proposta més 
interessant era la de Construc
cions Ramírez, s'aprovà adjudi
car-li la construcció de la pista 
poliesportiva en dimensions grans 
i en pols de quars (2.278.402 pts) 

SALÓ D'ACTES 
DE L'AJUNTAMENT 

El grup socialista va proposar 
una moció en la que es demanava 
s'arrengés el saló d'actes de 
l'Ajuntament i es fes decorar 
per un tècnic competent. 

El Sr. Alcalde respongué que 
ja s'havia pensat en això, i que 
fins i tot s'havien fet alguns estu
dis, però que de cares a aquest 
any era impossible perquè no 
estava consignat dins el pressu
post de l'any 1981. 
CONTAMINACIÓ 
DE LES RIERES 

El Sr. Ventura presentà una 
moció sobre la contaminació de 
les rieres. Digué que en un altre 
ple se li havia dit que demostrés 
si realment granges o cases de 
pagès tiraven porqueria a les 
rieres. Ara portava fotos que 
així ho provaven. 

El Sr.Codina respongué que a 
la vista de les fotografies s'ac
tuaria i es passaria una inspecció 
per veure fins a quin punt era 
legal o iI.legal el que estaven 
fent amb els residus de les 
granges. 
ESCORXADOR MUNICIPAL 

S'aprovà per majoria i amb 
l'abstenció del grup socialista, 
l'abans-projecte per adaptar 
l'escorxador municipal a la legis
lació vigent sempre que es tro
bin medis per finançar les obres. 

Col.lectiu de Redacció 

T A L L E R S 

SERVEI DE GRUA 

Ctra. de To$ta, 13 
Telèfon 830-389 

LLAGOSTERA 
(Girona) 
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Passeig Romeu, 2 - Telèfon 83 01 41 

- J O S É 
Ramírez 

Urbanización uCa\ Curt» 
Telefono 83 02 26 LLAGOSTERA 

BOUTIQUE 
LLOSENT 

Passeig Pompeu Ffibra n.° 

LLAGOSTERA 

62 

CB 

t / - Cv^ 
• -1UÍ I • • ' — ^ ' - ^ ^ ^ ; t i . ^ 

PLÀSTICS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

C/. Nou. 26 - Telèfon 83 02 18 (provisional) 

L L A G O S T E R A (BIronal 

I N S T A L A C I O N E S 

3 FONTANERIA-FLECTTRICIDAD-CALEFACCipN 

r/. Colón. 14 
LLAGOSTERA (Girona) Tel. (972) 83-04-96 

'9 

TALLER M E C À N i d 

n. (?, otominaó 
SERVEI DE GRUA I 

Reparacions en general 

|Ctra Sant Llorenç Y 83 05 78 • 46 09 13 LLAanRTP«A 

"W:,' 32 06 80 
Ctro. Comorcol C 250 - Km. 25,7 
ds Garona a San FAI ÍU da Guíxols 

LLAGOSTERA 
'GAronal 
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45 DIES DE CASAL D'ESTIU 
El dia 28 d'agost es celebrà la con

clusió del Casal d'Estiu d'enguany. 
Com en altres edicions fou un dia 

niemorable per a tots els que disfruten 
d'aquesta institució estiuenca. A les 5 
de la tarda i a l'arbreda del Casal 
es celebrà l.ünic acte religiós de la 
tennporada: una Missa de campanya 
amb tots els casalistes entorn de 
l'altar i amb un bon nombre d'acom
panyants del poble. Un acte senzill i 
al mateix temps emotiu p»er tot el que 
representa el dia de la conclusió: 
s'acaba l'aventura viscuda durant tants 
de dies amb un grapat de bons amics 
i amigues. 

Després de la Missa, el tterenar. 
I seguidament a l'escenari, curosament 
decorat, tingué lloc el 6.è Trofeu de 
la Cançó delt Casalistes. Davant 
d'un jurat format per persones de la 
música, ensenyament (els dos centres), 
i del Grup Excursionista Bell-Matí, 
desfilaren cantant, els 5 seleccionats 
prèviament a cada un dels set grups 
del Casal d 'Est iu /81. També els 
Casalistes elegiren als " M i s " i "Mis ter " 
dels grans, mitjans i petits del Casal. 
Es repartiren els premis anunciats i 
f inalment cada Moni tor va fer en-
trega als seus nens de l'escut del 
Casal, imprès sobre un medalló de 
suro aglomerat del país. 

STia acabat el Casal d 'Est iu. 
Fou el 15 de jul iol que començà 

'operació casalista. En el transcurs 
de 7 llargues setmanes, 201 nens i 
n«nes de Llagostera (103 nens i 98 
frenes) acompanyats i animats per un 
Vup de 26 monitors i aprenents de 
" loni toTí (tots de la cantera local) 

han disfrutat com mai d'unes va
cances organitzades, sense apartar-se 
de les seves famílies. Quatre hores 
diàries d'esbarjo que per a ells eren 
minuts, palpant-hi l'interès, esforç de 
superació i l'aprendre a saber compar
t ir entre tots el joc, la joia, l'amistat, la 
cordialitat. En una paraula, l'esperit 
cristià volcat en una forma de vida, 
út i l i necessària per a la vida del 
demà. 

Mil maneres hi pxxlen haver de fer 
poble. El Casal en presenta una i de 
moment és vàlida, ja que els pares 
l'accepten amb il.lusió i els fil ls la 
disfruten amb joia. 

La trobada al poble del Torn amb 

els grans del Casal, és un record in

esborrable i d'uns vincles indestructi

bles d'amistat pel pròxim demà, en 

tots els estaments de la nostra vila. 
I com s'ho van passar el dia 25, 

200 vailets i vailetes a les parets del 
mur de l'Escola Nacional amb un pin
zell a la mà i pots de pintura per 
poder uti l i tzar? Uns 60 kgs. de pintura 
plàstica es van escampar en quatre 
hores sobre les parets i sobre els 
braços, davantals i cames... 

El dia 26 es va organitzar una ex 
cursió amb autocar a Santa Pau i al 
Santuari del Collel l. Una sortida sen
zilla i amena a la muntanya i al f inal, 
amb una volta en barca al meravellós 
I tranquil llac de Banyoles. 

El dijous, dia 27, sortiren tots al 
carrer tocant pitus, fent molta fressa 
I amb les bicicletes engalanades a 
l'estil de grans carrosses. De fressa en 
van fer. I el concurs fou mol t animat 

ja que foren 50 els conjunts presen-
tants davant del jurat a la plaça, for
mat per destacades persones de les 
entitats locals llagosterenques. 

El dia 15 d'agost, com cada any, 
fou el D IA DEL CASAL. Ès la jornada 
gran del Casal d 'Est iu, en la qual els 
pares i altres aimants d'aquesta institu
ció s'acosten per presenciar el que fan 
els nanos i què han preparar per poder 
ho celebrar mi l lor. El grup de "Ma-
jorettes" del Col·legi Ntra. Sra. del 
Carme obriren el cercavila fins al Ca 
sal. A l'escenari es prespntà un mag
níf ic festival en el que hi actuaren 
pràcticament tots els nens i nenes 
del Casal d'Est iu. 

Val la pena d'esmerçar hores i 
hores per una tasca tant possitiva i 
alentadora. En el fons és preparar o 
facilitar els camins pel demà del nostre 
poble. 

La Junta del Casal Parroquial, 
al mateix temps que agraeix l'es
plèndida col·laboració de tantes i tan
tes persones i entitats que fan possible 
aquestes realitzacions, voldria publicar 
als quatre vents i en veu ben alta, 
que Llagostera és un poble que es vol
ea vers els seus petits i per força aques
ta actitud farà que Llagostera sigui 
cada vegada més gran en esperit i 
en quali tat. 

El bon record que els nois i noies 
tenen del Casal d 'Est iu, és la mi l lor 
penyora que ens anima a continuar. 

45 dies del Casal d'Estiu ben 
aprofitats. 

M. V. 

Joan Turon Rabassedas 

TREBALLS EN FERRO 

C/. EstraRa LLAGOSTERA 

TRANSPORTS 

JAPIC 
A TOT ESPANYA 

S·rvei de Racadaiia dt 

Llagostera a Girona, a Barcaiona 
L a i r e r G i r o n a , 16 i 20 

Tt lè fon 8 3 01 83 LLAGOSTERA 
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taula rodona 

L 
o lloQoilerci 

Pocs anys enrera parlar de l'esport a Llagostera era limitar se al 
futbol. Aquest monopoli ha durant molts anys i els pocs practicants 
d'altres esports o eren absorbits, o es veien obligats a abandonar per 
manca de suport. D'un temps ençà han anat sorgint altres esports, la 
majoria, sortejant moltes dificultats i a tip d'esforços, han aconseguit 
organitzar-se. 

^ u t t t a situació no era pròpia de Llagostera, sinó d'arreu de 
I estat. A I esport se li ha donat molt poca importància. La promoció 
I ajuda no existia i l'únic suport de l'administració anava destinat al 
nittol, no per interessos esportius, sinó econòmics i polítics. 

Aquest obht és el pes que avui encara s'arrossega. Manquen instal-

iZ^l ^ í * ^ "'"^ econòmic i malgrat tot la nostra impressió és que 
I f t ^ n n ü S • ' • " ° ' ' * " ' ' ' " ^ * * *• l'empenta i les ganes dels veritables 
areccionants i practicants. 

aostrrJ"^!?^^'^"' ' í " ' '* ' ' ' '""' P*"̂  « '« " " ' i ^ " ^ dels esports. A Lla-
^po^'rem d . ; ' ' ' " """' ' ' ° * ^ " ' ' ' ^ ° "°^«-^^«' ««-^la ésser que 
f n t e ^ n T ' T H " ? •'^"«^««'^«· Això serà un assoliment molt 
e r m T l H ^ í « «̂  «'"««tes planes volem demanar que es porti a 

: r i r r ( I; "pirtaTarisr?"'"* ''z^'^'''-' «'̂ «̂ 
ara,a.al .argaL· ind?an„í ' :^· : : · * ^"^ *' '' "° »^" P°« ' ' " -

Es dijous, dia 3 de setembre, estem 
en el local de l'AA. VV. La nostra 
intenció és fer una xerrada sobre el 
tema de l'esport al nostre poble. Per 
aquest motiu hem convidat al regidor 
d'esports a l'Ajuntament (F. Santa
maría) i a representants de les se
güents agrupacions: 

-Handbol: assisteix en Joan Ro
dríguez. 

-Bàsquet: assisteix l'Emili Darder 
Moto-Club: assisteix en Jordi 

Russinyr.l. 
Hoquei: assisteix en lAuis Nuell 
Associació de pares del col·legi 
iMcustària: assisteix en Joan Soler 
Associació de pares del col·legi 
Ntra. Sra. del Carme: assisteix 
l'Enric Montiel. 

Tenim també entre nosaltres al 

monitor de l'esport escolar, Paco 
Cortés. 

Havíem convidat a representants de 
la Unió Esportiva Llagostera que més 
endavant excusaren reitaradament la 
no assistència, sembla ésser que pro
blemes d'Índole personal i una confu
sió foren els motius. Un altre dia 
tinguérem amb ells un canvi d'im
pressions que podreu trobar al fi 
nal d'aquest treball 

L'ESPORT A LLAGOSTERA 

Plantegem les següents qüestions 
als quatre primers: 

Com funcioneu a nivell orga-
nitzatiu'' 
Número de socis si es que n'hi 
ha' 
Pressupost que teniu per a la 
temporada D'on surt'' 
Número d'equips que feu Resul
tats obtinguts i previsums per 
aquest anv. 
Problemes i observacions 

^üSÈs^fté^s^f^-s^^s*^** 
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H A N D B O L : Joan Rodríguez 

Fins ara per raons burocràtiques 
hem estat dins ia Unió Esportiva 
Llagostera i aquest any volem mirar 
si fem una junta pel nostre compte. 
De moment ja som cinc i volem 
enviar cartes als pares dels jugadors 
a veure si se n'hi apunta algun més. 

En principi no tenim socis, però 
amb aquesta junta intentarem tirar-
ho endavant, començant pels pares 
dels jugadors i altre gent que hi t ingui 
afició. 

Quant al pressupwast per la tempo 
rada, a grans trets pot ser d'unes 
150.000 ptes. (130.000 per despla 
çaments i àrbitres, 10.000 per les 
fitxes i 10.000 de material) Una part 
surt de l 'Ajuntament, concretament 
aquesta temporada ens han promès 
45.000 ptes. fins a final d'any, i que 
en el pressupost de l'any vinent 
s'hi consignarà una altra quanti tat 
però no sabem ben bé quina serà. 
La resta s'haurà de sufragar amb rifes, 
sorteigs... 

L'any passat vam fer equips d'ale-
vins, infantils i cadets. Els resultats 
foren força bons. Els alevins quedaren 
semifinalistes de la Copa i sisés de la 
Lliga, i els cadets a cinquès de la Lliga 
i semifinalistes de la Copa. De cara a 
aquesta propera temporada farem 
equips d' infanti ls i juvenils. 

B À S Q U E T : Emili Darder. 

No tenim junta, també estem dins 
la Unió Esportiva. Fins ara érem dos: 
en Russinyol i jo, i ara hi entrarà 
en Joan Soler i en Pepe Fernàndez 
SI els equips es consoliden seria in 

teressant fer una junta autònoma, 
de moment continuarem així. 

De socis no n'hi ha i tampoc tenim 
el projecte de fer-ne si no hi ha junta. 
Per tenir una idea del pressup)ost 
hem de fixar-nos en què l'equip de 
noies l'any passat va costar unes 
112.000 ptes. entre àrbitres, material 
i altres (hem de tenir en compte 
que era l'any que començaven), essent 
el transport a càrrec de l 'Ajuntament. 
Aquest any podem comptar uns 20 
partits de noies i uns 20 dels nois, 
costant els àrbitres 2.500 ptes i ja ens 
fem el càrrec de fer els desplaçaments 
amb cotxes particulars. A més he 
comptat per sobre, que les fitxes 
costaran unes 30.000 ptes. L'Ajun
tament també dóna 45.000 ptes. per 
acabar l'any i ens ha promès diners per 
a l'any que ve. El que fal t i ho farem a 
base de rifes..., i com puguem. 

L'any passat teníem un equip de 
noies a la categoria júnior. En el cam
pionat de lliga quedàrem al penúl
t im lloc, però es pot dir que va anar 
bé, ja que s'ha de tenir en compte 
que no s'havia jugat mai. En el tor
neig de Primavera vam fer un tercer 
lloc d'entre 8 equips, i participàrem en 
el torneig "Puma" en el que érem 4 i 
férem la f inal. Si bé guanyàrem moral
ment, en realitat quedàrem empatats i 
no vulguérem jugar la pròrroga ja que 
l'àrbitre ens havia demostrat que no 
hi havia garanties d' imparcial i tat. 
Aquesta temporada es pensa fer un 
equip sènior de nois. 

M O T O - C L U B : Jordi Russinyol 

Nosaltres tenim uns estatus, vam 
formar ur»a junta amb President, 
Secretari..., i en aquest sentit som 
completament independents. 

Actualment tenim 110 socis que 
paguem 1.000 ptes. a l'any. El soci 
té una sèrie d'avantatges com poden 
ser l'entrada gratuíta a les proves que 
organitzem, si es fa una excursió 
amb moto tenen el dinar a meitat 
de preu... 

El pressupost que tenim depèn 
molt de les activitats que s'organit 
zin. Per exemple cada carrera s'han 
de pagar 550 ptes. a la federació per 
cada participant i unes 4.000 ptes 
en papers que s'han de fer. Més o 
menys a cada carrera cobrim les des
peses amb les entrades, quotes dels 
participants i el bar (moltes vegades 
algun d'aquest tipus d'ingrès no és 
possible) Sempre intentem que els 
participants siguin els menys perju 
dicats 

Quan no hi havia socis vam rebre 
alguna subvenció de l 'Ajuntament 
però ara com que no ho necessitem 
ja no els hi demanem. 

Des que funciona el Moto-club 
hem organitzat unes 20 proves. Si 
s'organitzen tres proves a l'any es pot 
mantenir la categoria, i si se'n fan més 
es pot pujar, es va adquir int prestigi 
I et poden donar una prova important 
com podria ser un Campionat d'Es
panya, Provincial... El problema 
que tenim és que no disposem d'un 
circuit Sempre que ens han deixat 

un terreny ha estat amb la condició 
de què q jedés igual com estava, això 
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vol dir que ens fem un bon fart de tre
ballar per preparar el circuit i després 
l'hem de tornar a desmuntar. Si en 
tinguéssim un de propi es podria pu|ar 
de categoria. 

Per aquest circuit es pot dir que 
qualsevol cosa podria servir, es neces 
siten molt poques condicions, tan 
sols poder-fii fer uns dos Km. de recor
regut: una casa amb camps abando
nats, un bosc... N'hi ha d'haver, 
el que passa és que no surt. Nosaltres 
el llogarfem, l'arrenjariem i el dei
xaríem en perfectes condicions. 
Ja hem anat a mirar llocs amb el re
gidor d'Esports, però sempre ens han 
dit que no. Segur que si el tingués
sim es sentiria parlar molt més del 
Moto-Club. 

H O Q U E I : Lluís Nuell. 

Es pot dir que del Hoquei en te
nim cura en Rigau i jo. Si fóssim més 
colla iria més bé, ja que es podria 
repartir més la feina. 

Nosaltres no estem dins la Unió 
Esportiva com els altres. Vam donar 
el nom del col·legi Lacustària, i de 
moment anem tirant així'. Ja ens ina 
bé fer una junta i possiblement ens 
obliguin, però no havíem fet res per 
què com que ja fa temps que es parla 
d'un Foment o Consell Local espe
ràvem que es pogués portar a terme. 

De socis no en tenim i el pressupost 
de la temporada passada era de 90.000 
a 100.000 ptes. que es desglosen pràc
ticament en desplaçaments i àrbitres. 
Com que tot s'apuja és possible que 
aquest any sigui una mica més elevat. 
Aquests diners surten de l'Ajunta
ment, de rifes i de petites aportacions 
que podem fer els pares. Com tots els 
altres tenim 45.000 ptes. de l'Ajun
tament per acabar l'any, 

L'any passat hi havien dos equips: 
alevins i infantils. Els primers queda
ren quarts i els altres a tercers. 

Per aquesta temporada els equips 
pujaran a infantils i juvenils i també 
ens agradaria fer un equip de "caga-
nius" (8-9 anys) perquè pugui anar 
pujant algun nano. 

Per acabar m'agradaria dir que 
seria molt necessari que ens ajun 
téssim tots ja que els problemes són 
més o menys els mateixos i tots ple
gats faríem molts més força que no 
fem ara. 

Acabades aquestes exposicions indi-
viduals passem a tractar els altres 
temes. 

ESPORT ESCOLAR 
Que es I com junciona í'csporl 

escolar' 

J. Soler I E. Montiel: L'esport 
escolar és un piante)ament nou de la 
Generalitat per a la iniciació de la mai
nada en l'esport. No és d'ara sinó 
que la fa uns tres anys que es va 
endegar. Concretament aquí a Lla
gostera es va començar l'any passat, 
funcionant uns cinc mesos i esperem 
que aquest any es pugui fer com 
Déu mana. La idea general és que tota 
la mainada hagi tocat una mica tots 
els esports abans de tenir l'edat sufi
cient per poder triar el que més els 
agradi. 

S'intenta fomentar l'esport en gene
ral i quants més practicants hi hagi 
mil lor. Pensem que abans, a l'escola 
I fora d'ella, només es podia conèi
xer el fu tbol . 

L'esport escolar és esport fora 
d'hores lectives (no depès de la Con
selleria de Cultura sinó de la d'Es
ports). Aquest any passat es feien 
dues hores diàries, de 7 a 9 i els 
dissabtes 4 hores els matins 

Aixi aquí a Llagostera no es va 
començar fins l'anv passat' 

J. Soler, E. Montiel: Abans de l'any 
passat hi havia hagut molts contactes 
amb la Generalitat, però no hi va 
haver cap activitat real. Els mateixos 
que ara porten els equips federats 
erenels que se'n cuidaven dels nanos 

En formar-se les comissions i con
sell comarcal, es feren també cursets 
per a monitors on en Cortés va treure 
el t í to l . Aquí es va començar el febrer, 
fent-ho conjuntament les dues asso
ciacions. 

hxpliqueu-nos una mica aixo de 
Vor^anitzacio a nivell de comarques. 

J. Soler, E. Montiel; La província 
de Girona esta dividida en set comar 
ques i hi ha d'havei per tant set con 
sells comarcals. L'any passat només 
funcionaven els del Gironès i La 
Selva. 

Nosaltres estem dins el del Giro 
nes, que es forma a principis de l'oc 
tubre de l'any passat. El president es 
el Conseller d'Esports de l 'A|untament 
de Girona i després hi ha representants 
dels mestres, de les associacions, 
representants del club i dels regidors 
d'esports dels ajuntaments. Vam pro 
curar posar-hi representants nostres, 
per tal de descentralitzar-ho yna mica, 
la que vam veure que això estava enfo 
cat bàsicament de cara a Girona i 

hins ara sempre v '//j 

hagut d'ulilitzar la 

pista de les escoles, 

encara que no fossin 

activitats escolars 

í l (>l(f (r(yl< >vr i 

Banyoles i interesava no qu(;dar mar 
qinats a l'hora de prendre decisions. 
D'aquest Consell hi ha una executi 
va i el Consell en sí es reunirà només 
un cop a l'any. 

Tot aquest plantejament des de 
Girona i Banyoles és perquè hi ha 
uns calers a remenar. Hi ha unes sub 
vencions de la Generalitat per caria 
nano que participa i ells ten(;n l'avan
tatge de què no tindran tants despla 
çaments com nosaltres. 

F, Santamaría: Per això nosaltres 
volíem fer una subcomarca de la que 
Llagostera fos la capital que organit 
zés el campionat escolar, però passa 
que no hi ha ptou instal·lacions i a 
part d'aixo a Cassà gairebé no és fa 
esport escolar |a que tots els nanos 
estan dins el Foment; a Llambilles i 
Quart molts |a van a Girona i es pot 
dir que estàvem en una subcomarca 
"fantasma". Degut a aixo haurem 
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' ' anar d juqar a G i r o n a i t i n d r e m unes 

df.'speses (UH- ells no t inc i ran . Sei ia 

massa m o n ó t o m |u<)ar semp ie a m b 

els de Cassà, i no es crear ia un a m b i e n t 

ent re els nanos. 

(Jjiiiis son. di>}us. (is prulilciufs 
(/(• l'cspoil escolar ' 

Santamar ía : Els f o b l e m c s son per 

una banda la fa l ta d ' i ns ta l · l ac ions i 

per l 'a l t ra la d i s t r i b u c i ó c o m a r c a l . 

J . So ler : Si nosal t res pe r tanyéss im , 

c o m per natura lesa, a La SEIva , n o 

t i n d r í e m cap p r o b l e m a . Juqar lem ami) 

Tossa, Caldes, L l o r e t , Si ls, R iude l l o t s . . . 

que m o l t s tenen les mate ixes d i f i c u l 

tats c)ue nosal t res, en canvi ara estem 

en un cu l de sac, t a m p o c pociem anar 

a Santa Cr i s t ina i a Sant Fe l i u per t iue 

són de l ' E m p o r d à , o siqui que la d i 

v is ió comarca l p o l í t i c a ens per jud ica 

fo rça . 

Sana tamar ia : N o ( jueda més remei 

que anar a G i r o n a i a i x o c o m p o r t a 

un desp laçament de dos autocars 

cada d issabte, c o m a m í n i m , o siqui 

unes 13 .000 pessetes. 

(Jiiin pn'ssiipos! teuiu ' 
J. S o l e i , E. M o n t i e l ; Podem d i r 

()ue PS de 1 .300 .000 pessetes per t o t a 

l'i.'scola df,' L laqos te ia , p o d e m c o m p t a r 

uns 3 0 0 nanos. La part més i m p o r t a n t 

es el t r a n s p o r t , l lavors h i ha una pe t i t a 

desp(;sn d i ; m o n i t o r , que no i n f l ue i x 

p r à c t i c a m e n t , i mater ia ls . Per acabai 

aquest any l ' A | u n t a m e n t ens ha d o n a t 

2 4 0 . 0 0 0 pessetes, i t ambé ens tocarà 

una part del pressupost de l 'any c)ue 

ve. La resta l ' h a u i e m de t reu re d ' o n 

p u q u e m , r i fes. . . , i q u e l c o m de la Gené 

ra l i t a t . 

(Juan al niouitor. ens /'oJria expli
car uiiii nuca (junia ha estat la seva 
Itineio 1 tom ha anal fins ara ' 

P Cor tés : El consel l c o m a r c a l , 

ieco l?at per la Gene ra l i t a t , va orga

n i tzar un curset per a m o n i t o r s de 

l 'esport escolar. F é r e m : G imnàs t i ca , 

a t l e t i sme, h a n d b o l , bàsquet , l u q b y , 

na tac i ó . . C o m e n ç à r e m uns 6 0 i vam 

acabar uns 3 0 . El curset era per cobrrr 

places a la comarca del G i ronès , to t s 

ia t e n í e m plaça a G i r o n a , |o t a m b é , 

però el reqrdor d 'espor ts r les assocra 

c ions es van m o u r e i vaiq venir aqu í . 

Ar iuest any h e m fet u n a l t re curse t , 

d 'uns 28 dies, a A l p , a m b qent de t o t 

Espanya i de cara a esports mes con

crets. 

A r i u í a Lla( |osteia vam començar 

el mes de febrer i els nens i nenes 

eren de 7 a 14 o 15 anys. De 7 a 9 els 

ha d 'ensenyar el mes basic, p s i c o m o 

t r i c i t a t . De 9 a 12 fan una mica to t s 

els esports en qeneral , i veus en q u i n 

sobresur ten mes i tenen mes a p t i t u d s , 

per tal d 'aconsel lar los. F i n a l m e n t de 

12 a 14 la es d e d i q u e n a un sol espor t . 

En un p r i n c i p i es de ia que cadasci j 

d 'e l ls havia de fer un cer t n o m b r e 

d 'espor ts rnd iv idua ls i per equ ips , 

pe rò |o els h i vaig ensenyar to t s . 

Es pod r ia destacar t a m b é , que he 

observat que les noies hi han posat 

mes v o l u n t a t que els no is . 

(Jnnií's Jificultais tens ' 

P. Cor tés : El p r o b l e m a p r i nc ipa l 

es t ' a iu t , t an t per els en t renamen ts , 

c o m per als desp laçaments . Far ien 

fa l ta mes m o n i t o r s (heu de c o m p t a i 

(|ue són 3 0 0 a lumnes per a m i sol) 

I que hi haqués qent su f i c ien t per 

anar als desp laçaments , \a que mo l tes 

vegades si anem a G i r o n a els equ ips 

s'han de d i s t r i b u i r en t re 1i>^s o q u a t r e 

pun ts d i f e ren ts . Pt)t sort ir gent de les 

associacrons, pe rò mar és el m a t e i x que 

SI hi va el que els ha p o r t a t els ent re 

naments . 

/ els nie·ilres no els tan Ki^'nas-
tu a al (('/./(•,!,'/ ' 

J . Soler : Jo només puc parlar de 

l 'ensenyament esta ta l . D r n t i c (ie la 

p rog ramac ió dels cursos hi ha la 

g imnàst ica ob l i qa to r i a , p e i ò no hi 

ha assignació per a cap pro fessor . 

Tenen l 'ob l igacro de tenir grmnast ica 

els nanos, però no els mestres de 

fer h o . Ara to t s els a lumnes de l 'escola, 

en fan una hora setmanal c o b e r t a a m b 

una assrgnacró de l ' A i u n t a m e n t i la 

resta es t reu de les quo tes de l 'Asso 

c iac io . 

TEMES GENERALS 

(Jitin e\ l'cnJiH Je l'e\i^i>r! per 
part ile rXnintaineut ' 

F S a n t a m a i i a C o n s i d e i o C)ue la 

base de l 'esport l's i 'espor t escolar 

Estic m o l t cap f i ca t en ciue t n i enda 

vam 1 c o m p t a r à sempre ami) el m e u 

supor t rlir)s l A j u n t a m e n l T a n ) p o r 

p o d e m deixar de i )anda els '-(lU'PS 

led i ' ra ts (|ut' la f u n c i o n e n i i·ls ( )ur 

rs p o d i ' n c e a r Pi'i i -xemple i'.-Hnv pas 

sat es va 'or mar l 'e í iu ip d i ' bascjuet 

' l i ' t ju t a ((ue unes noies m'hci v a n p r o p n 

sai 1 v/am podeí t o n v i ' n c e í l 'F rn i l · p i ' 

que s r ' n fes ca i i ec Fins ara c i e r l u i ' ' 

•̂  l la sci jui t una p o l í t i c a l ' ou ' vo rada 

'<! m i e l o i se n'anava per a! f u l b r i l 

hi [ i i id ia havi ' i nanos a m b altu-s 

r n u i i i t u d s , que (|uan sor tu 'n el r o l 

i·i)i la no p o d i e n h " ' es mes 

S I es pi i>|-nocinna l 'espor ' es poden 

eie,)i uni'S m o t i v a c i o n s en els nois < 

noies i i )o tse ' n( i n a n t a n t a l locs 

poc ind ica ts per a !a seva edat . 

FI i j r o l j l i 'ma es l ' economic Aques ts 

f/'"' tnií;„(rcin en el Imal .l< l'AA I I 
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equips l'únic recurs que tenen és 
l 'Ajuntament i fins ara, quan comen 
caven l'any, el pressupost ja estava 
menguat pwls dèficits de la temporada 
anterior. Aquest any ho hem volgut 
Iniciar dient els calers de què poden 
disposar fins al final de l'any i des
prés quan comenci el que ve ja en 
parlarem del que els fa falta. Crec 
que és la manera d'acabar amb aquest 
dèficit. 

-Quina és la quantitat que l'Ajun
tament destina a l'esport? 

F. Santamaría: Enguany la partida 
d'esports és de 1.000.000 pessetes en 
un pressupost total de 32.000.000 pts. 

Cobrir les despeses de tots els 

equips és impossible, ara bé, els calers 
que fan falta s'han de demostrar 
amb fets i l 'Ajuntament ajudarà a 
aquests equips amateurs. No estic 
•.'acord en què l 'Ajuntament hagi 
de destinar uns diners a una gent que 
són semi-professionals. 

-En aquest cas a Llagostera potser 
l'únic és el futbol, no^ 

F. Santamaris: Al futbol se li han 
destinat 90.000 ptes., però única i 
exclusivament per a infantils i juve
nils. Als grans res, quant a l'assumpte 
monetari. Ara bé, l 'Ajuntament paga el 
manteniment del camp, la l lum... 

Què hi ha d'aquell Consell Local 
d'Esports del qual es parlava l'any 
passat? 

F. Santamaría: Dins aquest propò
sit de l'Ajuntament de tirar l'esport 
endavant vam voler agrupar tots els 
equips en un Consell Local. Em 
sembla que va sortir en un Butlletí' 
que s'havia format el Consell i no és 
ben bé aixf, sinó que vaig voler fer una 
sèrie de reunions abans de forma
litzar l'assumpte perquè ja tenia 
l'experiència de què quan hi ha una 
reunió o una junta, la majoria de la 
gent falta o no pot venir per " x " 
causes. Vaig voler veure si hi havia 
una constància. Això va fallar i tinc 
testimonis aquí' de què havia dies que 
ens trobàvem dos o tres. 

Crec que un Foment o Consell 
Local d'Esports és l'única manera 
de què tots aquests equips puguin 
funcionar més bé i hem de mirar 
de què pugui arribar a ser una realitat 
amb persones que realment estiguin 
interessades. 

E. Montiel; Aquest mateix Consell 
serà el que podrà parlar després 
davant de l 'Ajuntament de les neces 
sitats que hi ha. 

F. Santamaría: Efectivament, i jo el 
que veig és que ara, en no haver-hí 
juntes formades, no hi ha socis i només 
es poden emparar amb el que dóna 
l 'Ajuntament, i aquest no pot cobrir 
totes les despeses. 

LI. Nuell: L'Ajuntament ha d'apor
tar unes pessetes, però els que hi col-
laboren també. 

E. Darder: Dieu que s'augmentaran 
les subvencions si es demostren les 
despses. No veig com demostrarem 
les despeses de desplaçament amb 
cotxes particulars. 

F. Santamaría; Per solventar aquest 
problema, l'única manera és que 
abans de fer el pressupost de l'any 
que ve ens trobem i repassem bé les 
despeses que hi ha. 

Volíem parlar ara de la profes-
sionalització de l'esport, del futbol, 
d'això que sempre s'ha dit de què hi 
hauria d "haver un equip amb jugadors 
del poble... 

(L 'opin ió general és que sense ser-hi 
ells no se'n pot parlar. Insistim en 
què cadascú doni l 'opinió pjersonal ja 
que és un tema interessant). 

F, Santamaría: Com a membre de la 
junta jo puc dir que aquests nois estan 
fent una tasca que és d'apreciar ja 
que miren que el futbol no s'apagui. 
Ara bé, de la manera que ho porten 
o ho deixen de portar, no hi vull 
entrar ja que és un problema d'ells. 

E. Montiel : Potser l'enfoc que s'hi 
dóna no és el que requereix el poble. 

P. Cortés: Més de la meitat dels 
jugadors són de fora. Possiblement 
si fossin del poble hi hauria més moral 

dins l'equip. 

J. Soler. L'enfoc no és l'adequat 
als fons que es recullen. El problema 
dels jugadors forasters no seria tal si 
hi haguessin fons. Un club particular 
si té suficients mitjans pot fer el 
que vulgui i en tot cas que els socis 
li exigeixin. Ara bé, interessaria que 
almenys hi hagués un equip on to thom 
de Llagostera hi pugues jugar, inde-
pendenment de la categoria en què 
estès. 

LI. Nuell: Ja fa temps que s'està 
fent futbol per a un públic que no 
hi és. El futbol és un espectacle i 
com a tal necessita un públic. El 
futbol no es perderia si Llagostera 
estès dos anys sense primer equip 
I no sé perquè s'esgrimeix tant aquest 
argument de què el futbol s'ha de fer 
per força. 

Quina és la situació actual del 

poliesportiu? 
F. Santamaría: Es pot dir que ja 

és una realitat. Les obres ja estan co
mençades i possiblement estarà acabat 
l'octubre o novembre. De moment, 
el que quedarà fet serà la pista sense 
vestuaris ni res més. 

- Quin pressupost hi ha'^ 
F. Santamaría: El pressupost F)er a 

la pista és de 2.278.402,50 pessetes 
amb el material de porteries, xarxes..., 
i per a la piscina i vestuaris, que són 
comuns per to t el que es practicarà 
en aquella zona, és de 17.024.267 ptes 

J. Soler: Està previst que es pugui 
cobrir la pista i fer-hi grades? 

F. Santamaris: A ixò ho podria 
contestar mil lor el delegat d'obres 
públiques de l 'Ajuntament. 

La pista reunirà els requisits 
necessaris "^ 

F. Santamaría: Perquè poguéssim 
tenir subvenció de la Diputació, la 
pista s'ha hagut d'acomodar a unes 
normes que ens van exigir. Les mides 
seran les reglamentàries i el conjunt 
farà 44 x 22 íncloint-hi l'espuí de 1 
metre entre la pista i la valia. 

Kl que en principi no es facin 
els vestuaris pot plantejar algun 
problema' 

F. Santamaría: Quant a l'esport 
escolar, el nano ja va vestit. Els ditres 
hauran de fer servir els del futbol 
i to t serà un problema de coordinació 
i combinació d'horaris. 

S'ha consultat a les entitats per 
assegurar que la pista pugui satisfer 
les seves necessitats' 

Aquí' entrem en un llarg diàleg 
amb diversitat d'opinions del que 
podem destacar l 'afirmació per part 
del regidor d'esports de què la pista 
tindrà totes les condicions reglamentà
ries i els dubtes dels altres sobre si 
faltarà una cosa determinada o aquella 
altra, de si hagués anat més bé pre
veure els vestuaris en un altre l loc, que 
si ha estat molt improvisada (opinió 
mol t general), que hi ha hagut poca 
informació, etc. 

FUTBOL 

Tal com hem dit, a la reunió no hi 
assistiren els representants de la Vnió 
Esportiva Llagostera Tenint en comp
te la importància del futbol a Llagos
tera vam optar per plantejar-los les 
mateixes qüestions que ets altres 
grups, encara que fos sense la possi-
hilital de partu ipar en el dehat cosa 
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que hagués estat molt més interes
sant. 

(Contesten per ordre a les qües
tions indicades al principi.) 

"Tenim una Junta composta per: 
President, tres sots-presidents, 1 tre
sorer i vocals." 

"Actualment comptem amb uns 
240 socis." 

"E l pressupost d'aquest any és de 
1.500.000 ptes. distr ibui t de la se
güent manera: 1.000.000 per als 
lugadors, 160.000 per als àrbitres 
I la resta per a farmaciola, fitxes i 
altres despeses. Aquests cèntims surten 
de diferents fonts: 

— Els socis paguen una quota de 
2.400 ptes. a l'any, com a mín im. 

-L 'A jun tamen t ens dóna 90.000 
ptes. fins a final d'any per al des
plaçament I despeses de juvenils 
i infanti ls. 

-Taqui l les : comptant el que és 
pròpiament taquilla conjuntament 
amb la rifa i el bar, durant la tem 
porada passada es recaptaven unes 
40.000 ó 50.000 ptes. cada diu 
menge. Aquest any el descens 
farà que la gent (principalment 
la de fora, que és la que paga) 
no vingui tant. Es preveu que això 
quedarà reduït a unes deu o 
quinze mi l pessetes." 

"Com és sabut comptem amb 
tres equips: infanti ls, juvenils i primer 
equip." 

"E l nostre principal problema són 

els diners." 

A continuació vam exposar-los que 
en el debat plantejàvem el tema de 
la professionalitat de l'esport que els 
afectava directament La possibilitat 
de fer un equip de futbol, exclussi-
vament amb jugadors de Llagostera 

i que no cobressin... 
"Un equip de jugadors del poble 

sense cobrar no el veiem amb futur. 
Quan es cansessin o les coses no anes
sin bé s'ho deixarien. En canvi quan 
es paga es pot exigir. 

De totes maneres estem intentant 
que any rera any augmenti el nombre 
de jugadors del poble, cosa que anem 
aconseguint. Recordem que dos anys 
enrera, de Llagostera sols hi havia 
2 ó 3 jugadors en plantil la i aquest 
any passat, ja eren 10. " 

/. quant al poliesportiu'' 
"Quant el poliesportiu, val fer 

l'observació de què ens disminuirà 
considerablement l'aparcament del 
f u t b o l . " 

Col.Iectiu de Redacció 

FUTBITO 

Durant els mesos d'estiu tin
gué lloc un campionat de FUT
BITO a ki pista del Foment de 
Cassà. Fls jugadors havien de te
nir de 16 anys en endavant. Hi 
participaren 10 equips: 9 de 
Cassà i 1 de Llagostera. Assa
bentats de la bona actuació dels 
llagosterencs ens hem posat en 
contacte amb ells perquè ens 
ho expliquessin amb més detall. 

"Fls components de l'equip 
érem; en Jordi Russmyol. en 
Diego Cortés, en Mejías, en Josep 
Sànchez, en Josep Oviedo, en 
Santi Roig. en Paco Cortés, en 
Ramon Soler, en Jesús Santama-
ria, en Salvador Malagon i l'Aure
li Bermejo. 

Fstàvem subvencionats pel 
Tròpic, Paviments Pulimax i Fs-
ports Jorma. 

Fn el campionat es van fer dos 
grups: A y B. Nosaltres quedà
rem campions del grup B. El pri
mer de cada grup s'enfrontava 
amb el segon de l'altre i els guan
yadors feien la Final. Arribàrem 
a la final havent guanyat els al
tres partits per força golejada. 

La final fou desastrosa; nosal
tres havíem anat a jugar el tor
neig per passar-ho bé i sense cap 

ganes de "foUons", però la gent 
s'ho agafà amb la típica rivalitat 
de Llagostera contra Cassà i la 
tensió s'endinsà en els jugadors i 
en l'àrbitre. A la primera part 
guanyàvem per 1-3 i al final del 
partit estàvem 4-4, havent-nos 
pitat un penal en contra. Jugà
rem la pròrroga i perdérem per 1 
ó 2 gols. De totes maneres estem 
molt contents del resultat ob
tingut. 

Esperem que si la pista polies-
portiva s'acaba, ho poguem orga
nitzar ben aviat aquí a Llagostera 

Per acabar ens agradaria ressal
tar que nosaltres amb aquest fet 
hem volgut demostrar als aficio
nats del futbol i al poble de Lla
gostera en general, que sense anar 
a buscar jugadors de fora es pot 
fer un bon equip." 
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HiSÏ&RIES LOCALS 

En començar aquesta colJabo-
ració en aquestes planes, voldria 
fer un repàs del que ha estat el 
joc dels escacs a la nostra vila al 
llarg dels anys. Per fer-ho més 
entenedor ho dividiré en dues 
etapes: antiga i moderna. 

i)eixarem l'època antiga per a 
una altra ocasió i avui només psu:-
larem de la moderna. Aquesta 
comença a finals del 1971, quan 
es convoca el 'Trimer Torneig 
local del Trofeu Domingo Pas
cual Carbó" a càrrec de la secció 
d'escacs del "Casino Espafia" i 
sota el següent lema: 

"Este Tomeo quiere rendir 
Memòria y Homenjge a la perso
na del extinto Doctor Domingo 
Pascual Carbó, quien, ademas de 
sus copiosas dedicaciones profe-
sionales y altruistas dio, a lo lar-
go de su fecunda vida, toda una 
lección de estima y estimulo al 
noble juego del Ajedrez. Quiere 
significar también que se le 
tienen en presente, ccai su senti-
do ético y como acicate de la 
competición y del juego." 

El torneig, que era de caràc
ter tancat (més endavant veurem 
el que això agnifica), acollí 
catorze jugadc«: A. Andrés, F. 
Verdalet, R. Bellvehí, F. Cabar-
rocas, P. Cabarrocas, A. Clara, 
J. Clara, J. Fontanals, J. Garriga, 
P. Pascual, R. Pascual, G. Sureda, 
J. Vila i T. Vila. Es jugà pel siste
ma de lliga i resultà molt dispu
tat, ho demostra el fet de què del 
primer classificat al novè, només 
hi hagué una diferència de dos 
punts i mig.' 

El campió es decidí en una 
partida al final del campionat en
tre Josep i Tomàs Vila. El primer 
només havia d'empatar per pro
clamar-se campió. Al segon no
més li valia la victòria. 

Intentant situar-nos en la ten
sió que això significa, analitzem 
la partida en qüestió: era el 8 de 
juliol del 1972, juga amb blan
ques Josep Vila i les negres són 
per a en Tomàs. 
1 . - P 4 R , P 4 A D 
2. P 3 C R C 3 A D 
3 . - A 2 C R, P 3 D (contra 
la defensa Siciliana var. Dragó, 
el blanc elegeix un sistema de 
l'atac "Indio de Rey") 
4.- C R 2 R , P 3 C R 
5. 0 - 0 , A 2 C 
6 . - P 3 A D , C 3 A R 
7 . - P 4 D P x P 
8. P x P , P 3 R 
9 . - C 3 A D , 0 - 0 

10. P 4 AR, C 2 D ! ? (Mülor 
era D 3 C D amb un ioc molt 
sutil ja que ara no li serveix 
al blanc l'atac a base de P 4 R 
a causa de 11... - P x P; 
12 . - P X P - C X P! ni tampoc 
11. P 4 A R - P x P i e l negre 
allibera tot el seu joc.) 
11 . - A 3 R ? (això és un error, 
amb P 5 D es lograva avantatge 
posicional en ser obligada la con
tinuació 11... - P x P; 12 . - C X 
P! i el negre queda amb una po
sició molt debilitada.) 
11.- , C 3 C D 
1 2 . - P 3 C D , P 4 A R 
13. P 5 R ' (un altre error, 
aquí també era obligat de jugar 
P S D ! per a lograr una posició 
satisfactòria. Ara ja té avantatge 
el negre.) 
13.- , P 4 D 
1 4 . - T D 1 A D , P 3 T D 
15. D 2 D , T 2 A R 
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Aquesta fou la classificació final del 
"l.er Torneig Local del Trofeu Domingo Pascual Carbó" 

•imm^^ti»mi)*í· 
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1 6 . - T 2 AD, A l A R 
17. T R 1 A D ' ' ? (aquest ja és 
decisiUj tot s'acaba per al blanc.) 
17 , A 6 T D 
18. C 1 CD A x T 
19. D x A , A 2 D 
20. C 3 A D A I R 
i el negre amb neta superioritat 
posicional i material, obligà el ri
val a abandonar en la jugada 56. 

Josep Vila va cometre errors 
impropis de la seva categoria i 
amb ells va facüitar la victòria 
al seu cosí Tomàs, proclamant-se 
campió per "average" amb tota 
justícia. 

Simultàniament, amb l'inici 
del campionat començava un mo
viment d'indignació sobre el ca
ràcter tancat d'aquest, ja que no 
hi hagué inscripció lliure, l'orga
nització no va invitar a tot un 
gran grup de jugadors. El punt 
culminant fou quan les dues 
bandes s'enfrontaren dialèctica
ment. Així es va iniciar el II 
Torneig Local del Trofeu Do
mingo Pascual Carbó, d'inscrip
ció lliure i que ja comentarem en 
una altra ocasió. 

Ja ve 

\ . ^ 

v\t^ 

Diada de l'11 de setembre 
Poc puc dir -que jo sàpiga- del 

temps pretèrit, de la diada de l 'Il de 
setembre a la nostra vila. Al meu ex
teriorment mirar i veure era un dia 
com els ciltres, ara que, jo crec que 
sempre per aquesta data no han faltat 
mai llagosterencs que no recordessin 
i sentissin encongits, però amb el cor 
encès, la gesta de la diada. 

Avui, dintre aquest "ans d'ahir", 
férem honor i darem un séc i veu a 
uns catalans, que si bé no són llagos
terencs, són homes que estimaren 
tota la nostra terra encara que al seu 
indret hi hagués una sola cabana. 

El mes de setembre té recollit i 
ben guardat dintre seu una gran diada 
catalana "Onze de setembre de l'any 
1714". diada dolorosa d'aferrissada 
lluita on sagnaren i moriren amb orgull 
i altivesa molts catalans; hem de tenir 
present que el català no denigra la 
seva terra ni torça el coll fins a morir. 
Del català s'ha dit i confirmat que no 
és agressiu ni venjatiu, respecta i re 
coneix les causes i aJuda anib voluntat 
al proisme; ara, és sumament batalla 
dor quan volen jugar i trepitjar el seu 
honor i vida; perquè el català vol ésser 
mestre i amo del que és seu. 

Rafel de Casanovas 
Darrer conseller en cap del govern 

municipal de Barcelona, en una sessió 
del Consell de Cent que presidi, pro-

possà que abans de permetre l'entrada 
de les tropes de Felip V que assetjaven 
la ciutat, tots els ciutéidans de Barcelo
na devien quedar sotterrats amb ella. 
Ell va caure ferit en l'asalt del Baluart 
Portal Nou el dia 11 de setembre del 
1714. 

Joan Prim i Prats 
Un home de les primeres figures de 

la milícia i política espanyola del segle 
XIX. 

El general Prim va néixer a Reus el 
dia 6 de desembre del 1814, va ésser 
assessinat a Madrid, morint el 30 de 
desembre del 1870. La seva valentia i 
zel el va portar a ostentar merescuts 
títols i alts càrregs, entre ells Compte 
de Reus, Viscompte del Bruc, Gran 
d'Espanya de primera classe, Marquès 
de Castillejos, Diputat a Cort per Vic. 
Tarragona, Barcelona i senador del reg 
ne per Reus. Va ésser anomenat fill 
adoptiu de Barcelona. 

Era l'any 1906 quan la revista na 
diva i plenament madrilenya "Nuevo 
Mundo", que era prou coneguda i 
repartida a Llagostera, en el seu num 
639 d'un dijous 5 d'abnl del 1906, 
recollia un troç del discurs que va do 
nar en el Congrés de Diputats de Ma 
dnd aquell gran català i militar es 
pany oi 

Llegiu si us plau 
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Bflo XIII • núm. 639 
3ueves 5 

BBPIü 1906 
nuevo muRDO 

|P,.c,.,»eenamos| floticias v gt6nicas 

k IUESTH08 LECTOBES 

PARA EVITAR QUE COINCIDA SU APARICIÓI COR 
U SOLEMNIOAO DEL JUEVES SAHTO. EL PROXIiO 
HUIERO DE "NUEVO iUHOO" SE PUBLICARÀ EL 
•lÉRCOLES. 

HISTORIA DE 3 
a LA SEMANA 

GUCBSOS CULMI. 
*^ NANTES 

bUNES, as.—El rcy d n -
tiDbwca en SaaU Crux 

~ . / . i . ^ . . . . , <>« Tent.ift.—L« Confe
rencií de Algtclru principia à aprobar el ardcuUdo «>-
hlf.i!°. ^ í" '"• Puírto» marroquicf, cnnIUndola t 
ÏÏÜ^Í""?''*"?"" " «P·flolti.-üetencíones Y re-
r»«^oi en Barcelona coa motivo de tupucMoa prepara-

Madolcroi de la partida del «Vivilio». 
. « ï * ^ * * * •'""•'«'<> «mlo-tarc» i q«e ha dado ert- Sangarrén 
í^-'.!lf."·'·5JÍ'"„P?'."»P!» «>»";«• <•• «Ijuno» puntos '>fo««'6''· fronterizot del 
Macedònia. Egipto —Rccrudcot la inaurrecdón en 

ÍTMJÏÍe?' ^.i^^ r^ " • *•. '• PoMaclón de la Laguna I 
»M«lot rtfertntcs al Banco y é fa Policia de Mamie- ma 

eJn'írp'ü·? "* " " • * • ^<"* comnnlcan qne la situa 
inaurrecciAa leneral. 

MIÉRCOLES 28.-Visita del rey i la Orotava -De»-
cubrim ei to en Barcelona de nuevoi depósitoa de ar
mat atribuidos à lo. carlistií —Motin de obrerot lin 
trabajo en Jerez de >a Froitara.—i-allece el general Ce-
rezo. 

L I Clmara norteamericana acnerda la conatrucción 
de un acnrazado de 19.000 toneladaa, variot aubmarinot 
(por un miilun dedoUart) y tret torpederot. 

Jrnves, 29.—El rey coloca la primer» pledra del mo-
numento al primer duque de Tetuín, en Santa Cruí de 
Tin-rife—La Conferencia de Algecirn toma nuevo» 
acuerdot respecto del Banco y del recargo de dercchos 
aduanerot.—Asesiíuto del mgcniero lefc de las ubras 
del puerto de Barcelona, Sr. Angulo. 

Terrenrato en U Itia de Ustica, prAxIma 1 SIcUla. 

VlEINEt, 30.—Lle|a el rey i la* Palmaa.—Continúan 
loa registro* domiciliarios y hallazgoa de armas en 
Barcelona. 

El canciller alcmln Von BOIow, desmiente en el 
Rex ittag los rumores que circulat a i sobre su próximu 
retiro. 

SABAOO, 31.—Llega é un acuerdo completo la Con-
f-rencia de Algeciras. - Fallece en Malrid el barón de 
" *- Disturbiot en el Ferrol con motivo de una 
proc^slòn. 

Agresión al cdntul lngl«s y motfn general contra lot 
curopcos en ScItUn (Pèrsia). 

DOMINQO, I.—Publlcase en la <Gaceta> el nuevo 
ancel —Es elegido aca'démico de la Lengua, D Ar-

mando Palacio Valdés.—Descubrimirnto de un nue\o 
depósiío de elementos de guerra en Monistrol (Barce-
ona). 

Continúan los terremotos en la it*a de Ustica (Sur de 
Ralla). 

:BL_eATALANISMO DEJPRIM 
Lo qut ahora acontect. con CataluAa no es nuevo. La susieLón d, ' ^ ^ ' 

maUs « unviejo arbttrio empleada contra aqutllas provincial por eíp 
T,n*n J!'""Z '"í "• '*^' P">'""''ià en el Congreso el conde ^ 
mento de a arbitrarledad por M gobterno moderada. La falta 

liT,^ "' .T"'" """""' "" ""'<!"' '"""àn. que Sui una mlllctk j la política en la Ezpafla del stglo XIX . 
Sil* palabras parecen estar anlmadas de la vida que la act/alidak nnílt 

Pnm resuc.tara y entrarà en el Congreso de los DipJalspronu' 
dscurso De tal moda la torptza gubernamental Hace quelasclrcu 
tuen en la vida nacional, como si et factor tiempo no nossirliera 

O» pide que d*li 
. i para qui tanta oprciiòn? J C U Í I es la r » . P " " cuando e l / 

la Corona; la cauu es el raoultlco connrf™.:„.! 

garéntias constitucio-
er central. Mut expff-

eus, ccAtra el tnpaí/ni-
tio nos mipide ràmmducir 

primJras/mguras de la 

Jil pensamleftfo. Si 
'arC^ sin duda, esl/mismo 

'stanrias se repit^y perpe-
ra nada. 

I raqultlco conoclmlento Ptde 

ejempjo de /èspetar las leye», 
«speto no yfene de arriba, mal 
ijuetos deabajo las respefen. 

que fTl ' ·CM^con^usIicla, qae (fobemíis 
con sepini l í id/ qu« o6 saquiis al pueblo màs 

los catalanes son altives, behcososy de eslorza- f / « ' • « ' o de «u rWÍieza, para que no veamos 
do íorazón; pues palo y h erro i los catalanes ,"'«''«» '«bradotíí?abandonar sus tlerras, Infe-
decl» voíotros, olvidando que el caballo IOBOSO ' " » r « « ' o » / * r T a r sus tiendas por no poder 
V de pura sanjre no se le puede domar con el P* ! * . "? " " • * / » P"*'» P 'ro «" «títema de respe-

. . . . L»* ' ·»«y.drequld ·d .dei i i« t lc ia8yecoi fOf i i^ . , 

qtic tenéis en la ciència de gobemar Catà üfla « - . -, 
UB pals vlgoroso, Calauíla es un pais robuVn " " " " ^ <'"«'«' <"« 1 

litigo y la espuela, porqué Indudablemente se 
dispara y arroja al Hnete por el aire; y i l te l i "** * * 
quiere enfrenar con mano dura, tampoco M lo- " * 

m . r . - . . í í ' " * " * " " vuMiro sistema, y en v»no 
í ü l f " I * ' " * «" persuadiros. Yo bien %i que para 

gra el objeto, pues entonces, cuando otra cosa SI ' * ">*">• ' •« necesitan cleriaj dotes que no 
no puede, se levanta de manes, se deja caer de ?-!£?"*"'* • " '<*• «««"«les mínistros; para bien 
espalda y rcvienta bajo el peso de su cuerpo al 5 „ ? ; ! " * ' • * "«cesila ser hombres (randes, y 1 
Jlnete que Imprudentemente le castiga. Lo que I „ ï , , „ *•"? ^ ' ^ """Y Pequeftos A no ser asi no 
doma al caballo fogoso son las caricias y la 3Ï"v!;,Vl· ' · '°"'<>P«<l'·;rangobernar»ei8cabos 
mano suave del jinete ' * 

í N o es aquel p. 
llgentC y honradOr n u lu puaciancgai. ruc» en- laianes, y no OI crFvriiu — i . . • . 
tonces, ipor què lo mandíis como à un pa.s de de per»e?uirlos y de m a t « l o . Y*Í? „"„"" '? ' • * 
salvaies ó vagabundos? AhI esti la falta de tac- moï la M la atris v V Í T n . ^ . . 1 ^ * l°l "" ' ' ' *" 
to, ah! està la falta de talenio ,Qué necesídad salvajes de ípoca's r ó m n ! r.m„?! "rinicos y _ ^ 
hay de ese esiado de sltio permanenfe en Cata- remos la (ustificaciòn de n n ^ f r . . fi,!' .'"'^""'f*: •« <!« »que' rey, se compiíndena semeianie/ror 
lufla, pues hace ocho aflea, seflores. qne està aiM ha pasado en Catalufla « n ò r . . ^ H * ' * * ^ " ^ ^ , " . " ^ • · P"'" * '"« catalanes no • e l e j j M · * » * K . 

eSc?m'íldó*·,i^.".H.·'!. »·t~í'«f''»í^eme"hubitra"; 
pal . laborioso, trabajador, inte- Sc2r?s coVi l c a í m V ^ ^ a f . i i ; ' : . ' " ^̂ ^ 

Ipl No lo podéi . negar. Pues en- talanes, y no «'=?r?en/i ' •'^'*, " Í M - Ü . " " 

torla. Alli no ha habido srgiridad para nadie 
Los hombres han sido arrcualados de sus fami-
l!as para ser à las pocas horas degollados. Si. 
de^ollados bajo el pretexto miserable de que 
habian querido hnir, como si fuese poslt>te que 
el presó pueda huir del mozo de la escuadra. 
una vez que le ha puesto su robusta mano enci-
ma y lo ha tn 'uelto con su encerado cordeL 
Eso es asesinarlos. Y sepa el Congreso, que no 
han sido uno, dos, ni diez, sinó que son 143 los 
asesinados de esa manera. 

Pues son también muchos centenares los que 
jurgados por la misma legislación, han sido con-
ducidos, unos à Filipinas, oir )s i las islas Cana-
rias, y otros i \M provin:ÍJS del interior, y un 
numero crecido, 81 creo, si, 8l,aqui lengo una 
carta de los mismos que fueron conduciJosel 
aflo 49 al presidlo de la Carraca. Í Y de què ma
nera se les prendia? Llegaban à SH casa: «éCómo 
se llama usled?* les preguntaban. Fu'ano de tal. 
Venga usted con nosolros.» Y desde alli mismo 
se los embarcaba para el presUio de la Carraca. 
Y ha habido caso en que habim lo ido i pren-
der al padre, no hallindole, prendieron al hijo y 
se le envio al presidio, d( nde ha estado desde 
el aflo 49 hasta hace ocho dias. 

Alli han estado los infelices sutriendo el casti
go de los màs indlgnos criminales, sln haberles 
tornado la màs insígnificante declaración. 

Si, lo que ha pasado en Catalufla, seflores, no 
seria posible concebirlo si no se tocase la reali-
dad. iCreeràn los seflores diputados que se ha 
Ilevado la barbàrie hasta el punfo de perseRU r 
y encauzar y despojar de sus bienes à una ma-
dre desdichada porqur dio hospilalidad à im 
hijo rcseguldo' 'Pues (S ) ha sucedido con la 
madre de Beliarda Esle hombre mandaba una 
partida centralista, y habi^.idose visto persegui-
do en todas direcciones, su gente se disperso y 
él fui à buscar u»-aíïïr>^en casa de su madre. 

^Pflfïesta pojMTmujer, despues de luber visto 
matar à MHfíjo en su prnpia casa por no haber-
se qnendo rendir, fué perseguida y encausada, f 
tuvo^ue huir abandonandn à sus hijas, y huida 

a hoy. y en Madrid està arras^rando una exls-
:ia de misèria y de drsdicha, pues como he 

d'cho, se le arrebataron los pocos bienea que te
nia para vivir ella y sus hijas.» 

Y la conducta de vuestros agentes adminis-
trativos también es duice, suave y paternal En 
primer lugar, han de saber los seflores diputa
dos que en Catalufla, lo que no sucederà en 
oiras provincias, hay pueblos en que se les exi-
ge la contribución denigrante que lot seflores 
feudales imputieron con el nombre de dret de 
cuja. que quiere decir derecho de penuda. Esta 
gahela que por espacio de muchot aflot se ha 
conocido con el nombre de sens doaa.cetao de 
mujer, se le disfrazó después con el nombre de 
sens convingut, censos convenidos; y deben sa
ber los seflores diputados. que el origen de esta 
iniusta contribución, conocida hoy con el nom
bre de cento convcnido, no es otro que el de
recho brutal que lot tcftores feudales se dieron 
de poseer lat mujeret de sut donlnlot la pri
mera nochc de noviot. Puet eto ic paga hoy en 
algunot pueblot de Catalufla, no coaio ac paga-
ba aniet, que etto no puede tcr, pcro ai en es-
pede. 

iPor qui , pues, vuelvo à repetlr^attf i dttf?^* 
contra (Zatalufla? Algunas v e c | y J Í g J M > < [ ^ R 
de buscar la causa, y por tpi<Qii ioMJTOWgl^* 
cabeza, no doy con ella jQnPJtfrt^MBb (oi c ^ 
talanes tibiot en dar cuau0S^éfh^ TU pacto q u ' 
tàcitamente «e hizo enin ta augusta viuda àe 
Fernando VII y el pueblo Ifberal cuando la m"'r 

riglendo 
nes? 

qne està alH ha pasado en Catalufla, seflores dèióué» del 
ese sistema con muy pocas excepció- a io de maldIcKSn, despuis del aflo « Ç T r i a t e semejante cargo, si. al contraiioT 

surosos i sostener la causa dè' iMbel sr muv trUl» e« rrrnritiriA - - - • — — - — • ••.•.«:. suiusus a sostener la causa a r 000* imao" ••• 
Pero desputs de todo, ^qui os pide Catalufla? alli ha pasado envUece V S S v r n Z T t r í S^i! ^ . í l - r"" . Í V " Í " ' ' " H " 'J ^""^'Pr!* ' 'TSC 1 ' " " " " " f a nuesira nis- afectos i D Çarlos, han sido, à pesarde su nu»"* 
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ro, muf pocos en comparaciAa d* lot que tl-
faleron la bandera de Isabel. 

De batallones (rancot solamente fueron 13 los 
«•e lalleion i campaOa, ŷ cuinios quedaron 
4lcsp«te de la lucha? 

Quedaron tres. y blen mutllados; yo tenia el 
*OBor de mandar uno de ellos; los diei restantcs 
•ubi n perec do todos con honra y Rlorla. de-
(eadlenao la bandera de Isabel II y it las liber-
tades palrias. De entusiastas naclonalcs murle-
raa i millares, y los combatés que sosluvieron 
en campo abierto. uno de ellos el que sostuvie-
rtM los nacionales de Reus en los campos de VI-
lUlonga, en donde murieron 200 bombi es con 
«sombr·so arrojo, repltlendo las celebres paia-
ttTM 4el ultimo cuadro de Waterlòo: «Los naclo-
•ules de Reus mueren, però no se r'.nden.» Y alli 
perecieron. /Y los combatés sostenidos por los 
nadonales de La Bisbal, de Villafranca, de Olot. 
4e Fif^eras, San Celoni y otros muchos. y las 
dlelensas que h cleron los pueblos de Ruideca-
Au, Solsona. Caldes. San Pedor. La Escala, Ri
poll, Moya, Mantlleii. Prades, Serra 
cooa. Lasenia de Rosell, Bimbod] 
4esa, Mona y Untas otras? Defeir<'a3 todas 
nas de hei. isim>. y que en su dif merecerln los 
«iogios de i hiiŝ Mt̂ , pues cual« otros auman-

emadofii vencldos», 
ble de 4u« lor-catala-

nos blcl/rOn. para que 
dara sújd4 e^M sie-

(toos, «prefir 
son la prueba 1 
nca ao fueroi/ 
(a corona duC 
• M d e iaabcLi 

^ n 
ttliS 
los 
.»ft^ 

•er 
líec 
.(Ue n 
la qi V 

Xx» catalanes ŝoivvb naYsai Vspafloles? ,̂ vfn 
luiestros ccaonos ó «in narffros esclavosj'·Se-
iwinos lo oiie sb}i; daJl «f- lenitivo 6 la mtierte, 
pcro (tut JctslA» iimla. El Horizonte amenaza 
(randes tympcs^des; (t muy poslblp^ue antes 
ae much* se >6ra una lucha de sigantes; dos 
banderM flotaran por los aires; çxaa una tendrl 
Ma paiïïdarios, y para entonc^es preciso que 
KM c»Mlanes sepan à cuil dejdsdos banderasde-

pn siar sus robustoOírazos. iSon loscata-
espartoles? Pues d^olverles las garantlas 

queies habéis arrebatado; garantias que son su-

a,que lienen derecjro i usar de ellas. porque las 
conqulstado orm su sangre; igualadios à los 

àtmà» espafloley^i no los queréls como espa-
Aolea, levantad/de alU vuestros reales, dejadioa, 
<|ae para nada^os necesitan; però si siendo et-
paíloles ios/querèis esclavos, si queriis conti-
•aar la poljflca de Fellpe V, de ominosa memo-
*la, sea et^uena hora, y sea por completo; ama-
rradles 1/a mesa el cuchillo como lo hizo aquel 
ny, encmadlos en un circulo de bronce; y si 
csto no basta, sea Catalufta talada y destruïda y 
•caibraaa de sal como la Ciudad maldita; porque 
••(, y s< lo asi, doblaréis nuestra cervlz; porque 
^ j olamente asl, vencerèis nuestra aitivez; 
tm, j • tiamente asi, domartls nuestra fitreza. 

SEJOS a 
HIGIHNICOS 

I ^ A PIBC La llegada de la primavera re-
mueve los malos humores dlsuel-

*(>• en la «angre y es origen seguro de numero-
*as enfermedades cutineaa. 

La piel no es únicamente la eavoltura destlna-
^ à defender al cuerpo del coatacto del aire y 
^ roce de los cuerpoa eatrafloa i nosotros, 
'•tao tambitn una espci ie de Inmenso pulmón, 
^ e colabora con los pulmones Interloret en la 
'^tribuclòn del ealor animal, ea esa comple)a 
•*rle de fenftmenos nutrltlvos y respi-atorlos 

donde la epidèmia ha obtenido un grado màs ó 
menos arudo de senaibllldad. 

Lo dicho bastarl à Indlcamos ta capttalisima 
importància de las enfermedades cutaneas, y los 
camlnos que ai medico dcbc seguir para coóiba-
tlrlas. 

Los profesores Aibcrlo Robin, Laradde, Oran-
cher Y otros, lua resucMado la vie)a teoria de 
«los humores», según la cual la dermatitis y de
més afecciones de la piel, tienen un origen Inter
no. De consigulente, para remedlarl2S no debe-
remos recurrir 1 curar loeo dolentl, smo 1 deste
rrar los grandes focos de infecciòn que suelen 
formarse en los profundo* del organlsmo, espe-
clalmente en la región Intestinal, donde las fcr-
mentaciones gistricas son muy frccjentes. 

Esté probado qne no sotamente esas graves 
diattsis que facllltan la propaf^ciòn de la sífilis, 
la viruela, la escarlatina, la pesle, elc. sinó tam-
bién otras nia leves, tales como laspúsitlis. las 
llagas, los herpes, los furúnculos. laa dermatitis. 
etc , etc, provienen de inioxicaciones nterínas ò 
estomacales, en las que la reabsordón de clertos 

inis ponzoflosos énvenena la sangre, detenitn-
'̂ ose mis tarde en los vasitos capflares de la pe-
Terla. y produciendo esas efervescenclas ó «es-
imas del mal», que estudia la dermat Jlogia. Es-
expllca por que los eczemas, los eritemas, los 

irpes y otraa entpciones de índole parecida, 
Inclden con un estado dispépsico, y van slem-

ire acompanadas de exceso de acidez en el lugo 
'istrico, demaslado rico en icidos lictlco, ac^ 

ico, butirico, etc 
La conclusión es evidente: para evitar la pro-

pagaciòn de las enfermedades cutlneas, el hlgle-
nlsta debe inquerlr las causas patógenas biicla-
les, tan copiosaa durante estos meses de prima
vera, observsr un rtglmen que excluya de la ali-
mentaclón cuanto pueda ejtdtar ó embarazar ex-
cesivamente el aparato digestivo, desinfectar y 
llmpiar de icidoa la masa sangulnea, purgarsc 
con frecuencia ó recurrir i depurativos que ez-

fmlsen los miasmas que orlginan las digesHonea 
entas y las fermentaciones Intestinales, y dar lar-

gos paseos, pues el ejerclclo favorece la circula-
cl6n y evita esos males que, como la congestlón. 
provienen de lu acumttlamiento morboso de 
energiaa. 

Tan sendltaa precaociones permltlria al liom-
bre, condenado por sn sexo i laa rudas faenaa 
del combaté por la vida. conservar sus juvenilea 
energias haata muy tarde, y darin ai cutis de la 
mujer ese tinte brilUnte, lerso y nacarino, que 
es, shi disputa, uno de los timbres indiscutible* 
de la beUeza. ,. 

La gran aliada de la vida ès ta liigiene, qna 
combaté lo* male* evitindolo*; por e*o *u* en-
*eilanza* son preciosa*. Para destruir un afecto, 
nada meior que suprimir la cauaa. Sublata eau-
$a. tolUtur e/fecíBS, dtcc un *ablo proverbio I*-
dno. 

A LA CARCBL P 0 « BSCÜPIR 
El dia 7 de este me* fueron detenlda* y multa

da* en lo* pastilo* de diferente* teatres de Nue-
va Yorli, nueve persona*, únicamente por el he-
cbo de tubcr eacupldo en ei pavimento. 

Entre loa detcnido* figuraban uo rico agente 
de Bolaa, doa comerciantes y un actor. 

El primero, qne Iwbia llcgado aquel dia de 
LouUvllle. fué sorprendldo ea ftagante delito, 
mordiendo U coUlU d* un paro y eacupiendo 
en el euelo. 

La poUcla Ie pidió 100 llbras d* (lanza, para *a 
excarcelactón; ma* como el dctenido no dlspii-
siera. por et momento, mi* qne de 01̂  tu4 arres-
tado provialonalmenU y encerrado en una celda. 

— y , -
Jt'c constituyrn una de las funciones vitales mls »/i Y V T TV Q U f T f f I 2 D 7f C 
«•«portantes. De tal manera, que si sus porós se i V l l W A o t l U L « l - « d % * » l 3 
wutilizasen 6 paraltzasen ba)o una capa de alqui> 
^ ' J . t . A A. , . . . i„ . . i . , „„„ t , . „ i . \ J f ^^ vx«-« ¥-<»> « TWT/^» >f 

Es un recull d'un llunyà ahir. Cadascú, per ell sol, que 
pensi i jutgi, és un deure i dret que té l'home. 

I per a cloure podem dir que el temps a mans de l'home 

cesa: el descenso de los salarlos de los obreros 
aflos atris, seguido de un estacionamiento, y el 
aumento progresivo del valor de las accionea 

La medida en que èsto ha sucedido. la expre-
•ao los dato* que 1 contlnuaclòn publicamos: 

La reducclón de salarlo* fué acordada en 
1902, alegando las compania* francesas, como 
jnstlficativo, la ba|a de la iinlla. La medida pro-
dujo una huelga geneial. que termino sometlèn-
dose los obreros. Las compaflias no Implantaron 
la baja de salarlos, tal como las habian acorda-
do; però si afirmaron su supcriorldad Imponlen-
do a los obreros una reducclón pequefla eaellos. 
En Lens, por ejemplo, el picador de carbón, se 
qiMdó con 6,00 franco* en higar de 6.72 qne an
te* ganaba, y el acarreador con 5,82 en higar de 
\04. En L'EscarpcIle cl |omal del picador baJA 
de 6,72 à 6.26, y el del acarreador de 5,61 i 5,32. 
En Drocourt las baia* fueron de 6,74 1 6,27 y de 
5,93 i 5,l& En Bronay, de 6,77 à 6.27, etc, etc. 

Ahora blen; mientras estos salarlo*. aal reba-
lados. han permanecido estadonartos desde 1902 
hasta 1906, las acciones mineras ban Ido subten-
do de valor vigorosamento;. , 

Conauitando V Economlste franeais, que di-
rige Leroy-Beaulleu, en lo* ntkmero* correapon-
diente* à lo* alio* citadoa, aparecen la* *igulen-
te* cifrar 

La accIAn de Béthoiie. emltlda i 1.000 franco* 
en 1851. y que valia 5.700 franco* en 1878 y 12J00 
ea tSOOi ilegó i cotizarse en 25.200 francos en 
1002, y en el aAo actual ba llegado 1 34.500. 

La acción de Oonrges emitlda i 1.000 franco* 
en 1856, vale 24J0O en 1902. Y 35750 en 1906. 

La de Lena, emitlda à 1.000 franco* en 1853̂  
nen i valer OOJOO en 1902 y 91 4Ü0 en 1906. 

La de Vlcolgne, emitlda 1 600 franco* en 1841, 
vale 22.800 en 1903 y 26.485 en 1906. 

En otraa mina*, aunque el capital primltlvo no 
*e ba muttipllcado tan portentoaamente, la subi-
da ha tenido tambiin lugar como expresa la si-
guiente lisla en que el nombre expresa el lugar 
de las minas, la primer clfra representa el valor 
de la accIOn en (902 y la segunda el mlsmo en ei 
aAo actual; Aniche, de 1.000 franco* 1 1.910; An-
lin. de 5JS0 i 6J00; Bruay, de 578 i 873; C|k 
maux. de 1J69 i 1.974: Doucby, d* XO» i^^SSl 
Drocrourt, de4XXS0 à 6.000; L' EacMeüef de • B 
à 1350; Ferfay, de 606 i \S», Llevin, 2X^1 
S.285;Marles,deZ100« 3J00. y OstricourrA* 
lJ90é234a f 

DE SPÒRT 
¥JN PARTIDO DB J u nn hecho dbr al 

L A W N > t B N N i a qiK deberoo«^f«a. 
(ratutamoa rtlrn-

mento en EapaAa de la aflción 1 los tporis atu-
Heot. Recordemo* qne liay quien atribvye à 
ello* la actual grandeza de Inglaterra. «Laa ba-
Ullas del Imperlo-se ha dicho reapecto del brl-
tinico—se han ganado en los campos de recreo 
de Harrow y de Eton.» 

Los dia* 10,11,12.13 y I44cl me* actual, ten-
dri lugar en Madrid, y en la* Beata* de la calie 
de Padilla, el concurso de lawn-tennl* mi* Im-
portante de cuanto* se ban Juaado haaU abora 
en la Pe.iinsula. 

Ademis de los socio* del Lawn-Tenmlt-Clab 
de Madrid, entre lo* cuale* *e cuentan aflciona-
da* y aficlonado* de la alU ariatocrada. diplo-
nUtlco* extranjero* y dlattnguldos indlvidno* de 
la colònia inglesa, tomaran parte en e*te con
curso, que tendri carlCter internacional, lo* 
campeone* de Barcelona. Rio Tinto y BIIIMO, y, 
del extranjero, el de Suiza y tres 6 cuatro Juga-
dores que acaban de tomar parte en lo* matcb* 
de Nlza y Monte Cario, i los cuale* concurren. 
como es sabido, los cimpeonea del mundo. 

EB este concurso se dispntarin valiosos pre
mio*. Para el campeonato de Madrid ba renla-
- - gatr* • ' « · rnnm A» fllBta^ 

poden fer li tenir un oblid, fins i tot disfressar lo; el que no 
podran fer mai, jamai, és esborrar les petjades per on ell 
ha passat. _ _^., 

Per en Tia 



BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA - 24 

PORTAVEU DELS LECTORS 

BON DIA LLAGOSTERA 

Un pensament, un sospir, un esclat 
de vida nova. Somnio, penso, alhora 
encara sóc viu, que ja és difícil, en un 
país en el qual val tot i on estem del 
tot desprotegits. Ens enverirem amb 
la contaminació d'aigües i aire, la carn, 
el peix, el pa, l'oli i un munt de coses 
que no té fi i que per necessitat 
hem de consumir. 

Aquesta vida nostra és com una 
"cursa d'obstacles" que no té fi i 
així que en passes un, ja et pots pre
parar per l'altre... aquí caic i allà 
m'aixeco... i això fins el dia que no 
ens aixecarem. 

I és terrible de pensar les conse
qüències imprevisibles encara, d'aques
ta mal anomenada neumonia atípica 
í que jo l'anomenaria emmetzinament 
massiu o sigui el "síndrome de l'oli" 
amb ingressos, altes, reingressos i 
morts, que pel que es veu no sabem 
quan ni com es podrà solucionar. 
No tenen la solució, no tenen el remei. 

Concretament, avui, quan escric 

això, portem 121 dies en el decurs 
dels que ja hi ha hagut 115 morts, 
aquests, crec jo, els que s'han pogut 
comprovar, que de segur en són més. 

Les previsions, en aquest país ho 
hem vist sempre, s'ha de prendre 
sobre la marxa, no es preveu res fins 
que hi ha una o moltes desgràcies i 
això es general, no és aquí i allà, és 
arreu, uns llocs més, els altres menys, 
però arreu. 

Torant a les previsions ara parlaré 
del poble, d'aquest poble de Llagos 
tera. Aquí en tenim un de molt greu 
de problema i sembla que no se li 
dóna, ni mínimament la importància 
que té. És la Sanitat, la Salut Pública 
en tots els camps. No em cansaré de 
dir-ho, encara que sé que les "Auto
ritats" no me faran cas, i no en faran 
fins que també esdevingui una, diem-
ne, catàstrofe i ens summergeixi en un 
munt de gemecs i costi vides. Jo no 
sé SI és que aquests "senyors" que 
avui governen no hi veuen i al mateix 
temps no hi senten. Si és que no hi 
veuen són cecs, i si no hi senten, ales
hores tenen el "nas tapat" "però molt 
i molt obstruït". 

I aquests hàbitats de porqueria de 
virus, microbis, detritus són alhora els 
camps i vinyes de mosques, mosquits, 
rates, tots els transmisors inversem
blants de mil i una malaltia a voltes 
irreductible. 

Per tant crec que fóra l'hora ja de 
posar remei i ordre al mateix temps 
a la salut pública amb unes normes 

preventives i sistemàtiques ja que 
aquest enemig encara que petit com 
diu el "senyor" Ministre de Sanitat i 
Seguretat Social (unos bichitos de 
nada), són molts i molt poderosos... 
per morir o quedar desvalgut no neces
sitem gaire un virus, una pessigada 
d'un mosquit o una mossegada d'una 
rata. Morir o patir, aquesta és la 
qüestió. 

I canviant de terç, com en una 
"cursa de braus" de les que en cap ma 
nera m'hi sento identificat (no m'agra
da que cap animal pateixi per morir... 
o al menys que ho faci el mínim), 
podem parlar, també dins el marc de 
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la sanitat de les "handerilles" o "in
jeccions", que també és denigrant que 
amb el que estem cotitzant a la Segure
tat Social tinguem un servei tan defici
tari, jo diria que nul, en aquests as
pecte. I les autoritats no es mouen, 
no fan res, si no vols anar al Dispen
sari de la Creu Roja amb un "senyor" 
que no hi "veu massa"(i això crec que 
es perillós), pagant, si vols caminar, 
encara trobes qui te la posa; si no pots 
caminar, això ja esdevé més difícil. 

Jo pregunto a aquest Consistori: 
Que pensa fer en aquest aspecte 

amb aquelles signatures de protesta 
dels vems en les quals es demanava una 
millor assistència en aquest camp^ 
..plegar els braços, tancar els ulls, 

fer el sord. 
Pel que veig, al poble no sols no 

se l'e., -olta en els plens, quan no 
es pot d . / res, sinó que no se l'escolta 
mai. 

I torno a prpguntar: 
Que hi feu aquí dalt a l'Ajunta 

ment, ombra quan fa soP 
Baixa Manel!" ! demanem unes al

tres "eleccions d'urgència"que els que 
hi ha no serveixen només que per a 
ells, en cap cas per al Poble. 

C a n f a c l a r 

LA (ORAL 

"GLI ALUNNI DEL ( lELO' 

Fa cosa d'un mes, el diumenqe dia 
2 d'aqost, a la nostra vila va produir 
se un esdeveniment que ha deixat un 
qran ressò a tot el poble, fou la vingu 
da de la Coral "G l i Alunni del Cielo" 

Els vuit coordinadors de Llagostera, 
f^ue feia cosa d'uns tres mesos anaven 
preparant aquesta vinguda, es trobaren 
amb moltes (iif icultats fins al moment 
de l'arribada La principal fou la ques 
tio de l'allotiament dels 120 compo 
nents de la Cí)ral, deixant de banda 
f Is problemes econòmics.. 

A ult ima flora, ja en el moment 
Que ells eten a la vila, i fora de l'auto 
Car. la coordinadora fio logra resoldre. 

La iilaca de Citalunva s'nmpli' de 
'lent ,.n el moment de '',irMt)ada, al 
'lUns puiament pei runosit,) ! . eK altres 
'^•'' ter.oilir "Muts tdii.iiis, [>ri ••ndur 
'*'' Is <) ;;.)s , ( i j i . i ! I!" ,' "• " 

mati un "Bon jo rno" . Durant el dia, 
després dels primers assaigs, feren una 
excursió per Romanyà i Sant Antoni 
de Calonge. Llavors al vespre es féu un 
foé de camp a la plaça de l'estació, 
on acudí molta gent. Hi participaren 
tant els " i ta l ians" com els nens del 
Casal. 

El dimarts, després d'un for t assaig 
general, anaren a la Font Picant i a 
S'Agaró. Al vespre, a la plaça de l'Es
glésia, fou realitzat el ja esperat con
cert, en el qual assistí' gran part del 
poble. Totes les peces que cantaren 
foren per anunciar un missatge evan
gèlic. El resultat es podia palpar molt 
bé en l'ambient d'aquells tres dies i en 
quelcom que encara resta. Cal dir tam
bé que es recolliren unes 65.000 pesse
tes en un moment, i es vengueren 100 
cassettes, quedant-se molta gent sense. 
En les millors ciutats italianes gairebé 
en venien 25 ó 30 per actuació. 

El dimecres al matí marxaren cap a 
Girona, i cal dir que l'acomiadament 
fou realment emocionant i els " i ta
lians" marxaren amb un grat i sincer 
record del poble de Llagostera. 

També volem deixar constància de 
què un gran nombre de persones foren 
a seguir-los en els concerts de Girona, 
Sant Anton i de Calonge i Blanes, fins 
i to t alguns anaren a l 'ú l t im concert a 
Andorra. 

Només ens resta donar les gràcies a 
totes les famílies que oferiren llur casa 
als italians, a les entitats col·laborado
res, entre elles la Parròquia i l 'Ajunta
ment, i a tot el poble de Llagostera en 
general, en nom dels components de 
la Coral "Gl i Alunni del Cielo" i el 
nostre, 

LA COORDINADORA. 

Ramon Brugulat Marc Mejías 

Ignasi Casadesús Isabel Coris 

Elena Roget Montse Rufí 

Sara Artau Maria Elena Pascual 

F •,)l U l l 

L. 

JO COMPRO, JO VENC 
Aquí tothonn qui vulgui, hi pot anunciar 

cl què li sembli. 

Especuladors abstenir-se. 

Venc una Guitarra Baixa en bon estat. 
Telèfon 83.01.58 Esteve 

Es venen uns quants "PUF", per entapissar al seu gust. 
Poden comprar-se d'un en un 
Telèfons. 83 02 71 i 83 03 69 

Venc gran pista tren HO, incluít taula i tot l'eauiD 
Raó: 83.03 15 

*- Venc motxilla i sac de dormir - Raó: La redacció. 

*- Venc moto Mini-3. Bon preu La redacció. 

*-- Compro tenda de campany.i amb rebedor, 3-4 places. 
Rao: Ganix 30 

' Es donen classes acucu ':!v>'rn ,rE.G.B . BUP • maquina. 
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SOBRE LES VINYES 
I LES OLIVERES 

Es de nit, tard, en un bar 
qualsevol, amb gent que parla i 
crida, annb música que toquen, 
cantant amb anglès. Sota les in
fluències del mar, la tramuntana, 
la soledat i altres coses, vull par
lar de les vinyes i les oliveres. 
Aquestes espècies vegetals tan 
necessàries, que tenim molt obli
dades. 

Quantes vinyes i oliverars que
den a Llagostera? Segur que no 
són les mateixes de deu anys 
enrera, menys que les de vint, 
segur que... 

—Ara, ens diuen, que la gent 
mort d'olis adulterats. Ara, ens 
emborratxem de vins de "polvos" 
Ara, per tenir conceptes sobre la 
manera d'intentar conservar la 
integritat i la identitat del nostre 
poble, ens diuen que anem con
tra el progrés... —No us sembla 
massa concesió? - N o us sembla 
massa claudicació? 

Veig una estrangera bellíssima, 
abandonada en la seva pròpia 
bellesa. Entreveig un país belli's-
sim, lliurat cap a la destrucció 
en nom del desenvolupament 
i la civilització. El que per alguns 
(majoria) és evolució, per a mi és 
endarreriment, barbàrie... 

Estic a Cadaqués, a Port de la 
Selva i Llançà, a Sant Pere de 
Roda, a la Selva de Mar, les mun
tanyes i camps estan plens de 
ceps i oliveres, moltes encara 
ben cultivades, moltes a punt 
d'ésser desemparades, moltes ja 
abandonades. I mentre, l'oli, 
diuen va matant a gent. Bevem 
vins d'aquí i d'allà, que no són 
d'enlloc. —Què és el que no està 
adulterat? (la carn amb "hormo
nes", els embotits fets amb carn 
de porc amb "peste" (escorxador 
de Lleida), els crustacis congelats 
amb productes químics perillosos 
l'aigua clorificada...). —És la de
cadència de l'imperi. L'Asterix i 
ei seu poble, fa temps, en els con 

ni mar, ni munlanya... 
tes, guanyaven als imperialistes 
romans amb la "poció màgica". 
Nosaltres, ipodrem guanyar als 
imperialistes americans, essencial
ment, amb alguna màgica poció? 

-És qijestió de què qui paga 
mana. —És qüestió de domini. 
-És qüestió de poder. 

—Quina trista qüestió. 
—Mentre, la gent mor, diuen, 

per culpa d'olis tòxics. Mentre, 
les vinyes i oliveres, ja no es cul

tiven, s'han perdut enmig de la 
cugula i les males herbes (i no 
dic quines). Mentre, el verí del 
progrés va sembrant la discòrdia 
i la confusió. Mentre, tots anem 
perdent. 

SOBRE "ELS ITALIANS"... 
No hi ha dubte que Llagostera 

és un poble peculiar, m'atreveixo 
a dir d'una extremada singulari 
tat, el que no implica que tingui 
les virtuts i/o defectes de qualse
vol altre lloc, però el cas és que 
en aquestes altures, les motiva 
cions del poble, de la gent 
d'aquest meu (?) poble, encara 
em sorprenen i em deixen boca 
badat. 

Quan em vaig assabentar que 
un grup de més de cent persones 
"estrangeres" venien amb la in 
tenció d'allotjar se a cases parti 
culars, el primer que vaig pen 
sar: —Que en serà de difíci l ! 
Més tard, en anar veient el caire 
que agafava la cosa, i qui era 
que ho promovia, vaig començar 
a creure que potser no ho seria 
tant. Però mai vaig pensar que 
s'arrivés a l'extrem de què la 
demanda superés a l'oferta: 
"Posi un italià/ana a casa seva!" 
podria ésser l'eslògan. 

Em pregunto, si en lloc d'ita 
lians, haguessin estat una coral 
o un orfeó de Barcelona, el País 
Basc, del Colmenar de los Col 
mos... què hauria passat? No 
fa pas molt (aquesta darrera Fes 
ta Major) n'havia de venir una 
dels indrets de Barcelona, i no 

va poder ésser (segons un regidor 
de l'Ajuntament) per manca 
d'espai on dormir. Suposo que 
aquest problema d'aquí endavant 
estarà solucionat. 

El dia de l'actuació, a la Plaça 
de l'Església, fa un temps "De los 
Caídos", després de la Vila, i ara 
del Castell, i...?, va ésser molt 
concorreguda. Crec que cap coral 
havia aconseguit tan d'èxit a Lla 
gostera: —Oh!, però és que ho 
feien molt bé! -Bé , però què 
me'n dieu del que vam haver 
d'escoltar (aguantar) entre cançó 
i cançó? —Potser sense llur 
interpretació de l'evangeli l'acte 
no tenia sentit? 

Vull respectar les maneres de 
pensar, però per aquest mateix 
respecte no m'agrada que s'impo 
sin. I per escoltar als italians, 
havíem de passar pel tub. Un tub 
del que dissortadamant n'estem 
molt influenciats, i crec que, 
saturats. Continuar per aquí, 
podria ésser contraproduent per 
la meva imatge de "demòcrata de 
tota la vida". 

M'agradaria que aquest sentit 
de l'hospitalitat es mantingués. 
Pensem, que hi ha corals de 
"per aquí" que ho fan molt bé, 
i crec vindrien amb les mateixes 
condicions. 

També em pregunto què els hi 
falta al nostre jovent, que movi 
ments jesuítes, els facin convertir 
en insospitats incondicionals, 
"fans" d'italians (van seguir los 
a altres recitals). Preguntem nos-
ho? 

Em sembla que de bon comen 
çament la intenció era fer inter 
canvis, és a dir, que a Catalunya 
es promogués una coral i s'anés 
a cantar allà. Jo no demano 
tant, però recordant l'experièn
cia de cap d'Any; I una coral de 
la Gent de la Terra de Llagostera? 
El Cel, per a mi, està massa 
enlaire. 

Joan Ventura i Bnigulat 

http://BUT.de
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ploAo pell infonl/ 
En encetar un nou curs també 

nosaltres hem volgut renovar 

l'espai que en aquest But l le t í 

hem dedicat des d 'un pr incipi 

als més petits. 

Fins ara hem intentat que els 

nens participessin, gairebé sem

pre a través de les escoles, escri 

v in t contes, redaccions, poesies, 

fent d ibuixos, responent pregun

tes, etc. En temps de vacances 

escolars, la seva part icipació 

activa s â substi tui t per planes 

de passatemps que hem elabo 

rat per l lur diversió. 

No volem trencar aquesta línia 

d'actuació ja que pensem és ne 

cessari que els nens s'acostumin 

a expressar se mit jançant la crea

ció literària o plàstica. La publ 

cació de llurs obres pot estimular 

possitivament aquesta creativitat. 

Per to t això hem programat 

fins a f inal de curs una sèrie d'ac

t iv i tats que pensem proposar als 
col·legis. 

Tots els nens, al llarg del curs, 
t indran la possibil i tat de què la 
seva obra surti publicada. Cada 
mes s'escolliran les mi l lors dels 
dos col·legis, d 'un curs determi
nat. 

Començarem pels més petits 
de to ts ; els nens i nenes de 
Preescolar i l.er d'E.G.B. Com 
que és el d ibu ix un dels medis 
que més ut i l i tzen per expressar 
se, intentarem mostrar com evo
luciona des del gargot a la f igu
ració. 

A part ir de 2.on d 'E.G.B. 
potenciarem la creació l iterària. 
Cada nivell s'expressarà a través 
d'una tècnica de llenguatge dife
rent; 

2.ond'EGB . Conte 

3.er Descripció 

Endevinalla 

Petit diàleg pera 
titelles. 

Narració fantàs
tica. 
Poesia 
Assaig 

Esperem la col· laboració dels 
mestres per dur a terme el que 
ens hem proposat, ja que és mol t 
impor tant l 'estimulació que 
aquests puguin donar per tal 
d 'obtenir uns resultats satisfacto
ris. 

Col·lectiu de Redacció 

4.art. 
5.è 

6.è 

7.è 
8.è 
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COSES DEL POBL?^ 
Actuació de la Coral 
"Gli Alunnidel Cielo" 

Durant els dies 2, 3, 4 i 5 del mes 
d'agost van visitar la nostra vila, com a 
primera etapa en la seva volta per 
Catalunya, la Coral italiana "Gl i Alun-
ni del Cielo". 

Aquesta coral està formada per uns 
120 nois i noies de tot Itàlia que vol
ten diferents ciutats escampant amb el 
seu cant un missatge evangèlic. 

A la nostra vila actuaren el dimarts 
dia 4 d'agost, a la Plaça de l'Església, 
que s'omplí de gent. En el concert 
cantaren peces de "Jesucrist Superstar" 
"El Mesias" de Haendel, etc. Totes les 
peces anaven presentades per l'organit
zador de la coral i feia una breu expli 
cació del missatge que intentaven 
donar. Les obres foren molt aplaudí 
des, especialment el moment en què 
es cantà l'Al.leluia del Mesias de 
Haendel. 

Abans d'acabar el concert feren una 
col·lecta i recolliren unes 65.000 ptes. 
que anaven destinades a leproseries, 
malalts, etc. 

També es feu entrega d'una placa 
al director de la coral, en record de la 
seva visita a Llagostera. 

Incendis forestals 
Durant l'última setmana del mes 

d'agost es produí un important 
incendi forestal a les muntanyes que 
ni ha entre Llagostera i Tossa de Mar. 

El foc tingué el seu inici prop de 
Can Rissech, i es diu que podria haver 
estat provocat. Durant la tarda i gran 
part de la nit adquirí considerables 
proporcions, agravat per la circums
tància de què transcorregué per indrets 
prop dels quals s'hi troben algunes de 
les "urbanitzacions" de Llagostera. 

En total es van cremar unes 1.000 
hectàrees de bosc, deixant el que fins 
ara era un paisatge verd i bonic, en un 
altre de negre i desolat. 

Cal tenir molt de compte en èpo
ques de sequedat com la que estem 
passant actualment. No fer focs a 
bosc, ni tirar "col i l les" ni cerilles 
a les voreres de la carretera, ja que el 
foc de seguida està encès i destrueix 
una natura ja prou malmesa. 

Accident a la cruïlla de les 
carreteres de Caldes de Malavella 
i Tossa 

El passat dia 2 de setembre es va 
produir un accident a la cruïlla de les 
carreteres do Caldes de Malavella, 
Tossa de Mar i el carrer de Girona. 

L'accident es va produir quan un 
cotxe (}uv. venia en direcció de Tossa 
de Mar i anava cap a l'encreuament de 
la " ramal " , va derrapar degut a l'aigua 
que hi havia a la carretera i va anar a 
topar amb un altre que venia de ca() a 
Girona 

L'accident, tret de la seva gran 
aparatositat, ens han dit que no tingué 
pas conseqüències massa greus per als 
ocupants dels vehicles. 

Cal recordar que quan les carreteres 
es troben molles s'han d'extremar al 
maxim les precaucions i evitar les velo 
citats excessives. 

Sardanes a la plaça Catalunya 

Cada dijous del mes d'agost es feren 
ballades de sardanes a la plaça de Ca
talunya, sempre molt concorregudes 
de gent. 

L'orquestra encarregada d'animar 
aquestes ballades fou la Principal de 
LLagostera, que va interpretar a cada 

audició un seguit de sardanes molt 

boniques i airoses. 
Esperem que en vistes de l'éxit oh 

tingut enguany, l 'Aiuntament de la 
Vila, patr(x;inadora d'aquestes f)alla 
des, les prepari altre cop per a l'any 
que ve 

Festa dels "Quintos" 81 

El dissaf)t(' dia 29 d'agost, els 
" f jumtos" d'aciuesl any, organitzaren 
un ball a la plaça do Catalunya 

Hi havia el conjunt "Maraca i Ma' 
xa" , qu(,' va intt.'rpretar un seguit (!(.• 
cançons molt animades, alijunes de les 
()uals foren rf^petides tres i quatre 
vegades, a petició del públic, com 
per ex, el ]a popular "Baile de los Pa 
laritos". 

H I assistiren unes 200 persones, 
principalment |ovent, i segons ens han 
dit els organitzadors, feren els diners 
lustos per a cobrir les despeses. A úl 
t ima hora hem sabut que els hi ha sor 
t i t algun problema de permisos i no 
saben si hauran de pagar alguna multa. 

Tampoc se sap per quin mot iu es 
van quedar sense l lum a les dues de la 
nit , i van haver de plegar més aviat del 
que estava previst. 

Els "Quintos 8 1 " ens han dit que |a 
estan preparant el tradicional "Quo 
Vadis" 1 la "Festa del Comiat " 
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Forta tormenta sobre Llagostera 
El dissabte dia 12, cap al vespre, 

es produí sobre la nostra vila una 
forta tempesta, amb un gran xàfec 
d'aigua i "pedra" , acompanyada de 
forts trons i llamps. 

Degut a la intensitat dels llampecs, 
quedà sense l lum (per forces hores) 
tota la població. A i x í també, a moltes 
cases, tant del poble com de pagès, 
i degui als llampecs se'ls cremaren les 
instal·lacions elèctriques i alguns apa
rells de televisió. 

El diumenge al mat í el poble es 
trobà sense aigua potable, degut, 
segons ens van dir, a què els motors 
dels pous que abasteixen d'aigua el 
poble reberen algun desperfecte degut 
a la tormenta del dia anterior. 

Baralles a la Plaça de Catalunya 
El iiumenge dia 13, al vespre, 

es prodi i i a la plaça de Catalunya un 
fel molt lamentable, que fou la baralla 
entre un gtup de |oves del poble i 
un grup de Salt 

Les baralles foren molt fortes i 
tou necessària la mtervenció de la 
Guardia Civil i els Municipals que in 
tentaren separar els dos grups. Tots 
quedaren força mal parats, amb pate-
cades i ferides, tant els del poble 
com els forasters. 

No sabem pas el mot iu de la baralla, 
però creiem que l'espectacle que do 
naren aquests joves fou lamentable 
i denigrant. 

Campionat de Dards 
ai Pub "Black Cat" 

Durant la setmana del 25 al 29 
d'agost es celebrà al Pub "Black Cat " 
de la nostra vila, un campionat de 
dards. Era per a parelles i se n'hi 
apuntaren 12. 

Aquesta modalitat esportiva és pro 
pia de la vida nocturna i es una heretat 
del Pubs anglesos. 

Els sesultats d'aquest campionat de 
dards foren els següents: 

l a parella; Josep Lloveras "Creme " 
I Ramon Bayé 

2.a parella: Josep Anglada "Llarg" 
I Lluís Parés "Pepe " 

Ouan aíjuesta revista surti al carrer 
se n'estaia preparant una altra, també 
per a patelles i d'una durafJa de 15 
dies 

Els premis per als guanyadors 
d'aquest segon campionat seran 

5 000 ptes a la primera parella 
3.000 ptes. a la segona parella 
2.000 ptes. a la tercera parella 

Diada Nacional de Catalunya 
El passat dia 11 de setembre, es 

celebrà a la nostra vila, com a la 
resta de Catalunya, la Diada Nacio
nal, en commemoració dels fets de 
r i 1 de setembre del 1714. 

Es començà la celebració al matí, 
amb el Concurs de Dibuix, Pintura i 
Redacció, sobre el tema de la Diada. 
A continuació les Majorettes del 
col·legi Ntra. Sra. del Carme feren una 
desfilada per diferents carrers de la 
vila. 

A la tarda, a 2/4 de 6. es prodedí 
al canvi de nom del carrer fins ara 
anomenat "Navas de Tolosa" pel de 
"11 de setembre" Primer s'interpre 
tà una sardana, pei la cobla 'La Prin
cipal de Llagostera , després l'alcalde 
de la vila, Sr. Codina, feu un breu par 
lament explicant el per què del canvi 
de nom i el mot iu pel qual s'escolií 
aquest carrer, dient que es volia 
obrir fins a la carretera de Girona a 
Sant Feliu, fent una nova sortida per 
la població Després d'aquest parla
ment, la cobla i el públic present inter
pretaren "Els Segadors" mentre l'al
calde destapava la placa amb el nom 
del carrer. 

A continuació, a la Plaça de Cata
lunya, s'interpretaren cinc sardanes 
mentre s'anaven venent els números 
per a la rifa dels pastissos, i es pre
parava la coca, el vi i els refrescs, al 
mateix temps que es repartien uns 
papers que explicaven la significació 
de la diada. 

Abans de començar les sardanes de 
la tarda, la Sra. Serra, llegí un manifest 
en nom de tots els partits i de tots els 
organitzadors, en el que a més de 
recordar el significat de la Diada, par 
lava de les reivindicacions que encara 
calia fer 

Una vegada acabades les sardanes, 
la gent començà a marxar, sense es
perar que estigués a punt el "cremat"' 
que en aquells moments s'estava pre 
parant. 

Tots els actes d'aquesta diada 
foren organitzats, com en anys an 
tenors, pels partits polít ics locals 
en col·laboració amb l 'A|untament 
I moltes entitats del poble. 

CURIOSITATS 

DE L'ÀVIA 
Dues fórmules de licors que feia 

la meva àvia Maria Teresa 

MURTRA AMB ANÍS 
Per un porró (litre) 

4 onces i mitja de fruit (grà) 
de murtra collida de pocs dies. 

6 onces de sucre blanc. 
6 clavells d'espècies 
1 troç de canyella en branca 

de 4 dits de llargada. 
Un poc de nou moscada (1/4 

d'una nou, màxim). 
Tot això posat dintre un atuell 

de vidre amb un porró (litre) de 
bon anís mig dolç i deixar-lo a 
sol i serena fins el temps màxim 
de mes i mig. 

Colar-ho, i a beure. 
-Notes: -Això de posar-lo a 

sol i serena es pot suprimir. 
-El sucre s'ha de disoldre 

primer amb l'ani's. 
-Quant més vell, més bo és. 

. ! > • 

V . i 

LICOR DE MENTA 

Agafareu un manat gros de 
menta fresca, 4 fulles de Maria 
Lluisa i un poc de Tarongil. 
Matxacar-ho tot junt i posar-ho 
en infusió uns 10 dies amb un 
litre d'alcohol de vi de 90 graus; 
després dels dies assenyalats hi 
afegireu un quilo de sucre i de 
4 a 5 petits d'aigua que hagi 
estat bullida (el sucre s'ha de 
desfer abans amb l'aigua bullida). 
Al cap de 4 setmanes podeu 
colar-ho i convidar a parents, 
veins i amics que us deixaran 
sense licor i podreu fer-ne d'altre. 
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BOCÍ DE "L'APRENENT' 

(Sèrie periòdica de quartetes, 
dedicades al meu fili Jaume) 

EL LLAC DE LLAGOSTERA 

Per aquests rodals s'aniria, 
amb la barca, per mitjà; 
doncs, Bruguera estaria, 
ple d'aigua i bestiar. 

Què. com el van buidar? 
Segons sembla per mitjà, 
de rieres i endegar, 
l'aigua cap a Cassà. 

Diuen que, un temps després, 
amb tanta bèstia morta, 
ens salvàrem pocs només, 
d'una epidèmia forta. 

Les lletres del seu escut, 
volen dir-nos que Ihc era. 
No estàs, tu, convençut, 
que així fou Llagostera? 

Llorenç Ventura i Sabarí 
Setembre-81 

VOLA L'ESPERIT 

Quan tanco els ulls 
el pensament trafica 
i jo el segueixo 
pels seus camins enllà 

i tot m'apar més bell..., s'idealitza 
i d'aquest món prosaic em fa allunyar 

Quan tanco els ulls 
m'apropo a una altra vida 
aquella que frisava l'esperit 
i vénen instants de poesia 
i veig que la foscor se m'ha aclarit. 
El perfum de les roses és més fons 
el cant del rossinyol té més sentit 
contant solament el que jo conto 
la vida la frueixo amb més delit. 

Quan tanco els ulls 
se m'obre l'infinit. 

MOTS 
E N C R E U A T S n°3 

1 2 

1 

2 

3 « • 

3 U S 6 7 8 9 10 <) 

S H I • • 

7 

^ • 
H ^í • 

HORITZONTALS: 1 . - Llamf, meja dolça. 2 . - (Al 
revés) Nom de dona. Vaixell de vela. 3 . - Capital d'una 
diòcesi. Prefixe que significa sobre. Xifres ronnanes. 
4.— Part de l'escala entre dues altures. Cada una de les 
fustes posades en forma de creu. 5.— Nom d'home. No 
encerta. 6.— Que va de dret al seu objecte. 7 . - Caixa 
que conté l'encèfal. Conjunt d'eines. 8.— Ganes de 
dormir. Peça de tul o gasa. Nom de lletra. 9 . - Càrrec 
que dóna l'Estat per la seva representació. Sentiment 
d'aversió envers algú. 10.~ Mamífer rumiant. Que 
llegeix (femenf). 1 1 . - Camí, it inerari. Nota musical. 
Tallat arran. 

VERTICALS: 1 . - (Al revés) Corxiiment. Diversions, 
entreteniments. Consonant repetida. 2. Dit de l'animal 
que encara mama. Corró per aplanar la terra. 3. - Curo
sament, sol. lícitament. 4 . - Pronom personal. (Al revés) 
Familiarment, nena maca. 5. - Adverbi l latí. Competi
dor. 6 . - Infusió. Poèticament, cel. 7 . - Mare del pare. 
Sojorn de Déu i dels sants. Nom de lletra. 8. Prepo
sició. Lloc on seu algú. Nom d'home. 9 . - Fascmador. 
1 0 . - Acció amb els rems. Es mourà d'un costat a l'al-
tre. 1 1 . - Individu d'un poble pr imi t iu de l'Àsia. Instru
ment destinat a l'atac o defensa. Campió. 

SOLUCIÓ A L NUM. 8 
HORITZONTALS: 1 - Garranyicar. 2 - Inoit . 

Nuada. 3 . - Ron.xiA. Les. 4 - Idea. Plau. 5 . - País. 
T. imsO. 6 - E. Noguera. C. 7 . - Trapa. Norma. 8 - 1 I I 
Lis. Sis. 9 . - Ermot. Xal. 1 0 . - Fre. Pelades. 1 1 . -
Fase. Mi . A r i . 

VERTICALS: 1 . - Gir. Peti. FF. 2. Anoia. Riera. 
3 . - Rondinaires. 4 . - Ri Esop. M E. 5. Atxa. Galop 
6 . - N. I. Tu. ítem. 7 . - ynaP Ens L i . 8. lu . l i ró. 
Xa. 9 . - Calamarsada. 10 - Adéus. Miler 11 . Ras. 
Ocàs Sí. 

Josep Calvet 
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S E A T 
SERVICIO OFICIAL Núm. 05258 

TALLER DE REPARACIONES 

COCHES NUEVOS Y USADOS 
TOTALMENTE REVISAOOS 

RIEGOS Y BOMBAS 

Cl. Camprodon, 49 
LLAGOSTERA 

Tels. 83.02.25 
83.02.37 

^o^aü 

uoj fonoj cuinoj 
do cya/h 

hía/psUraj SScSJi 

Joan 

Planas 

Espectacles 

mundi 
ihoui 

<lii<ole«i 
CASINO 

Llagostera 

' PAU CASALS. 5 - TEL. 83 01 66 -83 02 00 



al Qstilo díFaranka y 
los pracios mos bojos 

MSÈÍ^^ató:k,.^k.%..... 


