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El Col·lectiu de Redacció vol respec 
tar la llibertat d'expressió i la diversitat 
d'opinions. 

El Col·lectiu de Redacció no es res 
ponsabilïtia necessàriament de les opi 
nions dels col·laboradors i no es compro 
met a que tots els escrits rebuts siguin 
publicats. 

Tanmateix s'acceptaran treballs sig 
nats amb pseudònim, però el Collectlu 
ha de ser sabedor del nom de l'autor. 

Per raons d'espai, el Col·lectiu de 
Redacció es reserva el dret de resumir el 
contingut fonamental dels escrits. 

PÒRTIC 
LLAGOSTERA TAMBÉ ENTRARÀ A LA OTAN 

No és costum dels que fem aquesta revista tractar els te
mes que fugin de l'àmbit j el ressò local, més que res, perquè 
som conscients de les nostres limitacions. 

Aquestes línies les empeny la indignació que ens motiva 
l'entrada a la Otan i la forma autoritària de fer-ho. Perquè 
Llagostera també entrarà a la Otan sense que els llagosterencs 
hagin pogut expressar llur opinió. 

I anem a la Otan amb una desinformació absoluta, facili
tada, com és costum, per gentilesa de la televisió, la nostra 
desvergonyida partidista televisió. 

Des del Butlletí de Llagostera volem alçar la nostra 
feble veu per dir: Per la Pau, per la Llibertat, pel Desamie, 
NO A LA OTAN!! 

Per<|uè po(|ues sentències han estat tan negades per la 
realitat i la història com aquella de "Si vols la pau, prepara 
la guerra". 

Entrar a la Otan és perdre encara més sobirania pol.lítica, 
cedir a la nuclearització del país, obrir més mercat a les 
fàbriques d'armament nord-americanes, posar el nostre futur 
en mans de l'imperialisme. 

Terrible ha d'ésser la pressió nord-americana com per 
escollir un moment de tanta inestabilitat mundial, un mo
ment en el quel es parla d'una hipotètica guerra nuclear a 
Europa, per conduir-nos cap a l'Aliança. 

Però la decissió és pressa, mig d'amagat, sense concessions 
ni possibilitat a rondinar, l'UCD amb la col·laboració de C.iU. 
i A. P., han disposat per nosaltres. 

Un cop més han oblidat el poble. Han començat el 
compte enrera i ens deixen només la possibilitat de recordar 
des del nostre petit medi de comunicació, que per la pau. per 
la llibertat i la dissolució dels blocs, NO HEM D'ENTRAR 
A LA OTAN 

COL LECTIU DE REDACCIÓ: 
Marta Alba, Esteve Barceló, Ramon Brugulat, Mercè Carbó. Vicenta 
Casamitjana, Ennc Flamionet. Elena Roget, Amadeu Rovira, Lluís 
Torres, Miquel Trias. Joan Ventura. Ruth Vert 
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ATUR I CRISI 
A LLAGOSTERA 

L ' A T U R , E L P R E U D ' U N A C R I S I 

La patètica imatge dels jornalers capbaixos en un banc de la plaça amb l'es
perança ae que lloguin per uns dies llurs braços, s'ha multiplicat, naturalment a 
aiterents nivells, arreu d'Espanya i per tot el món occidental. 

La gravetat del problema no ofereix cap dubte, les xifres són per elles matei 
xes prou alarmants, gairebé dos milions d'aturats a l'Estat Espanyol i un qrau de 
creixement que dia a dia s'accelera més. 

E f"^.*"^' ^"°·='3 immediatament a la crisi que pateixen els paisos capitalistes 
J^r M!,^'"!!' '^ " " ' '̂  "" sistema econòmic que ha arribat al lògic final del 
perioae de desenvolupament viscut fins aproximadament els anys 70 Això al 

QovprL f^ I ' ' ^ ' ? ^^'•^"'^* P^' '^ P ° " voluntat i/o incapacitat dels diferents 
governs franquistes, i ara l'UCD, per a solucionar el problema. 

no, r r t n , ? ' ' " ° f If. '̂  " " Sistema polític, com alguns involucionistes volen fer 
frannui^ta u T ! " " "'^'""' ««=°"°·^*<=. «' -mateix que vivíem en la dictadura 
valo« én (a o i ' 7 ' "?"' * '""* '" " « "̂̂ "̂P'̂ ió . el frau . que sosté una escala de 
valors en la qual es te mes en compte el benefici material que no pas l'home 

Gairebé a t n n T '^^«='"*,,P«' ''^^ur és el jovent que cerca el primer treball. a.deï:d:i;n;ii%''d^rva^:Tin:' --"'--'- ^̂  ^̂^ --̂^̂  — 
.3 .n^^at ̂ i f k̂SeïStSŜ ^̂ ^̂  ^ - — ^ ^ 
acabí la « ^e^a o'r°on ' ' " ' " ? ' ? '" P" '"^" ^«*"^ '^ d'«* ^ ""a prestació quan 

mil PesseSs : r m r r e ^ r h f f e T F f ''''• ï " l " " " ' ^ ' " "^"'^^ " " " '^'^"^^ 
mil. Aquest subsidi s'allJrn.H . ! . '^°'^'"ac"o Professional unes quaranta<:inc 

Com a princroai, r j r MT ' * ° ' ""^^ * "' * « ^ " ' « '^'^"^'^ " " 20 Pe' 100. 
i la progressa m S ' n S S d ! \'''''f'''^'- ' '-"^ment demogràfic de la població 
ductivitat i per tTnt d" a u a ' - - ' '^ " " ' ' ' ' * ' ' ' ° ' " '"^^ ' " " ' '^^ "^^ 

n i Ç T D . D . ? ^ A , ! ^ ' ""P '^^"* " d a dia menys mà d'obra. 
D I S T R I B U C I Ó D E L ' A T U R S E G O N S S E C T O R S i C O M A R Q U E S 

AGOST 81 
Llagostera pertany en aquest cas a i;. , ^ „ ^ n • . 

per evitar una excessiva acumulació a Girona ' ' ' " " ' ' ' 
PROVINCIAL TOTAL Agricul. Induiria 

sembla ésser que 

9.905 
PALAMÓS 942 

TASSA DE CREIXEMENT 

Sense professió 
1015 

39 

30 3.161 
2 178 

PROVINCIAL 
14.1 per 100 

PALAMÓS: 17,7 per 100 aaz 
Aquestes dades són segons el "ln«tit..t« M • . 

rio de Trabajo". " " ' * " * ° f^'^^'onsi de Empleo" del "Ministe 

Constr. Serveis 
2.810 2.889 

521 202 

Agost .1981 Agost 1980 
9.905 6.991 

942 532 

LLAGOSTERA 
NOVEMBRE 
MARC 
NOVEMBRE 

1981 
1981 
1981 

^46 aturats que cobraven el subsidi 

activa! .^^:c:^í^;:;i^rr «̂  •« pob-â ó 
Col.lectiu de Redacció 

OPINEN ELS 

REPRESENTANTS DELS 

SINDICATS: 

UGT i CCOO 

La primera taula rodona 
portada a terme per a les pàgi 
nes centrals del Butlletí d'aquest 
mes, es celebrà amb els represen
tants dels sindicats esmentats. 
Assistiren Ino Oloriz i 

Joan Riera per CCOO i Lluí's 
Nuell i Josep Alba per UGT. 

Amb la intenció de situar 
i centrar el tema, encetem la 
xerrada exposant diferents dades 
que tant nosaltres com ells hem 
pogut aconseguir. Les sempre 
fredes estadístiques en aquest 
cas són per elles mateixes prou 
significatives. La gravetat del 
tema és innegable. 

EL NOVEMBRE DE L'ANY 
80 A LLAGOSTERA (segons 
llistes publicades per l'Ajunta
ment) HI HAVIA 46 PERSONES 
ATURADES QUE COBRAVEN 
DEL SUBSIDI. 1 ANY DES 
PRES, NOVEMBRE DEL 8 1 , 
EL NOMBRE S'HA ELEVAT A 
111. En realitat l'atur afecta 
a molta més gent, que no es 
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recolleix en aquestes dades degut 
a què no cobren el subsidi, la 
majoria joves, en recerca del 
primer treball. 

UGT: Fins ara la majoria 
dels aturats provenien de llocs 
de treball fora del poble. Ara, 
cada dia més, sorgeixen de Lla
gostera. Totes aquestes dades fa
cilitades pel " I ns t i t u to Nacional 
de Empíeo" són mol t borroses, 
no es corresponen a la realitat, 
però a ix í i t o t ens permeten fer-
nos-en una idea. 

CCOO: A Llagostera, com ar

reu d'aquestes comarques, el 

sector més afectat és el de la 

construcció, seguit pel de ser

veis, al imentació ( IGA) , suro i 

química. 

- Q U I N E S E N T E N E U QUE 
SÓN LES CAUSES DE L'ATUR? 

CCOO: Són moltes i variades, 

pr incipalment la "Crisi Capitalis

t a " que comporta una saturació 

de mercats i evidentment un tan 

cament de vies comercials i una 

societat de consumisme on periò 

dicament hauríem de canviar de 

cotxe, televisió i electrodomès 

tics. Quan una cosa fal la, com ara 

el petro l i , totes les previsions 

fal len. 

UGT: En general la crisi eco 
nòmica. Concretament en el ram 
de la construcció, que té molta 
incidència a Llagostera, la gent 
no fa obres degut a què gairebé 
ningú es guanya la vida. El tre

ballador que tan sols compta 
amb el seu sou, no té la segure
tat de què podrà conservar-lo i 
no s'arrrisca. A i x í mateix la man
ca de crèdit barat, els bancs co
bren interessos altíssims. 

CCOO: To t això agreujat per 
l ' increment de facil i tats que ofe
reix l 'Estatut del Treballador. 

UGT: L'empresa, sobretot la 

gran indústr ia, substitueix la mà 

d'obra per maquinària que li 

permeti abaratir els costos i in

crementar els guanys. Si bé a 

Llagostera no té massa incidèn

cia, a moltes zones industrials, 

els que abans foren llocs de 

trebal l , ara estan ocupats per 

maquinària. 

- Q U I N A IMPORTÀNCIA 

TÉ EL F R A U EN L'ATUR? 

UGT: El frau de l'empresa 
que fa hores extraordinàries 
(que està proh ib i t ) , té menors 
de 16 anys o jubi lats trebal lant, 
també provoca atur. A l nostre 
poble, en concret, hi ha molts 
menors treballant. I aquesta il-
legalitat la comet sovint gent 
que diu aixecar el país, i de tots 
coneguda. 

CCOO: Un frau mol t greu 
és el de l'empresa que en la 
Seguretat Social té als treballa
dors cot i tzant en les categories 
més baixes per estalviar-se diners, 
malgrat el perjudici que ocasiona 
en el fu tu r del treballador. 

L'empresa que té treballadors 
que cobren del subsidi també 
està defraudant. 

UGT: Entre els mateixos 
treballadors, hi ha molta insoli-
dari tat. Per necessitat o coacció 
fan hores extraordinàries que im
pedeixen la creació de noves 
places. 

CCOO: Molts dels aturats 
que treballen ho fan per neces
sitat. Uns perquè el subsidi no 
els permet viure i altres fins i 
t o t es t roben que després de 7 
ó 8 mesos d 'atur encara no han 
cobrat. 

UGT: El més tr ist del f rau, 
és que fa mal a t o t h o m , des del 
treballador f ins als empresaris 
que actuen de forma legal. 

CCOO; Hi ha frau tant per 
empresaris com per treballadors. 
Tant uns com els altres fan mal. 
Però que el treballador defraudi 
té fàcil expl icació, sovint el sub
sidi d 'atur no arriba ni a igualar 
el salari m ín im interprofessional. 
El de l'empresa és més greu, 
s'aprofita de les circumstàncies 
per augmentar els guanys, perju
dicant al mateix treballador 
que explota i a to t l'estat en 
general. Caldria mol t més cont ro l 
per part de l 'Administració. Fan 

falta inspectors, a tots nivells, sa
ni tat , hisenda, etc. 

UGT: Som un país especia
l itzat en el frau. V iv im en una 

Els sindicats es queixen de la manca d'afiliació 
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corrupció general. Cal més pro
tecció pel denunciant d'rregula-
ritats, al qual sovint ni se l'escol
ta. Per altra banda al treoallador 
li nnanca una consciència de clas
se to ta l , es mou tan sols per e-
goisme i consumisme. Els treba
lladors no estem units en les 
reivindicacions f ront l'empresa. 

CCOO: to t això, és heretat 
del franquisme. I la manca de 
consciència, de la repressió dels 
moviments sindicals. La majoria 
dels obrers no són solidaris, per 
por, per manca de consciència o 
per soborn. I no ens enganyem, 
la l luita de classes persistsix i cal 
l luitar amb to t el supott de la 
massa treballadora. Non-és amb 
una base forta es poden aconse
guir guanys. 

- L A CRISI A L'EMPRESA 

UGT: La petita i mitjana 
empresa és la que sent la crisi. 
La patronal CEOE ha perdut 
mol t d'afi l iats (500.000) pr in
cipalment de petites empreses, 
davant l'evidència de què llurs 
interessos són mol t ciferents 
dels de la gran patronal. 

Les empreses, durant els anys 
de desenvolupament, s'hevien es
tancat en el temps, sense renovar-
se. 

- M E S U R E S PER COMBA
T R E L'ATUR 

CCOO: L'A.N.E. (Acuerdo 
Nacional de Empleo) podria ésser 
mit janament bo si l 'acorrpleixen 
totes les parts, no només els tre
balladors com sempre. 

UGT: De fet el que perse
gueix l 'ANE és mol t poc ambi
ciós, estacionar l'atur, evitant 
que creixi durant 1982, i creant 
350.000 llocs de treball que és 
el número d'aturats previst. 

CCOO: El primer que 
s'acompleix és l'acord de què els 
salaris no augmentin m§s d'un 
11 per 100 (i un mi'nim d'un 
9 per 100). Malgrat que l'aug
ment del cost de la vida es pre

veu per un 13 ó 14. 0 sigui, 
com sempre, ens demanen que 
el treballador s'estrenyi el cin
turó . Resumint, l 'ANE té coses 
possitives i altres negatives. 

UGT: Una mesura interes
sant seria la de què l 'Ajunta
ment creés llocs de treball 
públics. A i xò però, a la Patronal 
no l'interessa... Nosaltres també 
observem que els cèntims del 
subsidi no tenen contrapart ida, 
van a fons perdut, hauríem de 
demanar quelcom a canvi. 

- E L PROBLEMA DE CADA 
A T U R A T 

CCOO: L'aturat es sent mar
ginat, inút i l a la societat, arraco
nat, augmenta els vicis. La deses
peració i la necessitat l 'empenyen 
cap a la delinqüència i a voltes 
la famíl ia no ajuda moralment. 
El del inqüent no neix, li fan. 

UGT: L'atur juvenil a més 
de lamentable com és, esdevé 
perillós per al país. El jovent 
aturat que sent necessitats, qui ni 
tan sols cobra el subsidi, té 

que la gent gran i en algunes 
ocasions desemboca cap a la 
delinqüència. 
A l jovent, si no li donen, pren. 

í els representants dels 
sindicats esgoten els últims mi
nuts de l'entrevista lamentant-
se de la manca de consciència 
de classe de la gent treballa
dora. 

"L 'a f i l iac ió als sindicats no 
sobrepassa un 10 per cent. 
i això és lamentable. Perquè 
en aquests moments dif íci ls 
és quan, més que mai, els tre
balladors han d'agrupar-se a 
f i de defensar uns interessos 
comuns i l'eina per fer-ho és el 
sindicat." 

El que nosaltres hem ob
servat és el concens que, entre 
els dos sindicats, ha presidit 
tota l'entrevista. Aquest con
sens de les bases, a voltes no és 
present en els alts càrrecs d' 

mes empenta i menys escrúpuls UGT i CCOO. 

OPINEN ELS EMPRESARIS 

En la segona part del tema 
central recollim l'opinió dels 
empresaris. NARCÍS CASAS 
(ram de l'automòbil), EMILI 
SOLER (construcció) i CLI
MENT CASANOVAS (indústria 
surera), ens exposen els diferents 
problemes de cada sector i llur 
criteri sobre l 'ATUR I LA CRISI 
DE L'EMPRESA. 

E. Soler.— La crisi es deu a 
diferents motius: l'augment dels 
costos"(materials, impostos, segu
retat social, interessos bancaris...) 
la reducció en l'economia del 

ciutadà no li permet fer obres ni 
tenir grans despeses, ni menys 
comprar vivenda. Un altre factor 
important són els aturats, jubi
lats o menors que treballen, pro
vocant la pèrdua de més llocs de 
treball i accelerant l'augment de 
l'atur. 

A la construcció en concret 
una causa que agreuja més la 
crisi és que Llagostera és un po
ble dormi to r i , no hi ha indústria 
i la gent treballa a fora, a la costa 
o més a l ' interior; ara tots es 
concentren al poble, i és clar no 
hi ha feina per a tots. 

Llagostera pocs anys enrera 
tenia 3 ó 4 contratistes, ara en 
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"Hi ha el perill que l'empresari perdi la il.lusió" 

té 40 o més, no obstant la pobla
ció es gairebé la mateixa. 

La crisi afecta principalment 
a la petita i mitjana empresa lega
litzada, totes van desapareixen. 
Solament aguanten les empreses 
subterrànies. 

Per altra part l 'acomiadament 
d'obrers és tan car que destrueix 
l'empresa, No sóc partidari de 
l'acomiadament l l iure, però la 
gratificació hauria d'ésser a càr
rec de l'estat. Segons l'Estatut 
del Treballador el fons de garan
tia ha de pagar el 40 per 100 
de la indemnització, però sem
bla ésser, segons la premsa, que 
el fons ha quedat exhaurit i 
Magistratura procura que sigui 
l'empresa qui ho pagui to t . 

Cl. Casanovas.— Aprox ima
dament un 85 per 100 de les em
preses al nostre país són petites 
i han de lluitar de forma desfavo
rable en unes estructures legals 
que afavoreixen a les grosses. 
Quin pet i t empresari pot aguan
tar, per exemple, pagar mes 
darrera mes, les cotitzacions a la 
S. S. del treballador que està en 
situació d'incapacitat laboral 
transitòria, quan el lògic seria 
que se'n fes càrrec la Seguretat 
Social. Un treballador de baixa a 

.a empresa de 5 persones, 
representa un 20 per 100 de 
baixa, aquest mateix treballador 
a una empresa de 100 persones 
no afecta absolutament per res a 

la capacitat de l'empresa. 

N. Casas.— No podem, si vo
lem trobar les causes de la crisi, 
l imitar-nos a un nivell local, ni 
tan sols nacional, ja que és un 
mal que afecta a molts països. 
Per dir que és f ru i t d'una mala 
marxa de l'economia hauríem 
di t mol t poca cosa. Sens dubte 
es deu a una acumulació de 
causes que mereix un estudi 
profund. Molta informació hem 
llegit que assenyala diferents 
causes: baix nivell demogràfic 
que ha fet t ronto l lar to t un 
programa econòmic (poca gent 
jove per consumir i augmentar 
el nivell de renda de la famíl ia 
amb el seu treball), la tecnologia 
que ha disminuït la mà d'obra, 
i altres que ja entren dins criteris 
econòmics i socials diversos, def i 
cient organització de treball -
col·locació a nivell mundial , etc. 

Cl. Casanovas.— Estudiosos 
de l'economia consideren que 
normalment hi ha un 2 per 100 
f lo tant d'aturats. Quan es sobre
passa aquests 2 per 100, el con
sum baixa i s'entra en un cercle 
viciós que va agreujant progres
sivament el problema. 

E. Soler.— Fa pocs dies que 
el Sr. Rigol, conseller de tre
ball de la Generalitat, per tal 
d'evitar la destrucció de l'empre
sa ha propossat entre altres 
mesures que els treballadors pa
guin un fons per l 'acomiadament. 

però 3ls sindicats, justif icada
ment, l'han acoll it amb sonores 
protesies. 

Siçui com sigui, cal buscar 
altres solucions, ja que com va 
ara noes pot seguir més. 

N. Casas.— En el-nostre ram 
concret, l 'automòbi l , la crisi és 
també extraordinària. Els motius 
són variats: En disminuir el nivell 
de renda de la famíl ia queda mer-
mat el consum, es venen mol t 
pocs cotxes. Els preus són elevats 
per Ic gran càrrega fiscal que 
s'exerceix sobre l 'automòbi l . És 
una crisi que afecta a tota l 'Euro
pa Occidental. 

Anys enrera tots els garatges, 
tenien plantilles de 7 ó 8 perso
nes ccm a mín im, ara 3 són sufi
cients. 

Cl. Casanovas.— La crisi del 
suro *é unes característiques es
pecial;. El suro és una matèria 
prima ' imitada, avui en dia, 
escassa. No es pot portar a terme 
una fabricació a gran escala 
ja qu3 es depèn sempre de la 
collitc de cída any. 

La major part de la nostra 
producció va destinada a l'expor
tació i aquí s'entra en una desi
gual competència amb Portugal. 
Desigual perquè Portugal no paga 
arancels i en canvi Espanya sí. 
A i x í nnateix, els costos de fabri
cació a Portugal degut a la mà 
d'obra mol t més barata són mol t 
més reduits. El cos d'una hora de 
treball a Portugal és aproximada-
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ment de 1/3 dels costd'aqui'. En 
aquestes condicions, la compe
tència és de mai aguantar, anem 
sempre rera petja de Portugal. 
Se'ns fan comandes tan sols 
quan no en troben o quan en 
volen de més qualitat. 

E. Soler.— Moltes empreses 
per aconseguir treball, per guan
yar a la competència es veuen 
obligades a usar procediments no 
molt correctes, hores extraordi
nàries, llogar autònoms, jubilats 
o aturats. 

N. Casas.- En el nostre cas, 
cal diferenciar el que són hores 
estructurals de les extraordinà
ries. Entenem que són estructu
rals per exemple les que es fan 
per acabar un cotxe que ha de 
sortir, etc. 

Sovint ens trobem que al 
llarg del dia no hi ha feina i a 
última hora s'acumulen les ur
gents. 

La gent de l'atur que treballa 
pel seu compte, també repercu
teix, és. clar que primer el que 
caldria és un subsidi correcte, 
que permeti viure, i a partir 
d'això un ampli control. 

Cl. Casanovas.- Hi ha casos 
d'obrers que estan en l'atur o 
jubilats que no cobren fins pas
sats 7 ó 8 mesos i naturalment 
això els obliga a treballar. 

E. Soler.— S'observa una gran 

part de culpa de l'Administració, 
que no acompleix amb la puntua
litat deguda i controla molt poc. 
Un important tant per cent 
d'empreses no paga a la Seguretat 
Social i fan competència desleial 
a les que paguen. Aquest any els 
impagats a la Seguretat Social 
s'han multiplicat per 10. 

NI. Casas.— I un cop passi 
aquesta situació, què es farà 
amb les empreses que no han 
pagat? És possible que no es 
cobrin aquests deutes, i mentre 
les altres hauran anat pagant 
religiosament. Jo crec que pagar 
la Seguretat Social és un dels 
deures que l'empresari ha d'a
complir necessàriament. 

-QUINES MESURES 
CREIEU S'HAN D'APLICAR 

Aquí' convindria distingir on 
cal adoptar les. No és difícil veu
re que cap empresa creu en la 
solució de l'atur fins a situacions 
extremes (almenys al nostre ni
vell d'empresa). Ara bé, hi ha fets 
palpables que demostren que 
per part de l'organització oficial 
hi ha a fer. L'atur vol una sana 
organització o contràriament va 
contra ell mateix. Subsidis sufi
cients i concrets evitarien l'abús: 
una política incontrolada portarà 
més inflació. Agilització en els 
permisos d'obres, etc. Desgrava
ció fiscal de l'empresa, etc. 

E. Soler.- Malgrat tota la 
crisi, si s'acompleixen les lleis, si 
no es defraudés, si tothom ac
tués de forma legal, seria molt 
menys greu. 

Cl. Casanovas.— En el nostre 
cas en concret, ja he dit que la 
crisi és deguda principalment a 
dues coses: 

— La manca de matèria prima 
i la desigual competència amb 
Portugal. 

Quant al primer, la solució és 
a molt llarg termini, si es projec
tés una explotació més racional 
del bosc. El segon té solució 
a més curt termini, l'exportació 
lliure d'arancels bé per l'entrada 
al Mercat Comú, bé per negocia
cions que aix í ho estipulin. 

ELS EMPRESARIS OBSER
VEN AMB PREOCUPACIÓ LA 
CRISI, ENTENEN QUE ESTEM 
ARRIBAN A UNA SITUACIÓ 
GREU: 

La descapitalització, la man 
ca d'il.lusió de l'empresari, la 
desmoralització, i tot això dins 
un cert caos administratiu que 
agreuja molt més un problema ja 
per ell mateix greu. 

Ja realitzada l'entrevista, ha 
sortit a "La Vanguardia" del 
dia 18-11-81, un article comen-
tan els resultats d'una enquesta 
a 2.000 persones a nivell esta
tal, en la qual un 87 per 100 
manifestava que no desitjava 
ésser empresari, tot i que dispo
sés dels recursos necessaris per a 
ser-ho. No obstant reconeixen els 
entrevistats, la necessitat de la 
figura empresarial perquè fun
cioni l'economia. 

Col·lectiu de Redacció 



BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA - 9 

* f 

T EL PLE 
30 d'octubre 

6 de novembre 

PLE EXTRAORDINARI 

30 D'OCTUBRE 

Normes Subsidiàries 
Començà la sessió una esme 

na del Sr. Nuell a l'informe favo
rable, elaborat per la Comissió 
d'Urbanisme, sobre l'acceptació 
de l'avanç presentat per l'equip 
redactor de les Normes Subsi
diàries. A més, l'informe deia 
que els tècnics municipals hau
rien d'estudiar una alternativa 
ei una sèrie de qüestions: 

Ubicació de la zona indus
trial. 

Qualificació del Puig del 
General com a sòl urbà o urbanit
zable. 

-Qualificació del sòl relatiu 
c Mont-Rei, La Mata i Mas Ay
merich. 

L'esmena del Sr. Nuell venia 
e dir que l'informe presentava 
incoherències. Li extranyava que 
es tornés a parlar de considerar 
sòl urbà el Puig quan l'assumpte 
havia quedat clar amb els promo 
tors i tenint en compte que no 
té cap pla aprovat, vulnerant així' 
la Llei del Sòl. Quant als criteris 
sobre les urbanitzacions es pre
guntava si és que aquests tèc
nics no serveixen per fer-ho. 
Proposava deixar l'assumpte so
bre la taula i esperar les suggerèn 
cies de cada afectat. 

Seguí la discussió del tema. 
f'-l Sr. Nuell deia que l'Ajunta
ment no tenia que fer una alter 
nativa del Puig i urbanitzacions 
ja que això pertoca als promo 
tors i hi veia una sèrie de pres
sions externes. El Sr. Alcalde 
manifestà que l'informe es va fer 
lliurement i que la Comissió pot 
presentar una alternativa com 
cualsevol altre ciutadà. En les 
^'Otacions fou derrotada l'esmena 
i acceptat el dictament de la 
Comissió. 

Modificacions d'ordenances fiscals 
S'aprovaren modificacions 

sobre una sèrie d'ordenances fis
cals. El Sr. Nuell presentà una 
esmena a l'ordenança sobre cir
culació de vehicles. La modifi
cació proposava un augment del 
10 per 100 per turismes i motos 
i exceptuava els vehicles que pa
guen Llicència Fiscal. Segons el 
Sr. Nuell la proposta és contrà
ria al principi de què pagui més 
qui més tingui, que caldria 
fixar-se en una bona adminis
tració i no dedicar-se a festes i 
festetes, que si s'apugen els 
tributs es millorin els serveis. 
Proposava un augment del 5 per 
100 per vehicles de menys de 
12 HP i un 20 per 100 pels 
demés. Deia que acceptarien el 
rebuig de la seva proposta i que 
el grup de govern està portant 
una política de dretes sense 
disfressa. Alguns d'aquests punts 
no foren esmentats pel Sr. Nuell 
en l'exposició, cosa que va fer 
que el Sr. Codina manifestés 
la seva disconformitat en la 
sessió del 6 de novembre. Acabà 
el ple amb l'aprovació de la mo
dificació. 

PLE ORDINARI 

6 DE NOVEMBRE 
Després de les rectificacions 

de l'acta anterior, el Secretari lle 
gí la correspondència rebuda. 
Destaquem la comunicació de la 
Diputació de Girona dient que 
havia subscrit l'Ajuntament a la 
revista Àncora de Sant Feliu dins 
la campanya de promoció de la 
premsa comarcal. El Sr. Nuell 
volgué fer constar la poca delica
desa de la Diputació en no subs
criure l'Ajuntament a la revista 
local. 

Piscina 
El Secretari llegí' el llarg 

contracte de préstec del Banc 

de Crèdit Local d'Espanya de 
6.365.640 ptes. per a la construc
ció de la piscina i vestuaris. 
S'aprovà per unanihnitat. 
Terrenys FEVE 

FEVE comunicà que els Ser
veis Tècnics del Ministeri d'Hi
senda havien valorat els terrenys 
dins el terme de Llagostera en 
5.574.000 ptes. S'acordà accep
tar aquesta valoració (unanimitat) 
i facultar al Sr. Codina per repre
sentar a l'Ajuntament en els 
tràmits de l'escriptura (4 abs-
tencions). 

Ampliació del Cementiri 

L'Ajuntament havia demanat 
col·laboració als propietaris i 
veihs del cementiri per ampliar 
la seva superfície al doble de 
l'actual i dotar-lo d'un aparca
ment. També havia d'atravessar 
un terreny d'aquests el col·lector 
que vindrà del Carrer del Cemen
t i r i . 

En la sessió es llegt' un escrit 
presentat pels propietaris en què 
es deia que cedien els terrenys 
necessaris pel cementiri i una 
zona de 10 m. d'amplada per 
construir un vial públic pel que 
podrien passar les canonades. Les 
contraprestacions que demana
ven eren bàsicament: un panteó 
familiar, no pagar contribucions 
especials i poder tallar les plantes. 

El Sr. Parés presentà un vot 
particular dient que considerava 
les obres necessàries, però que 
preferia una valoració per part 
dels tècnics municipals abans de 
comprometre's. En la discussió el 
Sr. Codina exposà que sense 
projecte és difícil valorar-lo, el 
Sr. Nuell deia que sense projecte 
l'Ajuntament no es pot compro
metre i la Sra. Serra volia les di
mensions estiguessin més ben 
especificades. Al final s'acceptà 
la proposta dels veins. 
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COSES DEL POBLE QO. 
ROBATORIS A LLAGOSTERA 

Al taller mecànic E. Poget. 

A finals d'octubre feia menys de 
dos mesos que ja s'havia produït un 
robatori en aquest Taller mecànic, 
situat a la sortida de Llagostera, a 
la carretera de Girona. En aquella 
ocasió lograren endur-se un cotxe 
d'un veí del poble que el tenia per 
arreglar, i altres coses. Aquesta vega
da també logra··en emportar-se un 
cotxe tot i que l'alarma es posà a 
tocar durant una bona estona. 

El cotxe fou recuperat fa pocs dies 
a Badalona, semble ésser que sense 
gaires desperfectes. 

Al Supermercat "Aid i" 

Fa pocs dies també fii fiagué un 
intent al Supermercat " A l d i " . Els 
fets transcorregueren a mitia ni t . 
El propietari va sentir unes fresses 
extranyes a les oficines del súper 
mercat i anà aveure a què eren de
gudes. Es trobà amb un parell de 
lladres que anaven sense tapar se 
la cara i que el van amenaçar amb 
uns ganivets, arrivant a ferir-lo 
lleument d'un braç. Els lladres en 
ésser descoberts, marxaren enduent 
se el cotxe del propietari del super-
marcat, que més tard fou trobat aban 
donat a la carretera de Sant Llo 
renç. 

De valor, segons tenim entès, no 
lograren endur-se'n res, però l'en
renou que provocaren fou gros. 

A la Corresponsalia del 
Banc Popular Espanol. 

El passat 28 d'octubre fou assal
tada novament, en segona vegada 
en menys d'un any, la correspon
salia del Banc Popular Espanol que 
porta el Sr. Vicenç Amat. 

Els fets succeiren a 1/4 de 9 del 
vespre, aproximadament, quan tres 
encaputxats, portant pistoles, entra
ren a l'oficina del Sr. Amat, amena 

çant-lo amb les armes i exigint que 
els fossin entregats tots els diners de 
la caixa. D'aquesta manera lograren 
endur-se'n prop de 500.000 ptes. 

Una vegada fet el robatori , els 
lladres marxaren en un cotxe marca 
Seat 124, matrícula GE-1159-B, que 
més tard fou trobat abandonat, i va 
resultar ésser robat a Girona. 

Al Casino i al taller 
mecànic Casas-Masgrau S.A. 

A la nit dels dies 8 al 9 d'aquest 
mes d'octubre, hi hagué, altra vegada, 
una sèrie de robatoris al nostre poble. 

Un d'ells es produí en el bar del 
Casino Llagosterenc, d'on els lladres 
s'endugueren la televisió en colors, 
els diners de les màquines "traga-
perras" i alguna altra cosa de menys 
valor. 

Al taller mecànic Casas-Masgrau, 
S.A., es produí la sustracció d'un cot
xe usat que tenien per vendre i altres 
coses de poc valor. 

També desaparagué aquella nit un 
cotxe propietat d'en F. Xirgu, que es
tava aparcat al carrer Concepció i que 
fou trobat més tard prop del taller 
mecànic Casas Masgrau, amb alguns 
desperfectes a la direcció. A ixò fa 
pensar que en no funcionar-los bé 
aquest, anaren a robar l'altre dins el 
taller 

Neteja de la 
Riera Gotarra. 

Ha c o m e n ç a t a p r i m e r s d'aquest 
mes de novembre, la neteja de la 
riera Gotarra, del tros que va des 
del pont de la carretera de Sant 
Llorenç fins al pont de la carretera 
de Caldes. 

Creiem que ha estat una bona 
idea, ja que les plantes i la brutícia 
emplenaven la riera, i era un perill 
en cas que s'aguessin produït unes 
pluges fortes. 

No sabem si es continuarà a les 
altres rieres, com les Banyolent^ues, 
doncs ja que estan també plenes de 
brutícia, els convindria molt una 
bona netejada. 

Segon Curs de Graduat 
Escolar per a adults. 

A primers de novembre varen co
mençar les classes del segon Curs 
de Graduat Escolar per a Adults, 
que es donen a les aules del Col·legi 
Nacional Lacustaria, per iniciativa 
de l 'Ajuntament. 

A aquest curs hi assisteixen unes 
25 persones de diferents edats, que 
han hagut de pagar unes 2.000 pesse
tes, aproximadament, per poder as
sistir a les classes, ja que enguany 
no s'ha pogut aconseguir, de moment, 
una subvenció com la de l'any passat, 
encara que s'estan fent els tràmits 
oportuns. 

Cursets de català 

Fa pocs dies que es feu una reunió 
a l 'Ajuntament de la vila, per parlar 
sobre un nou curset de català que es 
vol fer. 

La reunió havia d'estar presidida 
pel conseller de Cultura Sr. Puig, però 
per estar el Sr. Puig de vacances, va 
ésser presidida per l'Alcalde Sr. 
que degut a un malentès, arribà mitja 
hora tard. 

A la reunió es parlà de què hi ha 
el projecte per part de l 'Ajuntament 
de fer uns crusets de català com els 
que es varen fer l'hivern passat. 

Es digué que s'intentaria que els 
professors que impartissin les classes 
d'aquest curset fossin mestres que 
no tinguessin feina. 

S'acordà fer una nova reunió 
quan es tinguessin dades més con
cretes de qui serien els professors 
i de quan podrien començar el curset. 
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i que ja s'avisaria a tots els assitents 
a la reunió mitjançant una carta, i 
a tot el poble en general per mitjà 
df-l Butlletí de l 'Ajuntament i de 
Cdmunicats a les botigues. 

QuintosSI 

Dia 6 de desembre, V I I I Quo 

Vadis 

Inscripcions al Black Cat, Pub 
l 'Enrenou, i mitja hora abans de 
sortir. 

Sortida de la Plaça Catalunya a 
le; 9 hores. 

Dia 12 de desembre, COMIAT 
del Quintos. 

Repartició de premis als parti
cipants del Quo Vadis. 

Elecció de la Miss i el Míster, 
Grups "La Diagonal" i "Maraca 

i VIarxa". 
Lloc: al carrer Cantallops, en el 

Iccal cedit gentilment pel Sr. Pere 
CDllell. 

La greca començarà a les 10'30. 

CURIOSITATS 
DE L'ÀVIA 

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

el què li sembli. 

Especuladors abstenir-se. 

* - yenc bicicleta carreres, barata i en bon estat. 
Telèfon 83.00.97 

*- 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, incluit taula i tot l'equip. 
Raó: 83.0315 

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

* - Venc Barbour nou per 4.500 p tes. 
Raó: Tel. (93) 254.08.52 

*- Compro tenda de campanya amb rebedor, 3-4 places. 
Raó: Ganix, 30 

* - Es donen classes aquest hivern d'E.G.B., BUP i màquina. 
Raó: Concepció, 9 

BROUS DEL TEMPS DE LA 
MEVA AVIA I PADRINA 
FAUSTIIMA. ANY 1860. 

TRANSCRIPCIÓ ORIGINAL. 

BROU (Caldo) per a gent 
delicada. 

Agafes una olla de cinch pe-
tricons, hi tires aygua y quan 
sigui calenta, però sense esperar 
que bulli, hi poses mitj kilo 
de babella de vaca, un quart 
de kilo de vedella y un tali 
de gallina. 

Ho escumes ab una escuma-
dora de llauna y no ab cullera 
perquè se n'endu la substància, y 
després d'aquesta operació, hi 
afegeixis dues cebes blanques, 
dos brots de julivert y un de 
frigola, posant-hi la sal neces
sària y deixant-ho coure duran 
quatre hores ab foch suau. 

Aquest brou es de lo més 
aproposit per a certs malalts 
delicats. 

BROU al minut 

En atuell apropiat y ab l'aygua 
corresponent hi posaràs un kilo 
de carn picada, una ceba, una 

pastanaga y una mica d'àpit, 
tot en bocins menuts; hi afe
geixes dos clavells d'especies, 
sal, frigola, pebre y llorer y ho 
dexaras bullir durant mitja hora, 
passant després el brou, abans 
de servir-lo, en un colador 
molt fi . 

V i V . 
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Icmpi i COSES 

El matí d'aquell dil luns el pobre 
Joan s'havia enganxat al l l i t . El pare 
no parava de cridar-lo: 

-Joan, . . ! JOAN.. . ! 
I res. Llavors com a bon taper, 

trobà la idea. Posà una paella al foc 
amb una mica d'aigua. Al moment se 
sentí un patallarreig de mil dimonis. 
Tant, que fins unes orelles dormides 
captaren el soroll prometedor. 

—Què coeu, pare...? 
-Bou...! 

—Ja baixo, doncs...! 

Aclarida la cosa, begué el cafè 
amb llet de cada dia, i espitregat de 
mig cos - c o m tot bon boxador , 
se n'anà a la botiga " fent marxa at
lètica". 

A i x í de senzilla ha estat la pre 
sentació del nostre Joan, conegut 
en el món de la boxa, per: "Kork in 
Dale". Ai aquells tapers, com es 
lluïen amb ell...! Si bé, segons pròpia 
confessió - n o comprovada- en un 
ring de Barcelona havia tombat a un 
negre com una torre al primer assalt, 
si bé - t ambé segons e l l - el carter lí 
portava lletres i més lletres d'empres 
saris, els seus companys de tinar, 
tots els adictes de la "Penya" i el 
jovent sencer del poble en parlar de 
Korkin Dale, ho feien del futur campió 
mondial: 

Feia goig de veure quan deia a 
qualsevol amic: 

-Toca el bícep, noil No veus que 
tinc "nervi groc...!" 

I l'amic somreia, to t i pensant en 
què seria això del: "nervi groc". 

El cas és que ja feia temps es par 
lava d'organitzar una l luita de boxa 
entre Kork in Dale i un possible aspi
rant digne d'ell. Es sapigué que a 
Girona hi havia un possible candidat. 

EL NOSTRE URTAIN 

Es feren gestions i al poc, la cosa 
ja estava ben encarrilada. 

Tot just que pogué donar-se com 
a segura, tots els vailets del poble 
l'aclamaven arreu on fos. Ell -quasi 
tan criatura com els que, per anys, sí 
ho eren—, no es cansava de dir : 

— Si no en t inc per a res, jo d'a
quest nyèvit! Vosaltres, a cridar tots! 
I quan digueu: Dale, dale, Kork in 
Dale... el mataré... 

Podeu pensar-vos, en arribar el 
dia, com estava l'ambient. En Cisquet 
paleta, havia posat a l'escenari del 
cinema, quatre botes plenes de sorra 
sostenint un peu dret. Amb tres ll i-
vants féu la cordada. Es regà i s'es
combrà tot , com calia. S'apagaren 
els llums... 

Em sembla veure'l sortir, ara ma 
teix Joan, tindria llavors una trente
na d'anys, els quals ja s'havien marcat 
en ell, fent-li una panxa més que 
regular. Portava uns calçotets blancs, 
cosits d'on fou necessari, i espardenyes 
del mateix color. El de Girona, un xi
cot jove i força estemordit d'enfron
tar-se al gran campió, s'havia quedat 
quiet en un racó. 

En l'altre, Kork in Dale feia "exer
cicis d'esgrima i gimnàstics". Per f i , 
en Pitu fuster, que tenia l'esquetUot, 
avisà: 

— Va nois! Anem-hi? 

Que no pogué ésser al moment, 

doncs al nostre campió li queien els 

calçotets. 
— Tens un cordi l l , P i t u ' 
Pitu, donà el cordi l l . L'altre l'es

tacà for t , i per fi el fuster engegà el 
decisiu toc d'esquetlla. 

El " r e f l i " era un noi de la Banca. 
Els digué quelcom. Els dos boxadors 
donaren la conformitat. I ja els tenim 
encetant el̂  primer assalt. El silenci 
de la sala era tota l , impressionant. El 
de Girona, sense un bri d'esma ni 
gosava d'acostar-se a l'altre. Que, 
amb el cap jup, feia una mena de sal-
tets estranys. "Cobria la guàrdia", 
deien els entesos. De cop, Kork in 
Dale tocà un poc la cara del contr in
cant. I el públic cridà a tota veu: 

- D a l e , dale, Kork in Dale! Dale, 
dale, Kork in Dalel 

Més que cridar, allò era un udol 
feréstec. Un esgarip de guerra. Una 

terrible explosió de masses. 
Dale, dale, Kork in Dale...! 

Però el nostre home: tranquil , 
serè, seguia "cobr in t la guàrdia", i 
sense tirar pel dret, com tothom 
volia. 

A L X Í arribà el moment que l'es
quetUot donà com a acabat el primer 
assalt. Els dos boxadors ocuparen el 
seu seient. Joan, xuclava un tros de 
ll imona. I de tant en tant, somreia al 
públic enardit. 

Clonc! Clonc! Clonc! 
Segon assalt. De bell nou els dos 

rivals fent la passejada. El públic s'im
pacientava. A lgú, cridà: 

Va Joan! Un nyorro ben t irat, i 
fora...! 

I sí el tirà. No sé si fou un nyorro, 
o un petit petit copet que fregà el 
nas del gironí. Aquest, per f i , acabà 
la paciència. S'acostà al nostre gran 
campió, i li engegà un directe a la 
panxa que féu encendre els especta 
dors: 

Dale, dale, Kork in Dale! Dale, 
dale, Kork in Dale...! 

I enmig del general desconsol 
veiem que aquest comença a t ronto 
llar. Ràpidament, l'altre pica a la cara 
del campió universal..., doncs no, no 
gens for t , però sí prou perquè el gran 
Kork in Dale caigui d'espatlles a l'es
cenari, com un elefant caçat. 

L'escàndol és terrible. Uns xiulen. 
Encara algú aplaudeix. D'altres tiren 
cadires a l'escenari To thom: dones, 
homes, joves, velles, noies i mainada, 
to thom cridava i cridava... El pobre 
Joan: estirat com un barat tenia 
sort d'en Met sabater que no parava de 
fer-li vent amb una camisa vella. Pitjor 
fou quan en Pitu de l'esquetlla demanà 
amb veu de t ro : 

- Hi ha algun metge a la sala·' 
Mentre entre dos voluntaris retira

ven al gran Kork in Dale del local, 
aquest, ajuntant-se les dues mans feia 
la senyal de victòria al públic. 

Que com acabà tot...? 
Com tot acabava en aquells temps. 

Un bon ressopó dels dos boxadors 
-cobraren deu duros cada un- i un 
record inesborrable per tots aquells 
que en fórem espectadors. 

P. Parés C 

^.^^S.-s-iMè£SgS&^^S&ÈS 
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acudits d'en 
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RECORDANT UN ANS D'AHIR 
DE LA NOSTRA VILA 

FULL DE LA VIDA D'UNA TENDRA JOVENTUT 

Corria l'any 1918 quan uns 
joves d'ambdós sexes (mig d'a
magat) formàrem un petit grup 
per contar-nos per mitjà d'es 
crits, les nostres inquietuds. 
Escrits que sense cap mira 
ment eren entrecanvíats entre 
tots nosaltres. Ells eren plens 
de somnis i portadors d' i l . lu-
sions I desitjós, volíem pels 
nostres propis mèrits desfullar 
aquell gros arbre de branques 
encreuades, con-- era la vida 

Quan hi havia trobades o sen-
tades, era el nostre costum 
saludar-nos amb un germanal 
bes dipositat a les nostres 
galtes. El nostre tarannà era 
ajoguessat, rialler i alegre, no 
obstant i això, el nostre sem
blant no quedava pas enrogit 
degut a què les paraules gro 
lleres i picants eren fora, i 
l'abús de confiança no hi era. 
Si bé perteneixi'em a diferent 
sexe, hi havia entre nosaltres 
una germanor que ens guardava 
i guiava en tots el nostres sen
tits. 

Les nostres mirades no eren 
tèrboles, no volien pas fer 
oposicions per aconseguir mo
ments placívols. 

Ja mai pensàrem amb el 
perill que algun dia, una so
cietat mundana, egoista, falsa 
i voltada de vicis ens desper 
tes i que amb les seves fortes 
ventades ens portés, com du 
a les fulles seques, a llocs des
coneguts, inimaginables i gens 
recomanables. L'estudi, instruc
ció I meditació eren únicament 
el nostre nord. 

Llegiu, si us ve bé, un dels 
últ ims escrits que eixia d'a
quella colla. En ell hi trobareu 
faltes "garrafals" i altres de
fectes, penseu que porta molts 
anys sobre seu i du el mateix 
vestit de quan va néixer 

A i x í pensava i escrivia a 

quell lovenívol i jovial grup 

d'aquell ahir. 

La fe marxa 
joventut no. 

torna. 

"Acabo de llegir aquells meus 
escrits que també són els teus. 
Les impressions de la lectura 
pulpiten encar dintre meu ab 
inefable dolcesa; són com per
fum de flors que surten de 
dintra la terra... Tms treball 
que fer, més me manting ab els 
brasos plegats per no rompre 
el silenci augut que men volta. 
Temo que si els desplegaba 
romperia aquest silenci, pro fe 
neria quelcom de sant. 

"Més tot de plegat sento 
dintre meu, una gran farsa, 
un ser misteriós que me parla, 
que vol que li contesti qui 
soc jo. Me pregunta mil coses, 
y jo, com per a final li dic: No 
soc com suposes tu, un 
un diferent dels sers que coneí 
xes. No, no soc mes que un ho 
me que pasa depresa, molt de-
presa per la terra, assedegat 
d'amor, veritat i ]usti.';ia...Soc 
preguntat de nou. me diu, 
perquè no imposo mes pa 
raules, mes doctrines; que aixo 
si o fes, donarien llum, que 
seria tal volta idea salvadora 
dintre moltes conciencies 

No contesto. Solsament mon 
cervell lo tinc ficsat alia a 
l'amor, a la veritat, a la jus 
ticia. Ja mai imposaré per la 
violència lo que deu ser fruit 
de les pròpies voluntats. Y si 
jo mai tant sols sospites, que 
]o, quels meus escrits, engen 
dresin odis, que encengesin fo-
gueras, y per contes de portar 
bona llum portés la foscor de 
la nit negra, llavors me aver 
gonyaria de mi mateix, y jo 
renegaria, y menfonsana a lo 
mes fondo de la terra" 

EPITAFIS 

Epitafis escrits a " L a Selva", 
periòdic de Llagostera, " A n y í 
núnn. 8 " , data " 3 1 octubre del 
1 9 1 1 " , f i rmats per "E l Llagos 
terí Rosinyolet" pseudònim 
d'en Pitu Camós. 

"Aquíhi ha una modisteta 

qu'era més maca que un sol 

la va atropellar ipobreta! 

un auto sense córrer molt; 

no anava ella gens distreta, 

(no pot córrer qualsevol) 

portava faldilla estreta". 
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'En vida mai va votar, 

mes, quan venien eleccions 

e' mort que aquí jau iquin cas! 

vota totes les seccions". 

'Jau aquí dins un manobre 

més savi que'n Joan Roquer, 

va morir en lo carrer, • 

estava bastant gastat 

de tan treballar de cap ". 

"En Narcís Pops i Cordills 

valent i actiu cassador 

morí després d'haver mort 

mil de llebres i conills. 

Anava caigut d'espatlles 

de fer córrer tantes guatlles". 

"Descansa en aquesta tomba 

un fabricant de paper, 

fabricà ab molt bona sombra. 

Diu que va guanyar gran títol: 

feia molt paper ridícol." 

'Nasqué, va viure molt poc, 

s en rigué casi tothom, 

y aqu 1 reposa en eix lloch, 

i pobre falda-pantalont". 

' Pst... icalleul... no feu renor. 

Jau aquí en Quim de la plassa, 

com un perol era sord; 

mes de tan sentir Sarassa 

fastidiat va anar al sot". 

"Un músic descansa aquí 

que hi toca 7 violí ab sordina, 

fa poch qu 'es debé morí, 

puig canta la Serafina". 

"Un pescador de granotes 

jau a causa de renyines 

entre sa dona y sa sogra 

va pescà una gran tunyina " . 

Per en Tià. 

J P ^ 
( 

l.a MOSTRA DE TEATRE 

Quan estem escrivint aquesta crò
nica sobre la 1.^ Mostra de Teatre es 
porten representades quatre obres. En 
un principi volíem fer una crítica par
ticular de cada sessió, comentant les 
interpretacions, l'escenificació, deco
rats temàtica, etc, però dificultats 
materials ens ho impedeixen. Val a 
dir que en general el que s'ha vist fins 
ara és força fluix, sobre tot l'especta
cle que va oferir el Grup Catalònía de 
Barcelona, molt apagats tant els 
actors com l'escena. 

Està clar que estem parlant de 
teatre d'aficionats i que els objectius 
de cada grup poden ésser molt dife
rents, però s'ha d'exigir uns mínims de 
presentació, d'imaginació, d'idea. De 
cara l'espectador la força del teatre 
està en primer lloc en la interpreta
ció, i si aquesta és deficient, molt 
difícil resultarà salvar l'obra. Segueix 
en ordre d'importància el text, motius, 
contingut,... l'elecció del tema i la 
forma d'entendre'l. L'escenografia tan
mateix és imprescindible i ha de tenir 
uns mínims d'inventiva, fantasia,... 
els llums, decorats, mobles, han d'estar 
en consonància i ser uns dignes com
plements d'un autèntic quadre teatral. 

Del que hem vist ha fallat molt 
la interpretació. Quant la temàtica, 
tres comèdies i una història de senti
ments. Tres obres d'autors catalans i 
una d'anglesa, no deixa d'ésser un bon 
terme mitjà. Tot dins aquesta línia de 
teatre senzill, convencional, amb l'evi

dent intenció de voler arribar a tots 
el públics. 

De moment, però, la Mostra 
ja és un èxit pel sol fet d'ésser. Els 
organitzadors han endegat una tasca 
molt interessant i amb molts aspectes 
positius, amb detalls com fer un pro
grama per cada representació, el 
qüestionari (potser una mica incon-
cret), la voluntat de continuar, etc. 

L'assistència de públic ha estat 
sempre superior a les cent persones, 
que no està malament si tenim en 
compte l'habitual inhibició en actes 
d'aquests tipus, i la força de 
la televisió per la gent que no acos
tuma sortir de casa. 

Esperem que en el que manca la 
Mostra, augmenti el nivell dels grups 
participants, i recordem que el dia 4 
de desembre, el grup d'Amics del 
Teatre, tot clausurant la Mostra, pre
senten "Històries del Zoo" d'Edward 
Albee, una molt interessant obra 
sobrí els problemes actuals de la 
incomunicació i la marginació. 

ELS PASTORETS 

S'estan assajant novament "Els 
Pastorets" de Folch i Torras. Després 
d'alguns anys en què aquest acte tan 
tradicional de les Festes Nadalenques 
no es representava en el nostre poble, 
un grup d'antics components d'ante
riors Pastorets, sota la coordinació 
d'en Pepe Fernàndez, s'han reunit amb 
nous elements, per dur a terme aquest 
popular espectacle. La participació 
d'actors de "fa temps" serà un gran 
atractiu, i una raó irreversible per no 
deixar de veure aquests Nous Pastorets, 
que ben segur deleitaran als nens, 
joves i íK) tan joves. 

Com veiem, l'activitat teatral a 
Llagostera surt del seu ensopiment. 

Per molt de tempc!! 

CoLlectiu de Redacció 
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XERRADA AMB: 

PEPET CASADEVALL i FONT 

Introducció 

Fa pocs dies, el diumenge 
18 d'octubre, per iniciativa de la 
Conselleria de Cultura de l'Ajun
tament, amb la col.laboració de 
les Caixes, Bancs i gairebé la 
totalitat d'entitats de la vila, 
es va organitzar un "Homenatge 
a la 3.3 Edat". La Festa fou un 
èxit, ja que la participació era 
nombrosa, i els actes preparats 
van ésser seguits per molt de pú
blic, tant a l'ofici, com al Casino, 
com al dinar de germanor que 
s'allargà fins ben entrada la nit, 
el que demostra l'ambient que 
allà es va formar. 

La celebració d'aquesta Festa, 
té uns antecedents en el nostre 
poble. Els més recents, l'intent 
del G.E. Bell-Matí pels anys 
1974-75 de fer revifar la Festa, 
cosa que no s'aconseguí, ja que 
en les dues edicions eren unes 
vint persones les que hi van 
participar. Així, ens hem de re
muntar a l'any 1946 quan el 
Sr. Joan Olivera, aleshores Dele
gat de la Caixa, i en Pepet Casa
devall, el nostre entrevistat, orga
nitzen la primera Festa, millor 
dir: "L'Homenatgea la Vellesa". 

-Pepet, com era abans l'Ho
menatge a la Vellesa? 

"Era mol t di ferent de la Fes
ta que s'ha fet ara, ja que nosal
tres fèiem un Homenatge, pel 
que Tacte del Casino consistia 
essencialment amb uns discursos 
dir ig i ts a les persones grans. 

Vam iniciar-ho, quan el Sr. 

Joan Oliveras de la Caixa, em va 

venir a t robar per mirar de pre 

parar el pr imer Homenatge a 

l'any 1946. A i x í , cada dia a la 

tarda després del trebal l , anàvem 

per totes les cases on sabíem que 

hi havia gent de més de 75 anys 

i els hi part icipàvem les nostres 

HOMENATGE A LA VELLEJ 

intencions. Exactament no recor 

do la quant i ta t d'assistents però 

debien ésser setanta o vuitanta, 

o potser més. 

La concentració es feia a la 

Plaça de l'Església, s'anava a 

l 'of ic i , I després es baixava a 

peu (aleshores no hi havia cot 

xes com ara) pels carrers de Sant 

Pere, Joan Maragall, Àngel Gui 

mera, fins arribar a la Plaça 

L'orquestra to t tocant, acom 

panyava la comit iva. 

En el Cinema del Casino os 

feia pujar dalt l'escenari a la 

dona i l 'home més vells, jun t amb 

les autori tats. Dos nens deien un 

vers, i després parlava el rector, 

l'alcalde i el Delegat de la Caixa." 

~La conversa la mantenim 
en una habitació assollellada, 
anexionada a la vivenda, hi ha 
tres gàbies d'ocells, que ens es
colten sense dir ni piu. Quan he 
arribat, en Pepet estava jugant al 
dòmino amb el seu amic Joan 
Brugulat, gairebé de la mateixa 
"quinta". Van anotant les parti
des guanyades amb gra de blat 
de moro. Ambdós asseguts en no
tables sillons de sàlic, aporten 
prop de dos segles de vida. So
vint s'estableix un diàleg amb en 
Joan, tot explicant anècdontes, 
vivències, etc, parlen d'abans. 

Document gràfic que ens mostra " P''irne 
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>A 1946-81 

's homeiidíges a la Vellesa. 

El Casino estava ple 
de gom a gom. 

I.'altar de l'Esglesia. 
abans de la reforma. 

d'a/tres temps que no tornaran, 
ni per a ells ni per a nosaltres. 
En Joan canta una cançó... 

"Després sortíem a la Plaça, 
es tocaven dues sardanes, i fèiem 
l 'aperi t iu. El dinar era en el local 
del ball. Era especialment per als 
vells, encara que els padrins i pa 
drines podien assistir-hi si es pa
gaven el seu. Acabat l'àpat, la 
cobla interpretava quatre sarda
nes. Recordo que sovint en toca
ven del mestre local, Agui ló. 

A les padrines se'ls feia un 
obsequi, que normalment consis 
tia en una bossa de caramels, i als 
padrins se'ls donava un cigar. 
Les padrines solien anar amb 
mantell ines i portaven un ram de 
f lors, que ontregaven als homes," 

La conversa paralel.la a 

l'entrevista, dels dos avis, entra 

en el camp de la política. Recor

den que abans només hi havia 

els lliberals i els monarquies, en 

l'època de Morct i Maura; que 

ara hi ha massa partits, i que 

tothom tira pel seu costat, que 

aix í no es pot anar bé. 

Quina enteníeu que era la 

finalitat de la Fcsta^ -Com t.'S 

que es deixés de fer^ 

" C o m he d i t , era diferent 

d'ara, nosaltres senzillament ho 

menatjàvem a la gent gran. 

Vam deixar de fer ho, perquè 

tanmateix ja érem grans i no es 

va conseguir coordinar una con 

t i n u í t a t " . 

Un home que havia organit 
zat la Festa de la Vellesa, com se 
sent ara en veure's homenatjat i' 

"Ass is t i rh i m'ha agradat 
mol t , és di ferent d'abans, fins i 
t o t potser més alegre. 

A meitat dels setanta el 

G.E. Bell-Matí va organitzar dos 

anys la Festa de la Vellesa, què 

va mancar^ 

"S í , JO vaig anar h i , però em 

sembla que \ia faltar la col. labo 

ració del poble. Va ésser una 

mica tr ist. 

- £ / diàleg tornà a estar en 

mans d'ells, que a moments sem

blen dos infants, amics de tota 

la vida. Parlem dels problemes de 

la continuïtat de les tasques que 

s'endeguen en el poble: 

"Llagostera és com una esta 

ció on hi ha molts vagons parats, 

però falta una màquina perquè 

els dongui una empenta, manca 

una orientació. Fer coses que 

siguin agradables per a tota la 

gent, per exemple to t el que sigui 

per a criatures, normalment inte

ressa a t o t h o m . Els problemes ve 

nen quan comença a decréixer 

l 'expectació. Els mestres haurien 

d'estimular l 'afició dels nens a fer 

coses..." 

Que ens podeu dir de la 
Festa d'enguany ^ 

"L'espectacle que ens van 
presentar al Casino va ésser molt 
distret. El dinar també, sobretot 
cjuan van venir els de la "L la r del 
pensionista" de Girona, que van 
animar ho mol t , encara que pri 
mer la Maria "Espardenyera" ja 
ens havia engrescat a tots, can 
tant "Baixant de la font del gat..'.' 
Jo, em vaig retirar aviat perquè 
em trobava cansat, ja que no a 
costumo a sortir gaire. Només ho 
faig acompanyat, no m'agrada 
anar sol perriuè t inc por de caure, 
pràcticament només transito per 
casa o vaig a la dels f i l l s " . 

Fa estona que hem encès la 

llum. A traves dels vidres es veu, 

ja molt difosa, les restes de la 

posta de sol, els avis s'han engres

cat a parlar de personatges llagos-

terencs d'altres èpoques. 

- Quina edat teniu exacta

ment^ 

"E l dia 30 de gener del 1982, 

SI Deu vol, en faré 90. (Jo, pel 

meu Sant, en faré 89, intervé en 

Joan). A part de no transitar 

gaire, em t robo bé. Pel demés no 

hi ha tjui em guanyi, ni al do 

m i n o . " 

(Ol. lecfiu de Fíodaccio 
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UN T E M A A C T U A L : 

democràcia 

Los antiguos griegos, creadores 
de la palabra democràcia- , e 
inventores del sistema demo-
crat ico, di jeron que: "Democra-
cria es el gobierno del pueblo, 
pior el pueblo y para el pueb lo" . 
Esta def in ic ión abstracta no creo 
que nadie la haya mejorado 

aún. 

Però tambíén se ha dicho algo 
así como que: " la Democràcia 
es la af i rmación del mdiv iduo 
en convertirse en juez, fiscal y 
testigo de sí m ismo" . Otros han 
dicho "que de todos los sistemas 
ce gobierno conocidos, la Demo
cràcia es el menos ma lo " . Igual-
mente se asevera que la democra 
eia no precisa de apellidos, 
pronombres o adjetivos. Estoy 
plenamente de acuerdo con el lo. 

Siguiendo con el tema, y bus 
cando una d i f in ic ión mas o me 
nos analít ica y plasmàtica, yo di 
n'a que hoy la democràcia debe 
s tuarse en un punto equidistante 
entre el dogmatismo y ei pragma-
t smo. Expresado en otras pala 
bras: La democràcia debe actuar 
part iendo desde medio camino 
entre su teoria doctr inal y las po-
sibilidades de desarrollo practico 
de esa misma teor ia. 

Por el lo, lo que no es permisi-
ble a un régimen democràt ico, es 
lei falta de respeto a las inst i tució 
nes. Me permi to i ndu i r en la ca 
talogación de " ins t i tuc iones" a 
todas las asociaciones del Pueblo: 
a^rupaciones polít icas, cultura 
les, recreativas, deportivas, asis 
tenciales, benéficas, religiosas. 

etc. etc. Naturalmente, siempre 
que no sean delictivas. 

Puede darse la circunstancia, 
de que exista alguna agrupación 
o asociación que, en esencia, 
sea ant idemocràt ica; en este caso, 
lo que se debe hacer es instru
mentar medidas para contrarres-
tarla y disminuir ia, y, a ser posi 
ble, que se extinga, però nunca 
destruiria de forma expedit iva. 
Aunque la tolerencia en el proce 
der, infr inja aparentemente cier-

tos preceptes legales, ya que, lo 
que importa realmente de las Le 
yes, es su espíritu y no su letra. 
Lo contrar io no es democràcia. 
Si no lo entendemos así, seria 
muy d i f íc i l hallar el lugar en 
que debe situarse la Jurisprudèn
cia, e incluso, el Derecho Com 
parado. 

Un avispado po l i t i co decia: 
" N o confies en el ejecutivo, 
administrador o funcionar io que 
siempre vaya con el Reglamento 
bajo el brazo, porque ello signi
fica que no sabé o no quiere 
emplear el sentido c o m ú n " . 

Esto conjuga con la conocida 
frase del veterano y socarrón po 
l i t i co Conde de Romanones: 
"Que mis enemigos redacten las 
Leyes, mientras yo pueda hacer 
los Reglamentos". 

Por otra parte y volviendo 
sobre el tema, del que parcial 
mente nos habiamos apartado , 
es preciso no olvidar el proceder 
de las dictaduras, totalmente 
opuesto a lo que deben ser las 
democracias. Una de las pecu 
liaridades més significativas de 
los total i tarismos, es la destruc 
ción inmediata y sistemàtica de 
to(ias las instituciones libres, 
sustituyéndolas en determinades 
terrenos específicos, por orga 
nismos de caràcter verticalista, 
fàciles de manejar a convenien 
eia y antojo del dictador y su 
equipo. 

Como en muchos otros paises. 

en Fspafha conocemos bien las 
cOnsecuencias de ese fa t id ico 
proceder autart ico: trauma cul tu
ral, incivismo, intelerancia, exa-
cerbación del egoísmo, irrespon-
sabilidad y una lista inacabable 
de causas que, todas ellas, cons 
t í tuyen el semillero del terro-
rismo. 

Y, para terminar, y quizas 
como una reafirmación de lo 
expuesto, una frase de Goebbels 
el que fue flamante ministro de 
propaganda de Hitler: "Cuando 
oigo pronunciar la palabra 
" c u l t u r a " echo mano a la culata 
de mi pistola". 

X. Ventura 

J u l i o d e 1981 . 
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Daniel 

A més de les figures humanes, el 
figurativisme a aquestes edats (4, 5, 
6 anys), es pot classificar segons el 
següents apartats: animals, cases, plan
tes i transports. Aquestes figures les 
trobarem relacionades en una mateixa 
obra després d'haver passat una etapa 
de juxtaposició (dibuixos en un mateix 
paper sense interrelació). 

Hem agafat dibuixos de ler i 2.on 
de Pàrvuls i 1 .er d'E.G.B. en els quals 
s'hi troben representats els temes que 
hem citat. 

Agraïm la col·laboració dels mes
tres d'aquests nivells dels dos col·legis 
que han fet possible aquest treball. 

Per altra banda voldríem insistir 
en la necessitat de què el nen pugui 
tenir una expressió plàstica ll iure, 
sense models ni imposicions. Això és 
di f íc i l però cal intentar-ho. Pensem 
que molts de nosaltres som incapaços 
de posar-nos davant un paper i crear 
amb la imaginació. Quan érem petits 
només ens van ensenyar a copiar. 

Hem de procurar no valorar mai 
l'obra d'un nen dient-li que el seu 
dibuix és lleig o bonic ja que no ens ha 
de complaure a nosaltres sinó a ell. 
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poriQveu dcli 
lectori 

CAL DONAR AL CÉSAR, 
EL QUE ÈS DEL CÉSAR 

Per encetar un faré us xic d'his

tòria, a fi de posar-vos en situació: fa 

quelcom més d'un any vaig escriure una 

carta, a aquesta mateixa secció, sense la 

meva signatura sinó amb pseudònim (és 

l'únic escrit que I he signat aixO però no 

perquè el que hi deia no fos veritat o tingués 

por (com d'altres passa que tenen "mieditis"), 

més aviat perquè vaig considerar que, de la 

manera que exposava la qiJestió, hagués 

perdut la gràcia del contingut; puix qui 

li va convenir, sobradament va saber que es

tava feta per mi. Per donar-vos una idea 

sols diré que encara no havia sortit a la llum 

dit escrit quan, l'altra part interessada, ja 

m'havia demanant comptes (mireu si corren 

depressa les notícies quan convé). 

Tot això ve a tomb perquè vaig llegir, 

en aquest Butlletí, la crònica del Ple de 

l'Ajuntament del passat dia 2 d'octubre i, 

en sentir uns comentaris, em va fer recordar 

l'encapçalament d'aquella carta, tota vegada 

que serveix exactament per aquesta: "í-.s 

molt important dir la veritat de les coses 

però. tanmateix ho és més i necessari, Qljli 

HSÜICUI TOTA LA VlíRriAT': 

En aquesta crònica es diu que, a l'es

tiu, es va deixar el Col.legi Lacustària a una 

Secció de la Societat Cultural i Esportiva 

Miravelles, per fer-hi conferències i unes 

classes de cuina per les noies i dones del 

poble i una guarderia; tot gratuit pels 

assistents. S'afirma que moltes vegades 

100 nens eren atesos per una sola senyoreta. 

Diu que els nens van fer uns desperfectes i 

que saltaven per les finestres, a més de què 

es deixà una nevera desconectada, fent-se 

malbé el que hi havia dintre. 

Dit d'aquesta manera dóna la impressió 

que tot és negatiu per una banda, però 

resulta que també va passar que, fent aques 

tes classes, a la cuina s'hi trobà feta malbé: 

una plata plena de carn reboçada i una altra 

d'embotits, a més d'un sac de patates podri

des, fent no sé què entrar hi, de pudor, 

després d'un mes d'estar sense activitat. 

Està clar, com que ningú digué res d'això 

ni sortí escrit en lloc, tot i sabent-lo, ara 

la gent no s'ho empassa que podria ésser per 

un oblit, més aviat sospita que no convenia 

dir-ho; puix he sentit comentar que, si es 

vol dir una cosa imparcialment, és necessa

ri dir-ho tot, no sols el negatiu d'una part 

sinó de totes. 

Referent a la nevera conectada, hi ha 

qui no comprèn aquest despilfarro de cor 

rent durant els tres mesos de vacances; 

s'ha de tenir en compte, diuen, que la 

paga tot el poble per mitjà de l'Ajunta

ment i el cost de manteniment del Col.legi 

no és pas petit. 

També hi ha qui no s'empassa que 

100 nens eren atesos per una sola persona, 

ja que el grup de senyoretes era d'unes sis. 

Una feia classes de cuina, una altra donava 

conferències i les altres quatre, la gent 

es pregunta: doncs què hi feien? Com a 

pare he de dir que tan de bo, l'any vinent, 

algú pugui cuidar-se gratuïtament d'aquests 

nens tota vegada que, si és cert que fossin 

100, considero és una xifra prou important 

com per tenir-ho en compte i crec que és 

millor això, d'aquest any, que no pas vagin 

a córrer carrers (fins i tot un diumenge a la 

tarda, els van fer una xocolatada per a tots). 

La pena de l'assumpte la veig en què hagin 

d'ésser els de fora que hagin de venir a guar-

dar-nos-los. Que no es trobi ningú, en el 

poble, disposat a fer-ho a aauest oreu. 

Quant els nens que saltaren per les 

finestres i feien desperfectes, sento a dir que 

podria ser degut a l'hàbit de fer-ho o bé 

a l'existent manca de cultura. 

Sols m'he limitat a exposar el que he 

llegit i he sentit comentar, la veritat, em per

donareu, però no sé si està encertat tot això. 

Al meu curt entendre, el més correcte, 

seria que cadascú apetxuguésamb la part de 

culpa que li correspon, sigui poca, molta 

0 tota; encara que, com en aquesta ocasió, 

voler "endosar" a altres tots els neules..! 

què voleu que us digui, a part de no ser mas

sa elegant si es vol ésser imparcial, no ho 

veig pas encertat tampoc; tanmateix sembla 

es vulgui dir que, aquests nens, en quinze 

dies van deseducar-se quan, també es come

ta, podria donar-se el cas que ja ho fossin. 

En f i , conduint: CAL DONAR AL CÈSAR, 

E L Q U E ÉSDELCÉSAR. 

Res més; sols pregar que si algú pot 

fer un aclariment a aquestes persones o 

bé he dit quelcom que no s'ajusti a la 

veritat, l'exposi o rectifiqui en aquest 

mateix mitjà: el BUTLLETÍ DE LLA

GOSTERA. 

Llorenç Ventura i Sabarí 
- aquesta vegada amb nom i cognoms— 

SOBRE ELS ITALIANS... 

En el Butlletí del passat mes de 

setembre, en la secció "ni mar ni mun

tanya" i sota el títol de "sobre els 

italians...", apareixen comentaris i pre

guntes que ens agradaria ara, desgranar 

una mica. 

En primer lloc es parla sobre la 

dificultat d'allotjament de més d'un 

centenar de pwrsones, afirmació que 

suposem està fonamentada en el fet 

que això no s'havia fet abans, i que 

implicava la participació de força 

gent, cosa que manca tants de cops 

a Llagostera. A aquest aspecte ens 

agradaria examinar una mica el fet que 

la dificultat de la qual abans parlàvem 

mimbava si es tenia en compte qui 

érem "els promotors" És cert que 

repetides vegades hem presenciat in

tents fallids de què la gent sortís de 

casa seva i avivés un xic l'ambient 
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de la nostra vila, bé aprofi tant alio 
que la història o simplement la nos
tra situació geogràfica, ens brinda de 
forma més o menys esmortuida (un 
solstici d'estiu,...), bé posant-nos a 
l'abast allò que per manca de temps 

0 oportunitats ignorem (coneixements 
que es van fent bàsics en el fer quot i 
dià, o simplement arribar), o altres 
cops plantejant problemàtiques d'inci 
dència a diferents nivells: el poble, la 
:omarca, el país. També és cert que 
aquells que s'han sentit motivats o 
nteressats per alguna d'aquestes coses, 
es quals no estem massa acostumats 
s trobar nos a casa, alguna vegada han 
ntentat de proveir-nos-en una mica, i 
i cops no han aixecat polèmica com 
i'acostuma a dir, sinó que han tret a 
a l lum allò que ja por ell mateix era 

polèmic, però C]ue s'amagava com a tal. 
Que darrera hi ha idees·' Oui no agafa 
una postura davant d'un fet? I això 
era el que s'ha intentat: Parlem-ne, 
nosaltres d iem, però dieu també vosal 
tres. Suposem que són històries 
com aquestes (de les que ja sabem el 
1ina) las que han portat al comentari, 
f)otser ressentit, de "essent ells no hi 
ha prob lemal" . Potser ara n'hi ha prou 
cient: d'acord, però pensem que és bo 
c:ue les activitats surtin de diferents 

1 ocs i amb diferents motivacions (sar 
Canes, teatre,...) i creiem que també 
aquí coincidim. Tot i així, ens agrada 
ria mencionar, encara que sense obli 
dar-nos que la resposta ha estat en ge 
neral possitiva, el mes intens de pre 
paració. També en un principi hi van 
haver problemes, faltaven pocs dies i 
encara hi havia molts de nois per 
acollir: xerrades amb aquells i l'altre, 
propostes,... 

" I SI en lloc d'italians haguessin 
estat una coral o UB orfeó de Barna., 
del País Basc, del Colmenar de los 
Colmos,... què hauria passat?" Doncs 
bé, quasi amb tota seguretat haurií 
estat del mateix, res de substancial 
hauria canv.at, ni tan sols la gràcia 
del " bon jo rno " que hauria estat 
fàcilment substituïda per la novetat 
d'algú que no coneixem. I quant a la 
coral que havia de visitar-nos per la 
darrera Festa Major i que no va estar 
així, sembla ser per falta d'hostalatge, 
només dir : Algú va plantejar el proble
ma amb caire general? A cap de nosal
tres ens va arribar la proposta de 
tenir algú a casa nostra. 

Voldríem també parlar de l'acusa
da reiteració de mots com "italians ' 
o "estrangers". Explicarem el procés 
que va fer que la Coral vingués a Lla 
(jostera ja que va tenir una direcció 
poc usual. No vam ésser nosaltres qui 
ens vam plantejar si seria interessant 
portar la Coral al poble, sinó que va ser 
a()uesta en concret, qui per mitjans 
qui! ara seria llarg d'explicar, ens feia 
la proposta de la seva visita, la qual 
cosa vam acceptar, tot i que potser 
SI ens haguéssim proposat de fer algu
na acticitat no se'ns hauria acudit 
aquesta, i de ser-ho, no veiem com 
hauríem pensat en una coral italiana. 

Respecte el dia de l'actuacio, 
la qual com es d iu , va estar molt 
concorreguda, ens agradaria comentar 
allò de ciue "vam haver d'escoltar 
(aguantar) entre cançó i cançó". 
En cap moment vam amagar el "pre
senten l'evangeli de la l l ibertat". 
A i x í ho deien els programes i aixi 
ho recordava molt concretament la 
imatge del rostre de Crist en els car
tells. Coneixíem aquest fons i nosaltres 
(practicants o no), compart im aquell 
"àdhuc" ()ue Joan Perucho feia servir 
no fa pas massa en un article de la 
secció de cultura de la Vanguardia, 
per(jué abans hem cregut en aquesta 
llibertat concreta encara que tan 
vasta. J.P. parlava d'aquell destí de 
l'home que neix a la terta i es podreix 
a la terra i de la Natura que a cops, 
amb força prehistòrica es crispa aira-
da, fent que l'home torni a trobar-se 
amb els seus orígens, amb el sagrat i 
el balbuceig. D'altres cops l 'home, 
malgrat la seva fàtua suficiència, se 
sent i l · luminat per les coses, per les 
senzilles i petites coses i per la vida 
que elles inclouen: l'herba diminuta, 
una formiga, el vol dels ocells. Llavors 
Perucho d iu : "R i lke , àdhuc, troba Déu 
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entorn de les coses: 

Visc en la vida en cercles, dilatant-
se 

entorn de les coses. 

No clouré el darrer cercle, 
però ho intento. 
Entorn de Déu 
com en torre vetusta 

dono voltes. 

Quant a la forma en què va estar 
portat, també nosaltres ens va sobtar, 
ja que no ens havíem preocupat 
d'aquest aspecte i el deixàvem de! tot 
en mans seves. No era "la fo rma" , però 
ha estat una forma de traduir-nos 
aquelles lletres en anglès o italià que 
per molts no eren comprensibles. 
Hem après, però, que calia ser més 
curosos. Continua dient: "Vu l l res
pectar les maneres de pensar -nosal 
tres també - però per aquest mateix 
respecte no m'agrada que s'imposin. 
I per escoltar als italians havi'em de 
passar pel t ub " . També per escoltar 
a en Raimon s'havia de sentir l l ibertat! 
i més. Voldríem però, que de la matei
xa manera que ens agradaria que fós
sim les famílies que vam acollir aques
ta gent qui opinéssim sobre l'estada 
d'aquests nois i noies desconeguts 
per a ells, en introduir-los a casa seva, 
que hi havessin altres "espectadors" 
de la cantada que ens en parlessin. 
De fet, la vetllada, en un o altre sen
t i t , no va de ser molt especial, entre 
altres coses perquè va arreplegar 
gent ben diversa, gent pensada en una 
activitat molt concreta i altres en una 
de ben diferent i fins i tot aquells 
que estan allunyats del to t de la 
vida del poble. 

Seguidament sortia la pregunta de 
"Què manca al nostre jovent que es 
converteixi incondicionalment eo 
" fans" d'italians?" No neguem que 
ha estat molt poca cosa el que ha fet 

que un determinat jovent, encara que 
nombrós, s'ajuntés al vespre, per seguir 
els recitals, fer el toc aprofi tant 
L'ocasió,... i que això ha mort amb la 
desaparició dels italians. L'article posa: 
Preguntem-nos-ho? Ens sembla que 
cal canviar el signe de puntuació, 
perquè sí que val la pena. Preguntem-
nos-hol De totes maneres, voldríem 
parlar d'una relació d'uns quants dies 
que en part justif ica, no tant en anar 
a sentir els italians, sinó en anar a 
veure a tal o qual amb qui hem passat 
unes bones estones. 

I per acabar en referència a la 
intenció primera de fer intercanvi, 
només dir que aquesta es movia a 
nivell molt diferent i que aquí està 
fora de lloc (la possibilitat no va estar 
ni tan sols parlada). Recordem que no 
era una visita a Llagostera, sinó tota 
una gira... 

De totes maneres, va bé parlar-ne, 
gràcies! 

LA COORDINADORA 

BON DIA, LLAGOSTERA 
No sé, no recordo d'on ho he 

tret, he llegit aquesta "màx ima" , però 
la crec molt encertada i diu així. 

" La mil lor manera de viure la vida 
és vetllar per la mateixa, al mateix 
temps que respectar la dels demés". 

Sobre aquesta "teoria vàl ida" s'hi 
poden entendre moltes, moltes coses; 
per exemple, que si to thom ho enten
gués d'aquesta forma el MON seria 
un altre, no seria un MÓN HORRIBLE 
com ho és ara, tots viuríem i conviu
ríem agermanats, no importarien les 
races i tampoc les capes socials, no 
t indrien per què existir aquestes 
diferències, tots seríem germans. 

Ara bé, és possible això... penso 

que mentre el "ser humà" no es per

feccioni i no desterri per sempre la 

seva " innata ambic ió" d'ésser més 

un que l'altre, és però que molt 

d i f íc i l ; és clar, molt clar i això ho 

veiem que seria bonic i que la vida 

seria bella. 
D'uns anys, de bastants anys 

a aquesta part i amb mot iu del con-
sumisme veiem que la "sociologia", 
el "conviure" , s'ha anat disgregant, 
deformant cada vegada més. Es viu 
ara un "personalisme" cada u amb 
el seu cotxe, amb la seva televisió, 
però, on és la "convivència", on són 
aquelles tertúlies de cafè, de carrer, 
entre els veíns? A ixò em dóna per 
pensar i molt . 

Recordo que de segur amb més 
penúries, amb més privacions, els 
veíns, els companys de treball o de 
barri, V I V I E N i CONVIV IEN més, 
no eren uns sers automates com ho són 
ara i això és perillós per a tots, és 
una conseqüència més d'aquests 
RÈGIM CAPITALISTA que ens té 
i ens vol d'aquesta forma, disgre
gats. Es la mateixa tàctica d'un pa
tró, qualsevol patró, que intenta i 
en moltes ocasions aconsegueix divi
dir el personal de la seva empresa 
(divideix i guanyaràs)... Si un RÈ
GIM CAPITALISTA desuneix el 
POBLE, també té totes les de gua
nyar. 

El més lamentable és que aques
tes conseqüències de disgregació sem 
pre les paguem i les pagarem els 
mateixos, la CLASSE T R E B A L L A D O 
RA, i sempre per a nosaltres amb 
postures massa negatives. 

Que la vida fóra bella ens ho 
diu la lletra dels SEGADORS quan 
d iu. 

C A T A L U N Y A T R I O M F A N T 

T O R N A R À A SER RICA I PLENA 

ENDARRERA AQUESTA GENT 

T A N T UFANA I T A N T SUPERBA 

I ons ho diu a tots els C A T A L A N S 
els nats aquí i els vinguts d'altres llocs, 
a tots els que senten i estimen el nos
tre POBLE 

VISCA LA C A T A L U N Y A DE TOTS 

CAVrAdAfí 
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ni mar, ni muntanya 

hscriíirr de la vidlcncia o del paci-
íisnie, del frau o la honradesa, de la 
dclinquèiiLia o de les bones persones, 
es francament difícil, com tot comen
tari <|ue entri en judici dels principis 
morals i capitals, que són el be i el 
nuíl. 

L'època actual, a pesar d'unes 
formes més o menvs democràtiques 
de llibertat, igualtat, etc . està subjec-
taca (dominada), com sempre, per la 
"llíi del més fort", representada a 
nivell col.lectiu pel l'oder (violència 
d'fstat. que existeix), i a nivell parti
cular: per ()ualsevol malfactor o cri
minal; per citar alguns extrems. 
'Víltra banda, esta mancant con.scièn-
cia pluralista. ja que hom només es 
Sol preocupar del problema propi. 
f*er exemple, no és el mateix que 
hagin robat el cotxe del vef o que 
sigui el teu. FI cas és, que cada dia 
és més gran la preocupació (por) de 
l'individu, home o dona, per l'ambient 

(|ue l'envolta. Lxistcix una mena de 
psicosi a ésser robats, agredits, a veure 
violada la nostra intimitat per la 
força de la coacció verbal o física.... 

l-.s el tema úc\ dia; Oue han 
robat en atiucll taller, magat/em. 
casa de pagès... Oue sovint es 
veuen baralles entre el jovent a la 
plaça per motius reiteratlament inex
plicables... Que a Barcelona al 
ciutadà inig li preocupa sortir al 
carrer de nit... Que lot s'està de
gradant... l·ins arribar a l'expres
sió; "Abans (...) això no passaba". 
Res més absurd, les circumstàncies 
eren totalment diferents. 

No és fer demagògia dir t]ue 
les causes SC'HI molt complexes, i 
t]ue els temps ;ictuals son realment 
difícils, l'ero el "mal" es un proble
ma de sempre. 

De fet. la història "sagrada" 
ens diu que un dels primers actes 
de violència va ésser el (\c Caúi. 
però una altra questiií és la possi

ble justificació del mateix com a 
acte violent en si'. Hildegart. pels anys 
vint d'aquest segle, escrivia: "Abel va 
néixer per acceptar l'ordre constituït, 
(ai'n per tlestruir-lo i canviar-lo per un 
altre més just. Caní es el si'mbol del 
progrés, el priíTier anar(]uista que 
es presenta en la llegenda hebraica. 
Ouan ens trobem amb un .Abel en el 
nostre camí', que en nom de perjudi
cis borreguils es burli dels nostres 
esforços, l'unica conducta acertada. 
legitima, justa, és la (]ue va seguir 
Cai'n". .lardin de Sahiduria. 
Hildegart (x)." 

La història "normal" (que consti 
que a mi " les històries" em mereixen 
una credibilitat molt relativa, només 
cal veure cl que ens han fet "aprendre" 
en aquest nostre pai's)ensva explicant 
contínuament, com el vincle de relació 
entre els pobles es la guerra i l'afanv 
de poder. (^ué és sin(') la guerra, 
sigui o no una causa justa, res més 
que un acte de violència.' l^ proble
màtica de la violència es arrelada en 
la base de la humanitat. Potser el més 
raonable és preguntar-nos per què 
esta passant tot aix(). Ixi situacú) 
:ictual és un problema consecpienl 
d'una societat deteriorada, a través 
lleis anys i dels segles. íis inconcebible, 
avui. que no es trobi sortida a la crisi 
econòmica, a l'atur, a la manca de 
perspectives, i (|ue es permetin Redon-
delas. Matesas. .Soficos. Ons arribar a 
les morts pel trau alimentici. al descon-
trol ile la ,S S.. als monopolis de les 
grans coríipanyies. e t c . etc. la llista 
seria massa llarga. 

Li i|uesti('i. és. que no se sap di
ferenciar la perillositat d'un "'ciuinqui" 
darrera la cantonada, o la d'un "gitano 
blanc", que abunden molt mes. amb 
privilegis d'impunitat. Fns fa por el 
delinqüent comú. i en canvi acceptem 
calladament el delinijuent "legalit/.at". 
per dir-ho d'alguna manera. 

Per a mi, la violència no te raó 
d'ésser, sinó és en defensa pròpia, 
però aleshores, què o qui és el gene
rador de la mateixa'' Ben segur que els 
que v(deni la PAÍ som gran majoria, 
per què doncs ens deixem dominar 
per aquesta minoria violenta, irracio
nal, salvatge. (]ue ens porta cap a un 
final apocalíptic'.' Sen/.illament per
què ells tenen la força. PI que dèiem. 
la ViOLPNriA I Ft.AIITZADA 

Joan Ventura i Brugulat 
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CONCURS CULTURAL INFANTIL 
Com si fos un vailet amb sabates noves... 

"EL RUC" TIRA, EIXERIT, 
"EL CARRO" 

Hem rebut un total de 9 cartes corres
ponents al CONCURS CULTURAL INFAN
TIL del mes passat: 1 del Col·legi Lacustà-
ria, 6 del Col.legi Ntra. Sra. del Carme i 2 
que no ens diuen el Col.legi. La primera en 
arribar al Col·lectiu de Redacció, és la man-
dada per Anna Maria Sagué i Tuscà del 
Col·legi Ntra· Sra. del Carme, que donem 
com a guanyadora, a la qual li lliurarem el 
premi corresponent. 

Les respostes eres: 
t ^ - Quins equips van jugar el primer 

partit en l'actual Camp Municipal de Futbol? 
-Girona (combinat "Educación y Des

canso") i Llagostera· 

Z·a - Ens sabries dir: qui van ésser els 
padrins de les campanes? (menys les que to
quen les hores): 

La gran: Leandre Calm Figueres i 
Fermina Soler Salvatell; la mitjana: Pere Ros 
Sala i Maria Cristina Coll Bancells; la petita: 
Joaquim i Dolors Finazzi Garrido. 

3.B - Quina data (dia, mes, any) passà 
a Llagostera, per última vegada, el famós 
canrilat? 

-E l 10 d'abril del 1969. 

4.B - Saps a on pertany el racó de la 
present fotografia? 

-Pont romànic de Besalú. 

S.' - (Incògnita) Com es deia el primer 
propietari del Castell de Llagostera? (millor 
una petita explicació que ens ho demostri): 

- A l'any 914 es va fer una venda del 
castell i a l'escriptura es fa esment d'un tal 
SESEQUNDUS, del que es diu el va com
prar, però no especifica a qui, per tant es 
pot dir que documentalment, ell consta com 
a prlmv propietari del CastelL A aquest el 
va succeir EMO, la seva filla, que mon' a 
finals del segle X· 

"Senyor" responsable del Butlletí: 
-Degut a les respostes rebudn, sembla 

ésier que no hi hauré necessitat de fer passar 
"el ruc" a la quadra, oi? 

-Oh , no t'en fií's mana, noi I 
-Bol I Abans el desconfiat era jo· Que 

potser em vol prendre la plaça? 
-En vistes dels resultats anteriors, 

ja f hi afines força i val més estar previngut 
per aquesta mene d'eventualitats. 

-Ja el comprenc. Vol dir que no sap si 
serà que, de debò, es vol canviar la negativa 
imatge o sols es tracta del començament i 
que, llavors, la cosa seguirà igual, com sem
pre, de malalment; veritat? 

-Home... no comencem pas, eh? que 
et conencM Més o menys els trets van per 
aquí on apuntes, però dit d'una altra manera. 
No sé del cert si es vol adobar bé "el camí" 
amb: pedres, grava, asfalt del bó i gravilla, 
perquè duri, o com fins ara s'ha fet que, 
quan plou un ruixat, es tapen les basses 
amb qualsevol pegat per sortir del pas i al 
cap de quatre dies "el camí"' torna estar fet 
un fàstic i "el carro"··. apa, altra volta a sac
sejar de nou. 

-Crec que, en principi, es podria do
nar un marge de confiança. Sap que, no fa 
molt, s'ha fet quelcom positiu en la "in-
fraestructura del camí". Podríem dir que 
s'han posat algunes bones pedres en el llit 
del mateix, o sigui, que s'ha començat pels 
fonaments. 

-(Carai, avui el desconec a aquest; 
de tota manera, pel que pugui ésser, val més 
no fiarse'n massa). Mira, si la cosa continués 
així, com dius, molt bé; més... tu saps que, 
aquests quelcom, ha estat fet per algun 
"enginyer" que ja ens havia donat, i dóna, 
proves de les seves facultats "d'enginyeria 
vial"· Ès necessari posar-hi més de pedres. 
Després escampar-hi grava i compactar-ho 
tot a conciència, abans de regar amb asfalt 
del bó i gravilla. Ja veus que és qüestió de 
maldecaps i tu saps bé que... 

-Bé però, ja està al cas que, si es fes 
tot això que diu, tindríem de comprar-li 
al nostre "ruc" unes fortes regnes (riendes) 
noves i també un bocado, d'aquells retorts, 
per tal d'evitar sorpreses? 

-Sorpreses? Noi, en aquests moments, 
no veig per on vols anar amb aquests estris. 
(A veure si ara s'esquiva). 

-Escolti, el pobret, no està acostumat 
a viatjar per aquestes "fabuloses autopistes" 
que vostè em parla i els salts d'alegria, 
que donaria, es podrien interpretar mala
ment. Llavors, sense unes bones regnes i un 
bocado adequat, ja m'explicarà com el pa-
paríem al "ruc"? 

- (No, no; aquest m'ha l'han canviat. 
Avui no hi ha res que l'etveri). Això que 
dius no seria cap problema. Si arribés el 
cas, canviant "el ruc" estaríem llestos. 
Pensa que és molt més fàcil, això, que 
adobar bé "al camí". 

-Ara sí que m'ha ben fotutü 
-De totes maneres tranqui, eh?; no 

t'espantis que... "no caeré esa breba, no". 
Però... que no hem d'anar per les preguntes 
d'aquest mes? 

-Sí , sí, de seguida. Són aquestes: 

1.3 - Ens sabries dir el nom de 
l'àrbitre del partit d'inauguració del 
Camp d'Esports? 

2.a — Quin any es posà l'actual 
rellotge del Campanar? 

3.a — Nom del qui fou, a Llagos
tera, l'últim "Jefe d'Estació" del 
carrilet? 

4.3 — Saps a on pertany el racó 
de la present fotografia? 

5.3 — (Incògnita) — Qui són o 
representen les dues petites figures 
que es veuen a la paret del Campanar 
que dóna al mirador de sobre la Plaça 
de la Llibertat? 

Esperem les vostres respostes, a l'Apar
tat de Correus, 54, fins el dia 8 de desembre. 
Poseu-hi: Noms, Curs i Col.legi. Darrera 
el sobre millor que també hi poseu els vos
tres noms i adreça. Gràcies. 

Llorenç Ventura i Sabari 
-intentant dipositar confiança, 

un diumenge de novembre-81 

tv-:'^'^•^•>1 
On és aquest Arc? 
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UN ANY 

Deixem l'Estiu ve la Tardor 
ve la tristesa, ve la fredor 
cauen dels arbres les grogues fulles 
ja no fa bo sovint el mulles. 

El temps és gris, el vent s'engresca 
comença el fred, el temps refresca 
el sol no escalfa, l'aire despulla 
al cim de l'arbre, no hi ha cap fulla. 

Busquem racers de tramuntana 
marxen de l'aire de la plana 
el camp és trist, s'ha mort la planta 
l'Estiu també, l'ocell no canta. 

I ve l'Hivern, més trist encaro 
tot sembla mort, per la contrada 
ja fa més fred, l'Hivern és fort 
sentim el glaç, dintre del cor. 

Torna a escalfar, s'allarga el dia 
el sol calenta amb alegria 
l'arbre es vesteix de fulles noves 
vindran poncelles, després de les roses. 

El cel és blau, l'ocell ja canta 
ja tot és joia i res m'espanta 
Estiu, Tardor, Hivern tot que da enrera 
arriba amb goig la PRIMAVERA. 

J. Riera 

EL MENDICO 

Llamó un mendigo a la puerta 
y alabrirla, me tendia 
una suciay tosca mano, 
implorando por favor, 
que le diera una limosna, 
mas,, dije que no tenia 
pues mi madre fuera estaba, 
y el mendigo, con la pena 
reflejada en la mirada, 
a la calle se volvía. 
Pasada una media hora 
de casa también sali, 
y al doblar la bocacalle 
unos gritos escuché, 
y al momento presenti, 
que algo raro alliocurria. 
Y en efecte, unos chiquülos 
iban a un hombre gritando: 
"Vagabunda, vagabundo, 
que por nuestras calles vas 
y eres lo peor del mundo ". 
Mientras asile cantaban. 

BOSC CREMAT 

Pel cim d'un bosc cremat 

la lluna s'hi rebeja 

i també la soletat 

que em causa molta pena. 

Abaix, al fons, la barrancada 

el riu hi passa encara desconsolat 

no hi campa ni una mata verda 

ni flor ni cap aucell s'hi ha aturat. 

Aquella muntanya riolera 

que domina el serrat 

s'ha tornat con una carbonera 

que fins els llops en fugen esverats 

Aquell jardí s'ha tornat cendra, 

tots aquells voltants són desolats 

i el bosc agonitza de misèria 

que el foc totalment ha destrossat. 

Els pins, els roures i la sureda 

cquants anys tornarà a ésser com 

era?... 

I pensar que el foc por haver estat 

intencionat!.. . 

Josep Calvet 

algunos de estos chiquillos 
unas piedras, que del suelo 
recogieran previamente, 
al mendigo las tiraban. 
Al ver estafea acción, 
furiosa me puse yo 
y a mi vez los reprendi, 
logrando en breves instantes 
que dejaran al mendigo, 
alejàndolos de alli. 
Entonces vi que lloraba 
aquel mendigo..., aquel hombre.. 
y pregunté si queria 
que miayuda le prestarà, 
curàndole una herida 
que la piedra le causarà. 
Que Dics te bendiga, nifia, 
coma premio a esta acción, 
conservando de por vida 
y que nunca se endurezca, 
este noble corazón. 
Las heridas de mi cuerpo 
ya muy pronto curaran; 
son lasotras..., lasdelalma, 
las heridas mas profundas 

y que nunca sanaran. 
Siento una gran alegria 
al haberte a ti encontrado, 
ala vez que mucha pena 
pues revives tú, este dia, 
et dolor de aquella herida 
recordando a mipequefia, 
y al verte tan bella y pura 
se me nubla la razón, 
pues también así era ella. 
Por favor te pediria 
que me dieras solo un beso, 
como los que ami me data 
aquella chiquüla mia, 
cuando al trabajo marchaba, 
o bien al anochecer, 
que al besaria se dormia. 
Su amargura yo noté, 
y vi como se alejaba 
con làgrimas en los ojos, 
y su mqilla tocaba, 
justa dande le besà. 

Antoni Mascort 

-3^r Premi Jocs Flonb 
dd Qub CCX;-
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CRÒNICA ESPORTIVA 
Des d'aquestes planes volem dei

xar constància de la gran tasca espor
tiva que s'està portant a la nostra 
població. 

Dins els esports que s'estan desenvolu
pant, a nivell amateur i de nova plan
ta, podem destcar-hi: l'Hadboi, l'Ho
quei patins i el Bàsquet. 

Referent a l'Handbol, cal feli
citar i recolzar la bona organització 
dels organitzador de l'equip, però 
a la vegada lamentem els fets ocorre
guts en la nostra pista. Esperem i 
desitgem que aquest esport torni 
pel bon camí i tingui l'èxit que es 
mereixen les persones que en tenen 
cura. 

Quant a l'Hoquei, podem manifes
tar que el passat dissabte, dia 14 de 
novembre, va haver-hi una bona ses
sió a la Pista de l'Escola Pública. 
En ei primer partit l'equip infantil 
evideftcià unes bones maneres de 
en el joc, encara que la victòria afa
vorís a l'equip contrari, representant 
d'una població més gran que la nostra 
i amb molta tradició hoqueística: 
el Blanes. L'equip juvenil va dispu
tar un emocionant partit amb el 
Figueres, i encara que també va per
dre, val a dir que les possibilitats 
de portar una temporada bona i fer 
un bon paper, són molt elevades. 
Al mateix temps, i en descàrrec 
dels jugadors, podem dir que mili
ten per primera vegada en la cate
goria i això els condiciona forta
ment. 

I arribem així al Bàsquet. Aprofi
tem aquesta crònica per felicitar a 
requH> femení per la seva perseveràn-
cia i afecció, que juntament amb 
l'esforç d'organitzadors i jugarores, 
ens poden fer passar bones estones 
veient la qualitat del seu joc i demos
trar que l'esport no és solament 
"cosa d'homes". Des d'aquí un fort 
aplaudiment. També el fem exten
sible a l'equip sènior masculí del 
Bisquet Uagosterenc, ja que amb 
la seva gran dosis de voluntat van 
tirant endavant un esport que ha 
attat anquilosat massa temps. I si amb 
una preparació espontània i manca 
de recursos es tira amunt, què es 
podria aconseguir amb els mitjans 

adequants? Ànim i endavant, nois!! 
I per a posar punt final, també 

cal anotar, desgraciadament, la man
ca de gent a presenciar els encon
tres, en els quals, a més de ser gra
tuïts, hi participen nois i noies de 
la nostra vila, exclussivament. Seria 
edificant, tant pels organitzadors com 
pels jugadors, veure's recolzats per 
una bona afició que els animés sense 
defallir. Creiem que si això fos pos
sible, entre tots aconseguiríem que 
l'objectiu proposat per uns homes 
i dones tindria èxit. Tot sigui en 
bé de l'esport amateur. 

Endavant i entre tots AJUDEM-
LOS! 

FUTBOL 

Després d'un començament de 

temporada força dolent, el nostre 

primer equip, que enguany juga 

en el grup 33 de la tercera cate

goria regional, sembla que s'ha 

espavilat i torna a assolir el joc 

i els resultats del final de la tem

porada passada. En aquest mo

ment es troba en el quart lloc 

de la classificació general, a tres 

punts del primer, amb grans pos

sibilitats d'assolir-lo si segueix 

jugant amb l'encert dels darrers 

partits. 

Es important dir en aquestes 

ratlles, que el recolçament de l'a

fecció vers l'equip no ha minvat 

gens, ans s'ha incrementat consi

derablement malgrat el rebaix de 

categoria sofert aquest any; fins i 

tot hi ha una claca prou clamoro

sa que dóna gran suport als juga

dors, especialment en els despla

çaments. 

Els juvenils i infantils estan 

fent una bona temporada, fins 

i tot aquests darrers podrien que

dar primers del seu grup per poc 

que la sort hi afavoreixi. Per joc i 

ganes de fer-hi bé, hi quedarien 

segur. 

La gran Notícia del mes, però 

és la crida del triador provincial 

d'infantils, Santi Carrasco, al ju

gador local Jordi Roura en dues 

convocatòries que serviran per 

confeccionar la selecció de Giro

na. Ambdues vegades aquest noi 

fou dels millors i és molt provable 

que sigui inclòs a la selecció defi

nitiva. 

RESULTATS 

3^ Categoria Regional 

18-10-81 
Ossor, 2 - Llagostera, 3 
25-10-81 

Llagostera, 2 - Guíxols, 0 
(partit amistós) 

1-11-81 
Llagostera, 1 - Massanet, 0 
8-11-81 
Blandense, 0 • Llagostera, 0 

JUVENILS 

18-10-81 
Riudarenes, 3 - Llagostera, 5 

25-10-81 
Llagostera, 2 - Guíxols A, 6 
(partit amistós) 
1-11-81 
Llagostera, 3 - Caldes, 8 
8-11-81 
Llagostera, 2 - Hostalrich, 1 

INFANTILS 

17-10-81 
Llagostera, 7 - Caldes, 1 
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24-10-81 
Llagostera, 10 - Sant Hilari, 1 
31-10-81 

Farners, 0 - Llagostera, 0 

7-11-81 
Llagostera, 6 - Blanes, 2 
(partit amistós) 

HOQUEI INFANTIL 
IJUVENIL 

Hem jugat dos partits delcam-
pionat provincial 81/82, amb re
sultats negatius per al nostre 
equip. Tot han estat derrotes. 

Es molt aviat encara per a do
nar un pronòstic, però espe
rem que els resultats vagin mi
llorant. 

INFANTILS: 

8-^2-81 
Palafrugell, 5 - Lacustària, 4 

15-11-81 

Lacustària, 1 - Blanes, 5 

JUVENILS: 

8-11-81 
Blanes, 20- Llagostera, 3 

15-11-81 

Llagostera, 5 - Figueres A, 11 

BASQUETJUNIOR 
PEMENI 

Començàrem el campionat el 
dia 3 d'octubre i fins ara portem 

partits jugats i un d'aplaçat, 
pel que quedem en cinquè lloc. 

Llagostera, 36 - U.D.Calonge, 22 
U-D.Vilarrqa, 10 - C.B.Llagostera, 44 
^B.OIot,58-C.B. Uagostera,27 
^•B·Uagostera,59-C.B.Bordils,8 
^B.P.Amer, 36 - C.B. Uagostera, 35 

LLÍGA PROVINCIAL 
DE HANDBOL 

Celrà, 14 - Llagostera, 6 
Llagostera, 17 - Bordils, 31 
U.E. Sarrià, 43 - Llagostera, 6 
S. Lloret, 35 - Llagostera, 16 
Llagostera, 4 - G E E G , 30 
C.N.Figueres, 20-Llagostera, 8 
Llagostera, 19 - Esp. Garbí', 25 

En tots aquests partits, com 
es pot veure, hem perdut clara
ment. Els motius poden ser 
molts, però potser els que més 
pes i més clars són dos: el canvi 
de categoria, pel que ens trobem 
amb jugadors més grans i de 
més experiència, i l'entrada de 
jugadors nous que encara no 
s'han adaptat al ritme de la res
ta de jugadors. 

Donem sincerament les grà
cies a tots els qui ens venen a 
animar i molt especialment al 
pub BLAK-CAT que té l'ama
bilitat de pagar-nos els àrbits 
cada vegada que juguem a 
casa. 

E S C A C S 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
PER EQUIPS 

FASE PROVINCIAL 

25.10.81 
CE.D. Pascual, 1 - CE. Montgrí, 7 

Després de l'última recuperació 
de la plantilla del Club, en el qual 
van haver-hi baixes força importants, 
l'equip que es va enfrontar en aquest 
primer encontre de la temporada al 
rival de torn, va quedar composat 
per Sureda, Fdo. Gonzàlez, A. Ven
tura, Jaume Clara, Fontanals, P. 
Pascual, J. Vila i Rto. Pascual. A part 

de G. Sureda que ens va salvar de 
l'honor, la derrota fou total. 

A pesar del marcador, es podia 
lograr un millor resultat, ja que la 
manca de preparació per aquest 
difícil torneig, la inexperiència d'al
guns jugadors i la mala sort en al
tres, van permetre aquesta desagra
dable derrota. 

1.11.81 
P.E. St. Jordi, 4 - C.E.Dr. Pascual, 4 

Es va enfrontar aquest encontre 
amb les obligades baixes de G. Sureda 
i J. Vila, el primer per malaltia. Mal
grat tot, es logrà un important empat 
en una trobada amb forces incidents, 
on es demostrà la poca deportivitat 
dels de Figueres. 

Els resultats individuals van ésser: 
Gervasio Gonzàlez, 1/2 - Fontanals, 
112 - Fernando Gonzàlez, 0 - Calarà, 1 -
A. Ventura, 1 - P. Pascual, 1 - Rto. 
Pascual, 0 i Soto, 0. 

8.11.81 
C.E.Dr. Pascual, 1 1/2 
CE. Palafrugell, 6 1/2. 

La visita d'un dels líders d'aquest 
torneig era esperada amb no pocs 
temors, que van ser confirmats i van 
demostrar que el Palafrugell serà un 
dels candidats al tí tol. Davant d'un 
equip així, només es podia optar a 
perdre de la manera més honrosa 
possible. El resultat individual va 
ésser: P. Pascual, 0 - J. Vila, 1/2 -
Fdo. Gonzàlez, 0 - A. Ventura, 0 -
Prat, 0 - Soto, 1/2 i Gervasio Gon
zàlez, 1/2. 

Els primers de la classificació 
són el Palafrugell i el Girona B. Els 
últims llocs són per al Caldes, Dr. 
Pascual, St. Jordi, L'Escala i Royal 
de Figueres. 

C. Smar 
Llagostera, 9 novembre del 1981. 
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HISTORIES LOCALS (III) 

Després de la negativa experiència 
del campionat anterior que es va 
realitzar pel sistema de lliga a doble 
volta, i que va resultar llarg i esgo
tador, es va convocar el " I I I Torneo 
Local del Trofeo Domingo Pascual 
Carbó" a una sola volta pel sistema 
de lliga. 

El campionat va escollir a catorze 
jugadors, registrant-se només la baixa 
d'en Tomàs Vila. El guanyador va 
ésser en Pompeyo Pascual, fill del 
Dr. Domingo Pascual Carbó, a la me
mòria del qual es realitzà aquest tor
neig. El campió demostrà, tal com ho 
havia iniciat en l'anterior compe
tició, la solidesa del seu joc, aixf 
com també la contundència i agres
sivitat del seu estil. 

L'anterior guanyador va ser el 
gran derrotat, sols va poder acon
seguir un quart lloc i encara compar
tit amb en Jaume Clara. 

Els sots-campionat fou per n'Anto
ni Andrés i el tercer lloc per en Fran
cesc Verdalet. 

En ser més curt que l'any anterior, 
va permetre veure boniques i renyi
des lluites. En mig d'aquestes par
tides en destaquem una pel seu lamen

table final, impropi de veritables ju
gadors, dels que no direm llur nom 
per estar encara en actiu. 

1.-P4R, P4AD 2.-P4AR, P3R 
3.-C3AR, A2R 4.-P3AD, P4D 
5.-P5R, P3TD 6.-P4D, P3CD 

Les blanques segueixen els esque
mes d'un vell sistema d'Alapin. 
7.-A3R, C3AD 8.-A2R, C3TR 
9.- 0 - 0 0 - 0 

El joc segueix amb una línia total
ment posicional, que contrasta amb 
l'estil del blanc, d'uns caràcters més 
combatius i agressius. Aquest plan
tejament és possitiu per al negre, 
que juga més en el seu ambient. 
10.-D2AD,C4AR 11.-A2AR, PEAD 
12.-P4CD I? 

Afavoreix al negre el tencar el 
flanc de dama, era millor 12.P3CD, 
P4CD, 13.P4TD, i no pot evitar 
el negre la liquidació del flanc de 
la dama. 

72.- P4CD 
13.-P4TD, A2CD 14.-P5TD, P3AR 
15.-CD3T, PxP 16.- PAxP, A4CR 
17.-CxA, DxC 18.-D1A, DxD 
19.- TDxD, CD2R amb total i absolu
ta igualtat. 
20.-C2AD, C3CR 21.-C3R, C5AR 
22.-TR1 R, CxC 23.-AxC, CxAj. 
24.-TxC, TxA 25.-T1A, TD1AR 

El joc s'inicia cap a unes taules. 

26.-T1A2A, A3A 27.-
28.-T2AR, TxT 29. 
30.-R3C, P4T 
32.-R5C, R2C 
34.- A5C, R2T 

TxT TxT 
RxT, AIR 

31 . - R4T, P3C 
33.-P4T, A2A 
35.-R3CJ. R2C 

36.-A5C, R2T potser és mes correc
te A l R, però igualment són taules. 

37.-R4A, R2C38 
38. 
40. 
42.-
44.-

-A7R, 
-A8D, 
-A8D, 
-A8D, 

RIC 
A IR 
AIR 
AIR. 

39.-R6C, 
41.-A7R 
43.-A7R, 

R2C 
A2A 
A2A 

Aquí' el negre va reclamar justa
ment taules per repetició de jugades 
i que van ser refusades, tant pel con
ductor de les blanques com pels 
àrbits del torneig, dient que no eren 
oportunes. 

Però siguem més concrets i asse
nyalem el què diu la reglamentació 
al respecte: 

"Article 12, apartat 3. - La par
tida és taules a petició d'un dels ju
gadors, quan la mateixa posició es pro
dueix tres vegades, estant en joc el 
mateix jugador les tres". 

El final és d'imaginar, havia dispo
sició de què el negre havia de per
dre... i va abandonar poques jugades 
després. 

C. Jave. 

MOTS E N C R E U A T S n°ii 
HORIZONTALS: 

1.- Paral·lel a l'horitzó. 2.-Municipi del Baix Llobregat. Amarada de 
suor. 3.-Mil cinquanta-un. Unió. Llac. 4.-Bon acolliment d'un espectacle. 
Resplendor del dia ans la sortida del sol. 5.—Cèlebre militar català (en castellà). 
Boja. 6.-Asprar. 7.—(Al revés) Petites estrelles. 9.-Taula per celebrar la missa. 
(Al revés) Be. 10.- Fruit dels cereals. Prendre marit. 11.-Vòmit. Article. Pro
pietari. 

VERTICALS: 

1.—Cadascú. Lloc ocupat per un cos de trompetes. 2.-El que fa les olles. 
Tresor públic de la nació. 3.- Eixerit. 4. - (Al revés) Afirmació. Mineral que 
atrau al ferro. 5.-En gran quantitat. (Al revés) Escorça de la nou moscada. 
6.-Consonant repetida. Expressat per la paraula. 7.-Famella de l'ós. Peix de 
mar. 8.- Sense vestit. Casa, domicili. Dos. 9.- Tempestat sobtada. 10.- (Al 
revés) Calor forta. Colla d'abelles. 11.-Composició poètica provençal. Pai"* 
que sobresurt de certs objectes per agafar-los. Poble del municipi de Sallago-
sa (Alta Cerdanya). 

SOLUCIÓ AL NUM. 10 

HORIZONTALS: 1.-Esmaperduts. 2.-Suara. Eunuc. 3.-Tal. Rau. Ací. 4. úbaT. Sana. 5.-Tsar. L. Mina. 

6 . -L Regalim. G. 7.-Frase. Acaba. 8.-aiT. Mat. Mòs. 9.-Taper. Fet. 10.-Sud. Cirineu. I l . -Usat . Au.Tr i . 

VERTICALS: l . -Est. Tifa. Su. 2.-Suaus, Ritus. 3.-Malbaratada. 4.-Ar. Ares. p j . 5.-Part. Gemec. 6.- E. A. La. 

Ària. 7.-Reus. Lat. Ru. 8.-Du. Amic. Fi. 9. Unanimament. 10.-Tucan. Boter. 1 l . -scl . agaS Ui. 
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Els hí ofereix els seus serveis de 
Fontaneria 

Electricitat 

Calefacció 

ii\'ST/4l·.l·A(:iOiVs J r i ü C V 
FONTANERIA- ELECTRICITAT-CALEfACCIÓ P 

Càrrex Cristòfol Colom, 14 - Tel. 83 04 96 LLAGOSTERA 

JOAQUIM 
COMAS 

CORRIUS, SA. 

CONSTRUCTOR D'OBRES 

Cl. Milena, 15- Tel. 83.02.06 LLAGOSTERA 

Raimon 
Gurnés 

RENAULT 

Tel. 83 04 75 

LLAGOSTERA 

SM A R T 

M.3 Carmen Pallarès 

Àngel Guimerà, 26 - Tel. 83.00.42 
LLAGOSTERA 

•So 
•Ràdio 
*T.V. 
•Electrodomèstics 

^U Clara ündrés 

Àngel Guimerà, 8 - Tel. 83.02.23 LLAGOSTERA 

83 04 62 - Cta. Comarcal K. 25.7 
de Girona a S. Feliu Guíxols 

L L A G O S T E R A 
(Girona) 




