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El Col·lectiu de Redacció vol res
pectar la llibertar d'expresió i la di
versitat d'opinions. 

El Col íectiu de Redacció no es 
responsabilitza necessàriament de les 
opinions dels col hboradors i no es 
compromet a que tots els escrits re
buts siguin publicats. 

Tanmateix s'acceptaran treballs 
sigrmts amb pseudònim, però el 
Collectiu ha de ser sabedor del nom 
de l'autor. 

Per raons d'espai, el CoLlectiu de 
Redacció es reserva el dret de resu
mir. el contingut fonamental dels 
escrits. 

Benvolguts lectors, 

A Llagostera és Festa Major! Aquest lema ha d'entrar a cada 
carrer, a cada racó, a cada porta, a cada família, a cada perso
na... i cal mantenir-lo al llarg d'aquests dies. —Deixem els pro
blemes de banda! —Què els somnis i les il·lusions es convertei
xin en realitat! Que és Festa!, Festa Major! 

Tanmateix aquest any coincideix amb la inauguració d'una 
nova etapa. La creació de la Comissió de Festeigs, representa 
un gran pas endavant, que comença a donar els seus fruits amb 
la participació de totes les entitats en els diferents actes que es 
celebren. 

Amb la formació d'aquesta Comissió popular, un gran nom
bre de llagosterencs que des fa molt de temps estàvem força 
desvinculats, ens hem integrat a la Festa. No obstant, aquesta 
voluntat no ha arribat a captar tothom. Hi ha molta gent que 
no ha acabat d'entendre el que significa la proposta de Comissió 
de Festeigs i convé aclarir-ho d'una vegada. 

Amb els abonaments que s'han passat casa per casa, no es 
paga únicament l'envelat. També paguem les sardanes, el con
cert, el teatre, les actuacions per als nens, la festa dels joves, 
i tots els actes que es fan al carrer durant aquests dies, com el 
fantàstic espectacle del Teatre Curial: unes increïbles imatges 
plàstiques amb l'escuma, que ben segur no us deixaran indi
ferents. 

BONA FESTA BLANCA A TOTHOM! 

Col·lectiu de Redacció 
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FEM GRAN GATZARA 

QUE A R R I B A L A FESTA, 

ES L A 

FESTA MAjOR 1985!! 

Aquest any, després d'un llarg 
temps en què la- Festa Major ha estat 
organitzada per una sola entitat, es for
ma una Comissió de Festes, on essent-
hi tots reunits, s'intenta representar 
als diversos sectors del poble. 

Malgrat es tract i d'una experiència 
nova com a tal , mig segle endarrera, 
quan la festa era prou viscuda, havien 
sortit de forma més o menys espontà
nia diverses comissions organitzadores. 

Segons la memòria dels nostres avis, 
abans que el Casino es fes càrrec de 
l'organització de la F.M. del poble, la 
Festa no es regia per una organització 
f ixa sinó que era quelcom diferent, 
canviant, espontani, segons les cir
cumstàncies i les ganes de gresca de ca
da any. 

De vegades es creava una Comissió 
de festeigs amb treballs, i pel contrari 
altres anys n'hi havia vàries que anaven 
cadascuna pel seu compte. 

Una cosa curiosa d'aquestes prime
res dècades de segle era l'existència 
d'una certa divisió entre la gent de pa
gès i la gent que habitava al " pob le " , 
de tal manera que tant a nivell de 
tavernes com de balls, util itzaven dife
rents locals. Aquesta separació fins i 
to t es feia evident en la celebració de 
ia Festa Major del poble, doncs per 
norma hi havia dos envelats: el de la 
Comissió del "pob le " i el de la Comis
sió dels pagesos. 

Però de fet, res impedia que hi ha
guessin tres envelats o més, com per 
exemple l'any 1920 en que n'hi havia 
un instal·lat al Passeig per la Comissió 
dels pagesos (davant l'edifici on hi ha 
el Banc Espanyol de Crèdit); un altre 
en terrenys de l'actual carrer Fivaller, 
a càrrec del Centre Republicà; i per 
ú l t im un tercer de la Comissió del 
"pob le " situat a la plaça Catalunya. 

Situacions semblants a aquesta es 
van repetir en la dècada dels anys vint. 
(Amb alguna cosa s'havia de conèixer 
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el furor dels anomenats "boigs anys 
v in t " ) . 

Altres llocs que servien d'emplaça
ment dels envelats foren la plaça de 
Dalt, la plaça de Can Preses i fins i t o t 
el pati de l'antic edifici del Casino. 

D'altra banda, val a dir que la riva
litat i competència entre aquests dife
rents grups organitzadors, motivava no 
poques discussions i més d'una baralla 
pels carrers de Llagostera. 

Aquesta situació de problemes, 
inseguretats i inconformitats per orga
nitzar la Festa Major, va induir als 
membres de la Comissió de Reforma 
del Reglament de la Societat Casino 
Llagosterflíic, a introduir, copiant la 
normativa dels Casino dels Nois de 
Sant Feliu de Guíxols, una quota obli
gatòria per a festeigs extraordinaris a 
tots els socis. 

Tal com diu el nostre col·laborador 
F. Falivena en el seu escrit del Butl letí 
núm. 34: "D'aquesta manera es reso
lien les tribulacions de cada Festa 
Major de crear comissions, i obteníem 
per al Casino una major participació 
clarament traduíble en guanys d'atri
bucions i personalitat". 

Malgrat que la situació entre els 
joves vilatans i els de pagès anava mi
l lorant progressivament i existia certa 
col·laboració, a nivell de balis, cont i
nuaven organitzant envelat a part. 

L'any 1924 l'envelat dels pagesos va 
traslladar la seva ubicació a la Plaça del 
Carril, i passà a prendre part de la Co
missió en Tiburci Balam (Hostaler del 
Carril) i en Casimir Sais (empresari del 
bar i ball situat a la mateixa plaça). 

A ixò ens dóna peu a parlar de la 
Plaça del Carril, ja que curiosament, 
aquesta circumstància propicià la seva 
configuració actual. Hem pogut saber 
pel mateix T. Balam que fou precisa
ment l'any 1924 quan, essent alcalde 
en M. Vi la, va demanar-se permís al 
senyor de "La Tor re" (Firmo de Ca
sanova) per omplir i uti l i tzar els ter
renys de la seva propietat que ara con-
formenla dita plaça, aleshores'fen fon-
dal, a f i de fer-hi ball i instal.lari l'en
velat. El terreny fou cedit a canvi que 
es netegés periòdicament el rec madral. 

i d'aquesta manera, jun t amb la col·la
boració de l'assenta d or de la via {Sr. 
Mir) , que va permetre d'uti l i tzar la 
màquina de tren amb tres vagons i tres 
brigades de la Cia. FEVE (Llagostera, 
Bell-lloc i Sta. Cristina) es va anant 
tirant-hi terra i sorra fins anivellar el 
terreny. 

Des d'aleshores i fins l'any 1936, 
coexistiren' els dos envelats, el del Casi
no Llagosterenc i el dels pagesos a la 
plaça del Carril. Sembla ésser que un 
dels motius d'èxit d'aquest darrer en
velat entre el jovent de l'època, era 
precisament la seva manca de llotges i 
graderies, la qual cosa dificultava la 
presència de mirons. 

Un Cop passada la guerra, aquesta 
normal celebració de la Festa no es 
recuperà fins l'any 1944 en què obtin
guda l'autorització de rigor, els Srs. Ba
lam i Maranges reixiren l'envelat dels 
pagesos. 

L'any següent, ambdós envelats, el 
del Casino "Espana" i el d'en T. Ba
lam - J. PLanas tingueren gran èxit. 
L'any 1946, degut als mals resultats 
econòmics d'aquest ú l t im (Balam-No-
guera), significà el final de l'envelat 
dels pagesos, que tanta preferència ha
via t ingut entre el jovent -de les roda
lies. 

A partir de Havors i fins l'any 1984, 
la Festa Major, quan a baHs i envelat, 
ha estat sempre organitzada pel Ca
sino, de manera que la seva història 
recent ja és a l'abast de tothom. 

Ès evident que la festa com a 
tal no pot desaparèixer, encara que 
es degradi o arribi a cotes l ími t d'en
sopiment i tedi. 

Cal cercar una nova forma d'en
tendre la festa, més popular, més 
viva, més participativa i a gust de 
to thom (almenys de la majoria). 

Cal viure i donar vida a la nostra 
Festa Major, per això hem de col 
laborar-hi tots i encoratjar la re 
cent formada Comissió de festes 

PARTICIPAR, V IURE, FRUIR.. 
la Festa ens espera:, GAUDIM-LA! 

Col.lectiu de Redacció 

Avui és 

S l^ 
f^ ï 

Però demà 

us atendrem amb 

l'eficàcia de sempre. 

CAIXA DE l>ENSIÜNS 
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La Comissió de Festes agrupa gent ben diferent amb un objectiu co^ 
mú: fer la Festa Major. La diversitat dels seus components ve assegurada 
en el fet que aquests són representants de les diferents entitats del po
ble, les quals, movent-se en diferents àmbits, rèfiexen diverses maneres 
de fer. Al mateix temps, s'aconsegueix així certa representativitat, ja 
que és difícil que hi hagi molts de llagosterencs que no pertanyin o sim
patitzin amb cap de les nostres entitats: 

Casino Llagosterenc Comissió de Festes 
Casal Parroquial Club d'Escacs Dr. Pascual Carbó 
G. E. Bell Matí Stat. Caçadors "S. Huberto" 
Amics del Teatre Club Llagostera - Pulimax 
A.P.A. Col.legi Lacustària Club Futbol-Sala Llagostera 
A.P.A. Col·legi Ntra.Sra.del Carme U.D. Llagostera 
Butlletí (Associació de Veïns) Club Bàsquet 
Amics de la Sardana Club d'Hoquei 
Llagostera Ràdio Llagostera Competició 

Cambra Agrària Local 
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ÏLAT "LA JOVENTUT" 
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Dipòsit de Gasolina C. A . N . P. S. A. 
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ijalLs i Concerts ;iiiK·nil·z;its |>cr la íainosa cobla-orquestra 
<^BARCE1.0NA-AI.BHRT MARTÍ» . / Esplèndides toies. 

EiSÍQUESTA A LES ENTITATS 

La festa està preparada; falta gau
dir-la. Per tant, és clar que ara no 
podem pas parlar de com ha sortit, pe
rò si que podem fer un petit repàs dels 
corns i els per quès que se li han plan
tejat a la comissió organitzadora. Per 
això els preguntem: 

-Com veieu el fet de què s'hagi 
creat la Comissió de Festes? 

—Bé; ens diuen que en general es 
veu bé. I els motius que ens donen es 
poden resumir en: 

—Així es facilita que sigui to t el 
poble qui organitzi, decideixi i dlsfrut i 
de ia festa. {Amics del Teatre). 

—Es necessari per a la continui ' tat 
i millora de la Festa. (Futbol d'empre
ses). 

— La feina de coordinació és impor
tant. {Bell Matí). 

—Així hi ha més idees. (Bàsquet). 
—És una reivindicació que des de 

determinats sectors ja es venia fent des 
de fa anys. Una festa popular es neces
sària. Altres pobles veíns ja la tenen. 
(Butl letí) . 

—Es mol t positiu, to t i que ens hi 
hem trobat els de sempre. (Llagostera-
Ràdio). 

-Quant als aspectes positius i nega-
'tius d'aquesta nova experiència s'asse
nyalen: 

Positius: 

—La participació de totes les enti
tats. (Casino). 

—Que l 'Ajuntament se n'hagi fèt 
càrrec f inalitzant així una llarga "polè
mica". (Butl letí). 

—Sembla que s'hagi despertat una 
nova il.lusió per la Festa Major. (But
l letí). 

—Econòmicament és més assequible 
per a tothom. (Bàsquet femení). 

-Part ic ipació dels joves. (Bell-Matí) 

Negatius: 
- E n s hi hem posat massa tard. 
—Havent-hi un regidor de Festeigs i 

un de Cultura, no hauria de ser l 'Al
calde qui es preocupés de tirar-ho en
davant (però això és política de par
t i t ) . (Butl letí) . 

Carrer Camprodon, 6 - Telèfon 83 04 94 
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—Alguns membres de la Comissió 
encara no veuen prou clar el que signi
fica una festa popular. {Butl letí) . 

—No hi ha res específic per a la gent 
gran. (Casino). 

- / del programa definitiu què en 
dieu?: 

Doncs es diu de to t : 
—La majoria: Bé. 
—Futbol d'empreses Pulimax: Valo

rem especialment els actes a l'aire lliu
re en els quals el poble pot participar 
més: gegants i caps-grossos, teatre a! 
carrer, cercaviles. 

—Amics del teatre: no s'ha aconse
guit un nivell de qualitat suficient dins 
la diversitat de gustos dels diferents 
sectors del poble. 

— Uns pocs enyoren el tipus de f i de 
festa a l'envelat dels anys anteriors i 
d'altres troben que amb prou feines 
s'ha canviat. 

Respecte aquest punt, potser seria 
interessant destacar com activitats no
ves: ia festa dels joves e! divendres i el 
teatre del Curial a la plaça. 

LA FESTA ÉS AQUÍ: FEM-NE! 

IDEES? 

~A les diferents entitats se'ls ha 
demanat: una idea nova (la podeu o 
no tirar endavant vosaltres). Les res
postes són: 

- E s podria fer coincidir la mostra 
de teatre amb un parell de dies de la 
Festa en els quals es podria organitzar 
la " I Fira de teatre al carrer". Es po
dria portar a cinc o sís grups que ac
tuessin a l'aire lliure en diferents in

drets de la vila. Un resultat de L'èxit 
d'aquesta possible fira ens el podrem 
imaginar el dia 28 al capvespre amb el 
Teatre "E l Cur ia l " a la plaça. (Amics 
del Teatre). 

—Un concurs de poesia. (Comissió 
de festes). 

—Festa ininterrompuda, nit i dia, al
menys durant 48 hores. (Butl letí). 

—Un castell de focs. (Llagostera-Rà-
dio). 

—Teatre, Sarsueles, etc... (Casino). 

IDEES! QUÈ PASSA AMB 
LES IDEES? 

La resta de les entitats, no contes
ten, diuen que no, o que no hi han 
pensat. Ha mancat la imaginació per a 
una simple idea, fins i to t quan no es 
demanava compromís per tirar-la enda
vant. 

—Quant als problemes en què s'ha 
trobat la Comissió en aquest primer 
any cal assenyalar: 

— La inexperiència en treballar con
juntament. 

— Un marge de temps molt curt per 
posar en marxa la Comissió. 

-Referent al treball: 
Mirant el programa genral de la fes

ta, es poden veure les aportacions con
cretes que cada entitat ha fet, a més a 
més de les tasques pròpies de la comis
sió, com poden ser: ultimar contractes, 
repartir abonaments per les cases, tenir 
cura del bar de l'envelat i coordinació 
en general. Referent a aquestes tas
ques, algú, en la valoració de la seva 
pròpia feina d iu : "S'ha col·laborat 
com la majoria, però potser menys que 
altres components de la Comissió". 
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LA FESTA ES AQUÍ: FEM-NEÏ 

Llavors podrem fer-ne una valoració 
més completa. 

I per un altre any:: 
—S'han de tenir en compte els resul

tats d'aquesta Festa Major-SB. (Puli-
max). 

"^—S'hauria de començar més aviat i 
totes les entitats haurien d'asslstir-hi. 
(Cambra agrària). 

—Cal una autèntica comissió de fes
tes i no una reunió d'entitats. {Llagos
tera competició). 

—S'hauria de començar a treballar 
\'^ de gener i amb la idea clara de què 
s'està organitzant una festa. {Butl letí) . 

—Perquè si l'experiència no és ne
fasta (No pot ésser-ho!), ^tomaran en 
un proper any les diferents entitats a 
formar part de la comissió de festes? 

— Unió Esportiva; Sí, perquè és ne
cessari que hi siguin totes les entitats 
del poble. 

- A P A Lacustària: Sí, perquè és una 
cosa de tots. 

—Comissió de festes: Si. 
— Butl let í : Sí, perquè la raó d'ésser 

de qualsevol entitat és treballar pel po
ble i ia Festa Major és una ocasió única 
de treballar-hi, conjuntament, des de 
tots els àmbits. 

- R à d i o : Sí, perquè hem de ser-hi 
totes les entitats del poble per t irar la 
festa endavant. 

-Futbol-Sala: Sí. 
— Bàsquet femení: Sí. 
-Casal ; Sí. 
—APA Ntra. Sra. del Carme: Estem 

a disposició de la comissió de festes 
per a qualsevol activitat que vagi diri

gida als nens i joves. 
— Llagostera Competició: Depèn de 

com s'estructuri aquesta comissió i del 
paper que pugui jugar-hi la nostra enti
tat. 

-Be l l -Mat í : Sí, perquè el Bell-Matí, 
a part de fer excursionisme, intenta 
sempre fer poble. 

—Cambra agrària: Sí. 
— Futbol d'empreses: Cal veure pri

mer els resultats d'aquest any. 
—Caçadors: Sí, per poder col·labo

rar amb el poble. 
—Casino: Sí, perquè com a entitat 

local volem i hem de col·laborar. 
—Amics de la sardana: Sí. 
—Amics del Teatre; Llagostera ha 

estat sempre, des fa molts anys, marcat 
per un notable ambient de teatre, i el 
teatre és cultura i diversió per tant, dos 
elements imprescindibles a tota Festa 
Popular. 

—Qiuanta nous compromisos per al 
proper any: potser... 

—Una triangular d'hoquei a nivell 
juvenil I alevins (el problema és que en 
ser la pista poMsportíva, no és possible 
programar molta activitat). (Hoquei). 

—Una trobada infanti l al camp de 
fu tbo l . {Amics de la Sardana). 

—Teatre, Sarsueles,... (Casino). 
—Quasi tots els espais oberts dins 

del poble estan ocupats, especialment 
les places. Fer marxar la gent cap als 
afores és un problema. (Llagostera 
Competició). 

Però ara: 

LA FESTA ÉS A Q U Í : FEM-NE! 

Col·lectiu de Redacció 

SEGUROS nqgue 
AGENCIA 

LUtS NOGUÉ SERRA 

Agente Profesional de Seguros 

Colegiado núm. 9.608 

SEGUROS GENERALES 

Mas de 30 aíios de 

Experiència Aseguradora 

Consulte sin compromíso 

LLAGOSTERA 

Carrer dels Almogàvers, 21 - Telèfon 83 01 35 

GERONA 

AvcTiida Jaime 1, 37, 2°. 3.^ 
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ESPINET, DEU i TORRES 

Robes per la casa >| 

Confecció i CoUocació de Cortines ;~sí 

Passeig Pompeu Fabra, 58 
Telèfons 83 05 30 i 83 05 33 

LLAGOSTERA 

Ca.lefa.ccio 
At&tXSL 
"L·lixxsci 

INSTAL·LACIONS 

MAT 

Carrer Oliuareia, 15 • Tarèfon 83 03 81 

LLAGOSTERA 

De bon matí, en la meva infància, el 
diumenge de la Festa Major em desper
tava el sempre alegre tritlleig de les 
campanes, I la veu del drapaire que cri
dava: 

—Hi lla cap pell de coni...,H..! 
El recordat home de la saca, passava 

de casa en casa cercant les pells dels 
animals que cada família, o la majoria 
d'elles, havia sacrificat el dissabte. 

I havent esmorzar, corríem esboger-
rats cap el Passeig on els diversos atrac
tius mai acabàvem d'admirar. De molt, 
allò que més ens agradaven eren els 
"cavallets". Encara retinc en la més 
amagada raconada de la memòria quan 
aquests rodaven i més rodaven mercès 
3 una mula enganxada a l'aparell que 
les feta voltar. 

Encara no es coneixien els "cotxes 
de xoc". El que sí no mancava eren les 
barques. Unes miniatures d'aquest estri 
de pescar, la funció del qual era gron
xar-se, amb força i vigor suant a més 
no poder. 

Una altra de les atraccions molt ce
lebrades eren; "El Tiro de Salón", uns 
ninots amb barret que contínuament 
voltaven. Compraves sis pilotes i es 
tractava de fer caure el barret dels es-
trafolaires senyors. El premi, un cara
mel o quatre anissos. 

Més avall, el xurrero. Quina olor 
més bona no feien els bunyols i els 
xurros! i les patates fregides. I les po
mes ensucrades amb caramel... Més 
aviat el que flaqyejava era la part f i -

. nancera de cada butxaca infantil. Però, 
aquell que trobava un parent gran, no 
era impossible arrancar-li deu cèntims 
amb els quals comprar una poma o un 
retall de xurro. 

Tampoc es pot oblidar les escopetes 
de fletxes amb les quals podies fer dia
na, i menjar qualsevol llaminadura. El 
més famós d'aquests firaires era en 
"Mariano". Aquest era un homenet pe
tit, de veu rogallosa, però agradable. 
Bon amic era de la mainada. Fins i tot, 
en les primeres hores del matí, si et 
veia tot badoc, no resultava estrany 
deixar-te tirar de franc un parell de ve
gades. I si, pagant, encertaves el beli 
mig de la diana, en Mariano cridava do
nat-te el premi: 

—Blat de moro per en Jaumet.. I 

I, no us penseu, que per a ell, tot
hom es deia Jaumet. 

En venia una altra de parada de tir; 
Aquesta la regien dues germanes molt 
eixerides que tenien sempre molta 
"Clientela de jovent. Amb elles, el pa
re, era un home d'aspecte sinistre. 
Sempre se'ls veia pelut Era borni. 
Quasi calb. La gent s'estranyava de la, 
diferència entre pare i filles. 

Poca cosa més venia al poble. Nos
altres, una vegada exhaurit el recinte 
firal, que, a les hores matinenques, po
ca requesta tenia, ens arribàvem fins 
a l'estació, a veure el tren de les deu 
que venia de Sant Feliu de Guíxols, on 
començava l'allau de forasters. Cap a 
les dotze, a Plaça. Ja, al Casino, uns 
homes acabaven de posar una gran 
vela, I un jove cambrer regava la terra 
on hi posarien taules i cadires. Per la 
porta de l'entitat, tot era anades i vin
gudes de proveïdors i d'algun assedegat 
matiner que saborejava una cervesa de 
barril. Les carretes que repartien pel 
poble es paraven per cafès i locals de 
begudes, descarregant gasoses, sifons, 
ampolles de xarops i una recordada i 
exitosa mena de suc de fruita, de nom: 
"Fruitxampany". Es baixaven barrils 
de cervesa, rodolant per terra. A les 
tavernes, bocois de vi. 

Les noies.de les modistes i les sas-
tresses, tot i essent el matí del diumen
ge, encara treballaven. De tant en tant, 
es veia passar una aprenenta portant al 
braç un vestit de noi o de noia, amb els 
retalls embolicats a la mà, tot mirant 
de reüll, per la Plaça, per si veien 
aquell vailet que tantes hores de dor
mir les hi robava... 

Poc a poc, ja es veia més de gent. 
Quan menys ho pensaves, un autocar 
parava en un indret de la Plaça. Al mo
ment, tot era baixar trastos i coses. 
Eren els músics. 

Els músics, que plens de pols i tot 
suats del camí, portaven una mena de 
davantals grogs i verds fins i tot. Bai
xant els estoigs dels intruments, nosal
tres, els jovenents, gaudíem d'allò més 
amb la sortida del contrabaix. 

Faltava poc per les sardanes. Les ai
roses sardanes del matí. S'acostava la. 
migdiada. Passant per cada carrer, gi
rant el nas a cada casa, la flaire del so-

http://Ca.lefa.ccio
http://noies.de
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fregit de í'arròs era gratificant i prome
sa del bon dinar. I a Plaça, els músics 
ja començaven d'afinar instruments, a 
punt d'iniciar les sardanes. 

Ara sí que to t era ple. Ja es veien 
joves i noies en grans i petites rotllanes , 
parlant de les seves coses. Ara si , que 
sota la vela casinenca els cambrers no 
donen abast a servir vermuts amb oli
ves i cerveses escumoses i gasoses de 
taps cridaners. Ara ja es deixen veure 
aquells nois de cara blanquinosa i po
sat quelcom distingit que, fi l ls de la vi
la, treballen a Barcelona. Ara, en efec
te, es pot veure, els "dandis" locals, r i
valitzant entre ells amb elegància i f i 
nor. Mireu én Miquel Roig, —Miquel 
Bosch— amb el barret de palla, et vestit 
nou, la sabata lluent, afaitat de poc, 
enbril lantinat el poc cabell: to t un Te-
nori de debò. Com ei l , el jovent enter 
del poble. Les noies porten espar
denyes blanques, que per ballar sar
danes alleugeren els peus. I la que no 
en porta, patirà la seva. 

Davant de ca'l T i t i t , l'avi " C a i " rifa 
i més rifa tortelfs, i en acabar el material 
es posa una taula al cap i, lleuger com 
un noi , veureu com s'enfila carrers 
amunt vers a casa seva. A la poca gent 
que queda del mercat —que en aquella 

època se'n feia els diumenges, l'agutzil, 
en Xens, els apressa a plegar. Uns vai
lets amb un cistell venen pinyons a la 
clientela pagesa, principalment, 

Ara,iper f i , s'enceta la primera sar
dana. Vells i joves van engrandint una 
rotllana cada vegada més gran. Pel mig 
de la roda, els petits i petites també es
carneixen la dansa. En un apartat, els 
de la Colla Sardanista fan el ball més 
bonic. 

Com a final voldria fer esment 
d'una persona llavors jove, i avui ja no 
gens. Era de mitjana estatura. Portava 
un bigoti de mig llavi. Era el súmmum 
de l'elegància i el bon vestir. Un home 
culte i admirat per mòlts, però, sobre
to t , per m i . 

A ell dedico aquest recordatori, 
com a penyora d'afecte i admiració: 
a Sebastià Gispert. , .• 

CARNISSERIA 

Carrer Almogàvers, 13 

Telèfon 83 02 99 

LLAGOSTERA 

FLECA I PASTISSERIA 

ELS HI DESITJA UNA 
BONA FESTA MAJOR 

Passeig Pompeu Fabra, 29 - Telèfon 83 00 73 

LLAGOSTERA 

F-usteriai 

Benet Mavol Oollell 

P. Parés C. 

Carrer General Alvarez de Castro, 12 

Telèfon 83 03 34 

LLAGOSTERA 
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QUEVIURES 

CAN MADl 

Carrer Almogàvers, 8 - Telèfon 83 00 98 

LLAGOSTERA 

SERRALLERIA 
CARPINTERIA METAL.L·ICA 
DECORACtO 

DISTRIBUÏDOR PER LA ZONA: 
Sistemes d'afumini 

SISTEMES DE SOSTRES 

l A r m s t r o n g 

Carrer Nou, 23 - Telèfon 83 02 16 

LLAGOSTERA 

LA TÓMBOLA DEL CASAL 

Enmig de la gresca de tota mena 
que d'un cap a l'altre del Passeig es res
pira en els dies de la Festa Major, hi 
oneja una blanca pancarta: TÓMBOLA 
PRO-CASAL Ei foraster potser es sor
prèn. Ei de casa fa la mitja rialleta i 
d iu: " ja els tenim aquí" . 

Eís petits estiren la mà del pare, i 
també la butxaca, perquè volen parti
cipar en e! gran joc d'aquesta simpàtica 
tómbola. Els grans, com que no però 
aquell que fa sí, també s'hi acosten i 
proben sort. 

I és que la Tómbola del Casal ja té 
una tradició. Es una tómbola de tots, 
ja que entre tots hem apilonat els pre
mis, entre tots comprem les paperetes 
per a probar sort, i els beneficis ínte
gres, tornaran a casa una altra vegada, 
en les realitats del Casal. I encara hi ha 
una possibilitat: la de poder portar a 
casa algun objecte, més o menys va
luós, que ens haurà tocat en la sort. 

Els de! Casal ja fa dies que hi treba
llem preparant totes les coses bàsiques: 
enviant unes cartes d'invitació a totes 
les cases comercials, recollint amb 
mol t d'interès i amb tota la paciència 
del món aquells objectes que ens hau
ran preparat, acceptant també a les 
nostres cases els paquets de particulars 

Foto Vali-Uosera 

amb regals de tota mena, tot , perquè 
l'organització sigui perfecta. Ho agrai'm 
en nom del Casal. 

Després vindrà la catalogació, 
numeració, llistes, llistetes... Fins que 
s'obra la porta de la Tómbola. Aquest 
anys estarà instal·lada a l'entrada que 
ens han cedit la família Pons. 

Unes persons esmercen uns dies de 
la Festa Major, per fer possible que la 
Tómbola funcioni. Però amb la segu
retat que totes les persones de bona 
voluntat sabran agrair,- ja que amb 
aquest ajut econòmic, les millores del 
Casal podran continuar. Tothom està 
orgullós del Casal. I els qui hi tenim 
una responsabilitat estem orgullosos de 
la desinteressada col·laboració de tanta 
i tanta gent, que fan possible una es
plèndida realitat: el Casal.Una realitat 
que, en definit iva, en fa beneficiari els 
nens i nenes de Llagostera. 

Un any més arriba la Festa Major. 
Un any més la Tómbola del Casal esta
rà al vostre servei. Un any més els del 
Casal podem dir gràcies a to thom. 

Bona Festa Major. Ens veurem a la 
Tómbola. 

Miquel Vall-Uosera 
Conciliari del 

Casal Parroquial Llagosterenc 
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igostera Ràdio 

L'acord que va adoptar l'Ajuntament en ple el passat 6 de febrer 
d'obrir un període d'idees sobre la possible urbanització i arranjament 
de la plaça de Catalunya, amb una exposició pública de tres mesos, ha 
donat el seu primer fruit amb la celebració del debat obert de Llagos-
tera-Ràdio, amb la participació de Josep Codina, ex-Alcalde i botiguer 
de la plaça. Àngel Grabulosa, regidor de Parcs i Jardins, Pompeu Pas
cual, metge i veí de' la plaça, Josep Sotés representant al Casino, Joan 
Ventura representant al Butlletí i Josep Vila, que va encapçalar la reco
llida de firmes en defensa de la plaça i veí de la mateixa. 

L'acte, moderat per Joan Carles Buhígas i Pere Vila, va ésser transmès 
en directe des dels locals de "La Caixa" i comptà amb la presència 
d'una vintena de persones, que també van intervenir al llarg del debat. 

— Inioiíjirnent es va crear un torn ro
tatiu ds propostes dels convidats, co
mençant en Josep Vila amb la lectura 
de la suggerència que presentarà a 
l'Ajuntament. En síntesi, la proposta 
contempla la majoria de possibilitats 
d'arranjar la plaça sense gastar-se gaire 
diners (opinió compartida per la ma
joria dels presents). On van sorgir dis
crepàncies fou amb la idea de crear 
uns aparcaments amb tarifa, cosa que 
va semblar innecessària. 

— El regidor Angeí Grabulosa, va re
cordar que a l'Ajuntament ja hi havia 
un projecte redactat l'any 1974 quan 
es va decidir que la plaça no podia és
ser edificada i quedava d'ús públic, 
malgrat ser de propietat particu lar. 
Punts importants de la seva interven
ció van ésser els usos a què s'ha de des
tinar la plaça (mercat, sardanes, fes
tes...} i la proposta de realitzar una en
questa pública. També la possible so
lució de crear un concurs de projectes, 
donant una pauta a seguir. 

En el seu torn, Josep Codina va fer 
especial menció del Pla especial d'or
denació que hi havia sobre la plaça i 
l'adaptació del mateix per les Normes 
Subsidiàries. Alcalde quan es van ad
quirir els terrenys a "La Caixa" per 
11.395.433,94 a pagar en quatre anys, 
Codina va manifestar que els diners 
d'aquell terreny la Caixa havia adoptat 
el compromís d'invertir-los en el poble 
en obres com per exemple el local on 
estàvem fent ei col·loqui. No era parti
dari de trobar una solució provisional. 

ja que a la llarga representaria una do
ble inversió. Finalment va dir que 
s'hauria de fer un estudi d'idees a par
tir dels arquitectes locals, sense desa
profitar el que ja pugui estar fet. 

—En la seva intervenció, Joan Ven
tura va fer un breu repàs a la història 
recent de la plaça, tot pensant que ha
via de servir d'exemple cara a una visió 
de futur. També és partidari d'ordenar 
la plaça de manera senzilla i va posar 
especial èmfasi en la situació arquitec
tònica i el negatiu desenvolupament en 
aquest sentit. 

—Pompeu Pascual va incidir sobre el 
que no s'havia d'haver fet, i en concret 
sobre la destrucció sense cap mena 
d'explicació de la casa pairal de can 
Romeu, que representava la imatge de 
com era Llagostera abans. Es va mos
trar en desacord amb l'actuació de la 
Caixa de Pensions, que va destruir el 
que era un símbol per a Llagostera. 
Va parlar de la seva preocupació pel 
futur i de tot el que s'ha fet sense con
sultar ningú com és el cas dels edificis 
de la plaça. També va dir que aquesta 
no tenia tanta importància quan hi ha 
sectors del poble com les Cases Bara
tes, amb un nucli considerable de po
blació i on, en canvi, no es poden mou
re. Per acabar manifestà la seva estra
nyesa daVant l'absència de l'arquitecte 
municipal; va dir que el disbarat a la 
plaça ja estava fet i que del que es trac
ta és d'evitar-ne de nous. Ell, en tot 
cas, hi plantaria un arbre a l'estil del de 
Gernika. 

Servei de 
Llagostera 
(CAPSAPAZA, S. A.) 

ApvofíUí /'cívínenre.Síi per 

Hcilmhiva foís PIS .STÍIS' 

clínics i r/íeiiís, 
flesirjcHií-ííi.s hi iniíi 

Bona Festa 

Estación-
Wèrvicio de 
Llagostera 
CGAPSAPAZA, S: A.) 

.J^pniverlïci hi íiríisióii 
/jciríï Sci/(fricir íï tiidoH 

S!is cMïii«í)s y í lí>ï!fes, 

í/esTííiiílíííí̂ .s siiiíi 

Feliz Fiesta 

Mayor 
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Foto Xavier Ruiz 

El representant del Casino Josep 
Soles va corroborar, en genera!, les opi
nions mantingudes, assenyalant que 
tots els llagosterencs ens sentim de la 
plaça. Quant al projecte, creu que les 
coses senzilles són les més boniques i 
que s'hauria de deixar en mans dels ar
quitectes però tenint ben present el 
que puguin dir els vei'ns. 

El públic part icipa 

Aquí va començar a intervenir el 
públic. Josep Bartomeu va manifestar 
si no era perillós "confiar amb uns se
nyors professionals que han destruït 
el país". Com alternativa va suggerir 
que es podria crear un concurs de joves 
dibuixants del poble, una manera més 
senzilla i pràctica. També, i adreçant-se 
al regidor de Parcs i Jardins, si després 
de crear una infraestructura verda es 
conservarà. 

Grabuïosa: "Conservar-ho és la nos
tra obligació. Jo crec que en general el 
ciutadà és conscient de les seves res
ponsabilitats. Voldria aprofitar per dir 
que el qui vegi una "gamberrada", una 
malifeta, etc. ho denuncií, que s lia de 
castigar". D'altra banda no es mostrà 
molt partidari de posar un. tipus d'ajar-
dinament que requereixi molta aigua, 
ja que a Llagostera n'estem mancats, 

— La següent qüestió fou la zona 
d'aparcament i si havia de ser de paga
ment o gratuïta. En resum, es va con
cretar que no s'havia de pagar i que en 
to t cas es podia senyalar una zona bla
va. I que els dies en què es celebrés al
guna festivitat, fos mtegrament zona 
peatonal sense admetre cap classe de 
vehicle. 

El mercat protagonista '̂  

El debat va entrar en el punt més 
important quan es va plantejar el tema 
del mercat, que en principi semblava 
intrascendent però que es va convertir 
en el protagonista de la ni t . Desta
quem, a grans trets, les intervencions 
més importants a partir d'aquesta pre
gunta dels moderadors. 

Codina: "Es respecten les altures 
aprovades en el seu dia, fa que no va 
haver-hi cap impugnació. Nosaltres 
vam recollir el Pla que existia i el vam 
posar dins les Normes. Per tant, ara no 
és el moment de parlar que si un edifi
ci és més alt o més baix. En tot cas 
s'ha d'anar auna revisió de Normez. 

També va dir que "a laplaça s'hi fa
rà el que vulgui el poble. Ara, si la gent 
no surt de casa, si es queda a veure la 
televisió... Tothom té el deure d'opi
nar! " 

Pascual: "Volem que la nostra plaça 
sigUi la més bonica, la més neta, la més 
agradable,... ens sembla que hem de te-
nirla millor plaça de Girona (...) Ferò si 
ens preguntem, què és el mercat? Una 
reunió de gent forània que ve acompa
nyada de grans vehicles... Ells no miren 
si la plaça és elegant o no... " Seguida
ment va fer una anàlisi sobre el futur 
immediat. "Anem cap a l'any 2.000, 
els pobles van canviant, la gent de les 
capitals vindrà als pobles, i aquestes 
conseqüències s'han de preveure... " 

Grabuïosa: Traslladant el mercat no 
ho solucionarem pas. Fora del poble 
quedaria despersonalitzat. 

Vila: Treure el mercat de la plaça 
seria crear una polèmica innecessària. 

http://Ca.lefa.ccio
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Soles: Seria molt interessant fer una 
enquesta. 

Nuell: Aquesta pregunta m'interes
sa molt. M'agradaria que es concretés: 
mercat si, mercat no. 

Salés: Des d'aqui podem influir 
molta gent... 

Pascual: Potser és massa ràpid per 
dir ara si o no. 

Ventura: No ho tinc gaire clar, però 
es podria traslladar. 

Viia: S'hauria de dir als marxants 
que anessin a la farinera... Per a mi se
ria una força major la que ho fes can
viar. 

Grabulosa: Ha de ser assequible a 
la gent. 

Codina: Si mantenir el mercat a la 
plaça ha de condicionar l'ordenació, es 
podria canviar. Ara, si la plaça no ha
gués de servir d'aparcament i magatzem 
s'evitarien molts problemes. 

Parés, Joan: I de què en fem del 
passeig? De moment només serveix 
d'aparcament. 

Soler, Emili: Per decidir sobre la 
plaça, qualsevol tècnic hauria de saber 
les premisses. Els marxants, es vulgui 
o no, embruten la plaça. El poble va 
en augment... 

Codina: En el projecte del 1974 es 
preveia el mercat Els qui l'havíem vist 
ens semblava força viable. 

Nuell: Sembla que ens adonem de 
què el mercat és el problema principal 
i base de qualsevol fiítura ordenació. 

Bartomeu: La meva opinió és que 
no ha d'haver-hi mercat a la plaça. Els 
marxants, a les ciutats, paren als afo
res. '-'••'-' "•-' •• 

Foto cedida Sebastià Gispert 

Pascual: L'evolució del mercat és 
constant. Abans venien amb el tren... 
També hi ha la possibilitat per diversi
ficar-lo en dos o més llocs, com s'ha
via fet abans. 

Soler: El que passa és que ara el 
mercat també és un gran supermercat. 

La plaça de Llagostera, amb 2.200 
m.22, diuen que és ia tercera en exten
sió de Catalunya i, malgrat el que s'ha 
fet amb els edificis, s'ha de conservar. 
Com es va dir en el debat, hi ha actua
cions més prioritàries. Som totalment 
partidaris de què sigui arranjada amb 
senzillesa i que es tingui en compte els 
possibles usos. Per ú l t im voldríem des
tacar la cordialitat que va haver-hi al 
llarg del debat i el respecte mantingut 
quan algú tenia la paraula. Pensem que 
amb aquest acte queden demostrades 
les possibilitats que té la Ràdio i que 
l'experiència d'aquest col·loqui s'ha 
d'aprofitar per realitzar-ne de nous 
ben aviat. 

JOAQUIM 
COMAS 

CORRIUS s A 
CONSTRUCCIÓ 
I D'OBRES 

Carrer Maiena, 15 

Telèfon (972) 83 02 06 

L L A G O S T E R A 

(Girona) 

VHatges 

'HKBB 
AGENCIA DE VIATGES 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
PLATJA D'ARO - PALAMÓS 

,. (GIRONA) 

Ü̂  Representant per Llagostera: 

^ SALVADOR DEVANT 
Carrer Rafael Mas, s/n. 

Telèfon 83 00 21 

t LLAGOSTERA 

carnisseria 

%P DESITJA MOLT 

CoLIecíiu de Redacció 

BOriA FESTA MAJOR ~8S 

Carrer Glorieta, 2 • Telèfon 83 01 91 

LLAGOSTERA 
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ARTICLES DE CAÇA I PESCA 

ESQUERS VIUS 

ÍGRAN ASSORTIT DE TROFEUS 

Carrer Calderers, 9 

Telèfon 83 06 18 

LLAGOSTERA 
{Girona) , 

PEIXATERIA 

MARTA 
I MÒNICA 

BONA FESTA MAJOR !! ! 

Carrer JoSn Maragall, 19 

LLAGOSTERA 

Hnos. £. MASFERRER 
• PtNTURA 

• PLANXISTERIA 

Carrer Ganix, 50 (Davant Escoles) 

Telèfon 83 04 61 

DEL POBL 

En aquest número del Butl letí de 
Llagostera seguirem parlant d'aquesta 
entitat cultural que tenim a la nostra 
vila, i avui farem un resum del que ha 
estat la tasca realitzada des del 8 
d'abril del 1984 fins ara. 

El dia de la inauguració vam co
mençar amb moltes ganes i força idees 
del que pensàvem realitzar, però que 
de bon principi no podíem fer per 
nianca de mitjans I de col·laboradors. 
Per això vam haver de començar a 
emetre sense una programació defini
da i passant-hi moltes hores els cinc o 
sis que érem al principi. D'aquesta ma
nera, amb uns programes totalment 
musicals, intercalant cançons amb tru
cades que rebíem de la gent de Llagos
tera que ens animava a anar endavant, 
van passar els primers quinze dies. Una 
de les coses que més ens va preocupar 
de bon principi, fou saber quins eren 
els gustos dels llagosterencs per poder 
realitzar una programació més del seu 
agrat. 

A l mateix temps que anàvem reco
l l int idees per fer una ràdio mi l lor , 
s'anava afegint gent a l'equip inicial 
per poder-ho aconseguir. I va ésser, en 
part, gràcies a aquests "nous f i txatges" 
que per la Festa Major de l'any passat 
vam poder sortir amb la ràdio al carrer 
per poder conviure més directament 
amb els llagosterencs i així recollir de 
manera més directa les opinions 
d'aquests envers l'emissora; a més, và
rem poder retransmetre en directe di

versos actes que es realitzaven en dife
rents indrets de la nostra vila. 

La gent ens seguia animant a anar 
endavant. D'aquesta manera, amb més 
col.laboradors i més mitjans, arribàrem 
a l'estiu i va ser llavors quan es féu la 
primera programació de Llagostera Rà
dio, amb uns horaris i uns programes 
definits i variats, a més d'ampliar les 
hores d'emissió en afegir-s'hi la gent 
que estudia i que durant llurs vacances 
dedicaven algunes hores a la ràdio. 

En aquesta primera programació hi 
havia diversitat de programes, des dels 
més estrictament musicals als d' infor
mació esportiva o local, a més dels 
concursos, dedicatòries, e t c , que aju
den a omplir les hores d'emissió i en 
els quals s'hi veu la participació de la 
gent de Llagostera i a qui podem obse
quiar mercès a diverses cases comer
cials de la nostra vila; cases comercials 
que, per altra part, són les que fan que 
Llagostera Ràdio vagi cada dia a més, 
ja que amb les seves aportacions eco
nòmiques, a canvi de la publicitat que 
radiem, podem adquirir més discos i 
material tècnic que serveix per millorar 
les nostres prestacions tècniques i la 
nostra discografia, cosa també força 
important per no cansar la gent que 
escolta. Normalment els anuncis no 
ens agraden gaire i ens estimem més es
coltar una cançó que no pas un anunci, 
però aquests són indispensables per al 
bon funcionament de l'emissora. 

.D'aquesta manera no hem d'anar a de-

LLAGOSTERA 
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manar to t el que necessitem a aquest 
Ajuntament que tant ha fet per a nos
altres; així podem autofinançar-nos i 
cobrir les necessitats més vitals que te
nim per anar mil lorant mica en mica 
Llagostera Ràdio. 

Tornant al tema de la programació, 
la segona reestructuració va arribar a 
finals d'estiu quan la gent va haver de 
tornar a classe o al seu lloc de treball 
i els horaris que havíem fet durant l'es
t iu no eís anaven bé. Amb aquests 
nous programes tornem a ampliar ho
raris i cada vegada n'hi ha de més in
teressants, com per exemple la conne
xió que es fa amb Ràdio 4 per als in
formatius d'àmbit estatal i internacio
nal. Uns altres que poden estar mol t 
contents d'aquest canvi són els menuts 
de la casa, ja que s'ha mil lorat mol t el 
programa infanti l amb la incorporació 
de Mn. Miquel Vall-ílosera amb el seu 
Cavallet de Colors, qui , acompanyat de 
la Magda, l 'Aurora i la Isabel entrete
nen mol t i mol t bé els menuts el dis
sabte al migdia. 

Un altre dels plats forts d'aquesta 
segona programació és el col. loqui 
dels dijoLH al vespre pel que han anat 
desfilani tüverses personalitats de la 
nostra vila, explÍcant-nos unes coses 
que ben segur han interessat a tots els 
qui ho han pogut escoltar. 

Es destacable l'ampli repertori de 
programes, ja que, a part de l ' infanti l 
del col. loqui, de l ' informatiu, de l'es 
port iu. . . , n'hi ha de música catalana 
clàssica, "d isco" per als més joves 

- de moda, bellesa i dietètica; 1 els clàs 
sics que toquen una mica de to t i que 
el que pretenen és, fer passar una es 
tona agradable als qui ho escolten. 

Si l'any passat per la Festa Major 
vam sortir al carrer, enguany tenim 
preparada una altra sorpresa de què 
parlarem en el proper número, a més 
de la nova programació que s'està pre
parant de cara a l'estiu que ja s'acosta. 

Aprof i to l'ocasió per desitjar, en 
nom de Llagostera Ràdio, una BONA 
FESTA MAJOR a tots els llagosterencs 
i forasters que vinguin a gaudir-ne. 

Xavier Ros i Blay 

LA DONACIÓ DE SANG 

''Donar sang és un fet que su
posa un alt nivell de solidaritat". 

El mot iu que ens indueix a escriure 
aquestes ratlles, és que volem donar a 
conèixer al 'poble de Llagostera la im
portància que als nostres dies té la do
nació de sang, que ha esdevingut una 
part imprescindible en l'assistència sa
nitària actual. Per aquesta raó, és ne
cessària la col.laboració de la gent, es 
tracta, d'alguna manera, de fer habi
tual entre nosaltres l'acte de la donació 
de sang. 

Hem de pensar en el creixement 
constant del nombre de donants, com 
a mostra significativa de la presa de 
consciència del problema per part de 
la gent, un problema que únicament es 
pot resoldre amb la participació i col-
laboració de tots. Gai doncs que asso
l im uns forts lligams de solidaritat i fer 
f ront a l'esmentat problema de l'ob
tenció. 

L'extracció de sang es fa arreu de 
les nostres comarques de la següent 
manera: únicament s'extreu sang dues 
vegades l'any, una al maig i l'altra a! 
desembre. Els equips metges es traslla
den a cada poble, fet que ens facilita el 
no haver-nos de desplaçar als centres 
sanitaris de Girona o d'altres pobles. 

Un dels avantatges de l'extracció és 
que amb un sol membre a cada famíl ia 
que sigui donant, a part d'assolir els 
mínims establerts per la Germandat 
quant a la quanti tat de sang necessària 
per cada poble i a ixí mateix els nom
bres de donants, permet que qualsevol 
familiar del donant i ell mateix amb 
preferència sobre un altre no donant, 
rebin assistència i sang en cas de neces
sitat d'ambdues: 

A Catalunya, s'ha intentat fer f ron t 
a aquestes necessitats mitjançant la 
creació d'estructures anomenades 
Bancs de Sang en col.laboració amb 
Associacions i Germandats de Dona-
dors de Sang.que fan possible i facili
ten la tasca i el deure de donar sang. 
Per tant, és quelcom a agrair i a la ve
gada intentar participar i contr ibuir al 
mil lorament dels seus serveis envers 
nosaltres. 

D'aquesta manera volem amb 
aquestes ratlles introduír-vos i assaben-
tar-vos de la importància que el fet de 
donar sang significa. Cal que sobreviu
re no sigui una aventura condicionada 
per la falta de sang, per tant, t 'ho de
manem: "COL.LABORA A R A DO
NANT PART DE LA TEVA SANG" . 

La Delegada Local 

ELECTRODOMÈSTICS 

Carrer Àngel Guimerà, 8 - Telèfon 83 02 23 

LLAGOSTERA 
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peixateria 
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ELS HI OFEREIX ELS SEUS 

QUE ELS HI DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

Els gegants de Llagostera 
ja tenen nom 

Els nens de Llagostera han tr iat els 
noms dels gegants: el del rei en el col-
legi Lacustària, i el de la reina en el de 
Ntra. Sra. del Carme. 

Ell, d'ara endavant TRENCANÚ-
VOLS, agafa amb aquest nom regust 
a fantasia i ben segur que portarà co
fo i aquest reflex de creativitat dels 
nens d'avui. 

Ella, apartir d'ara ELIONOR, pren 
el nom de la història catalana on Elio
nor era reina, i de la nostra pròpia, ja 
que també fou el nom d'una baronessa 
de Llagostera. 

A i x í , el dissabte de la Festa, Tren-
canúvols i Elionor passejaran plegats 
pels carrers, reconeixent un ahir on, 
de fe t ells mateixos, {com nosaltres) 
arrelen, to t fent viva la fantasia i gresca 
en l'avui. 

Una vista de l'aplec de l'a?iy passat. (Aquest any no hi havien tants 
paraigües, però hi havia més gent.) 

L'Aplec de Panedes 

El passat 19 de maig es celebrà 
l'Aplec de Panedes, organitzat pel G.E. 
Bell-Matí, amb la col.laboració del veï
nat i sense la companyia de la pluja, 
que fins ei dia bans semblava que no 
volia deixar-se perdre la diada. 

Per a les vuit del matí estava previs
ta una sortida de la plaça per als qui 
volien anar-hi a peu, però no va haver-
hi quòrum. Tanmateix, el dia abans, 
un grup ja hi havia anat a preparar les 
tendes i passar-hi la nit. 

De la diada cal recalcar: 
- E l fet tranquil d'un grup de gent 

senzilla: uns que esmorzen, altres que 
passejen, altres desmunten la tenda, hi 
ha qui va de l'esplanada a l'ermita i qui 
de l'ermita a l'esplanada, es juga {petits 
i no tan petits), es fan arrossades, cos
tellades, entrepans, hi ha qui pren el 
cafè to t estirat per l'herba i altres pre
paren rams de flors boscanes, més tard 
es ballen sardanes i quan s'acaba to t , es 
marxa ben a poc a poc, aprof i tant de 
fer l 'última passejada pel bosc o aca
bant de fer petar la xerrada. 

—Un programa molt ben anunciat, 
però a l'hora de la pràctica i sense ne
cessitat de canviar-lo se li hauria pogut 
treure més suc. 

— La NO presència d'un nombrós 
grup de persones que surten al carrer, 
per la festa o en altres ocasions sem
blants, per fer poble.Tanmateix, cal dir 

que cada any hi ha més gent i déu n'hi 
dó l'ambient que hi havia! 

Cloenda dels cursos de català 
per a adults 

organitzats per l 'A juntament 

El dilluns, dia 20 de maig, es van 
donar per acabats els cursos de català 
que durant to t l'hivern i la primavera 
s'han fet. Els alumnes, tots ells adults, 
celebraren amb un engrescat sopar la 
cloenda del curs, alguns ja per quart 
any consecutiu. 

Aquest any, per primera vegada, 
s'han donat dos nivells diferents." La 
majoria dels alumnes de segon assoli
ren el nivell de primer en anys ante
riors dins els mateixos cursos per a 
adults. 

En total, una cinquantena de perso
nes han participat en les classes que a 
tots dos grups ha donat en Jaume 
Mol l . 

Quant als resultats, s'ha de dir que 
són prou positius i en alguns casos re
coneguts fins i to t per la Generalitat 
a través dels exàmens corresponents. 

Els cursos de català per a adults han 
estat, doncs, una experiència positiva 
portada dins un clima càlid en unes 
classes desenfadades. La majoria dels 
alumnes estan disposats a continuar-
los. 
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i EL CEMENTIRI 
DE LLAGOSTERA 

Sóc conscient que aquesta aporta
ció al número de Festa Major 85 de 
l'admirat Butlletí de Llagostera és una 
mica especiaL És un problema de cir
cumstàncies. L'escric el diumenge dia 
19 de maig, una setmana escassa abans 
d'aparèixer al carrer, mentre té lloc 
l'apiec de Panedes, al qual m'agradaria 
haver pogut assistir, com en altres 
anys. Un aplec així , tan informal, al 
mig del bosc —com aquell qui diu—, 
amb la munió de rams de flors silves
tres —condició específica del concurs—, 
no es veu pas cada dia. 

Sé que el col·lectiu que fa possible 
l'aparició del Butlletí treballa de valent 
i, fins i to t , he acompanyat en Joan 
Ventura a la simpàtica impremta de 
Cassà quí; el materialitza. No puc dei
xar de CGÍ.).3borar-hi. 

U n a pintura de Narcís Comadira 

Fa dies que la " i dea" d'aquest tre
ball m'havia vingut a l'esperit, però no

més sóc a temps de fer-lo de manera 
precipitada, incompleta, embastada. 
Fa un parell de mesos el poeta-pintor 
gironí Narcís Comadira - u n dels mi
llors poetes catalans de la generació, 
nascuda poc després de la guerra- ce
lebrà una exposició de pintures a 
Expoart, al Mont juïc gironí. 

Comadira és un jnteLlectual mol t 
polifacètic. Un home culte i sensible. 
Ha publicat mitja dotzena de llibres de 
poesia i tradui't al català a escriptors i 
poetes, italians quasi sempre. Ès un ex
cel·lent dissenyador gràfic. Integrat en 
un equip format per arquitectes i tèc
nics, han dut a terme restauracions 
d'edificis i conjunts arquitectònics im
portants i delicats. La Casa de la Punxa, 
de l'arquitecte noucentista gironí Ra
fael Masó, per exemple, és una de les 
seves respectuoses i reeixides rehabili
tacions. 

La seva vessant de pintor també és 
notable. En l'esmentada exposició em 
cridà l'atenció un quadre geomètric i 
auster, inspirat precisament en el ce-

Camacho 
* PINTURA - DECORACIÓ 

* COL·LOCACIÓ DE PAPER PINTAT 

^ ESTUCS 

' ROTULACIÓ • 

* P INTURA EN GEIM 

Canet Mayena, 4-D - Telèfon 83 05 43 

LLAGOSTERA 

Mascort 
Bosch 

'Cementiri de Llagostera" (166 x 98 cms.), acrílic sobre tela, 
1977, pintura de Narcís Comadira. 
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Aifto-Escola 

le ofrece la oportunidad de 
consegutr el permíso de conducJr en 
sus diferentes clases: 

LICENCIA PARA CICLOMOtO0^ 
14 aííos 

A - 1 
16 anos 

A - 2 B- 1 B - 2 
18 afios .,̂  

C - 1 
21 anos 

-Camión* 

Consúltenos en: 

Narcís Monturiol, 30-Telèfon 85 05 46 

VIDRERAS 

Passeig Tomàs de A. Boada Borell, 10 

Telèfon 83 00 81 

LLAGOSTERA 

Eh dos alt-relleus de la capella 
Francesc Torres-Monsó, 

mentíri de Llagostera. L'autor ja m'ha
via fet verbalment l'elogi d'aquest es
pai municipal, del seu acurat ajardina-
ment i de l'atractiu estètic del conjunt. 

El quadre, que reproduïm, és una 
síntesi pictòrica del piramidal pantéo 
—una peça singular— situat a mà es
querra immediatament a l'entrada del 
recinte. A la placa principal hi ha gra
vada la següent llegenda: "Sepultura 
perpetua pera D. José Tarré y Com-
panóy sus descendientes. 1863". 

Es més que centenari doncs, però 
el que interessa és la interpretació 
plàstica que n'ha fe t un artista actual, 
espontàniament, atret per la rotunditat 
de les formes i per la textura dels ma
terials emprats, que el temps ha anat 
marcant, implacablement. 

del cementiri de Llagostera, obra de 
i dos fragments dels mateixos. 

(Reportatge gràfic Xavier Ruiz) 

Dos relleus de 

Francesc Torres-Monsó 

No és que tingui un costum exces
siu de visitar cementiris. Una tendèn
cia exagerada a la necrofília. És veritat, 
no obstant, que molts pintors han es
tat atrets per l'atmosfera serena i tran
quil.la que es desprèn del seu aspecte 
habitual (!a horitzontalitat de la ubica
ció i la verticalitat dels xipresos, arbre 
simbòlic). Només cal recordar les in
nombrables, pintures romàntiques de 
Modest Urgell, o els quadres sortits de 
la paleta de l'esperit contemplatiu i re
laxant de Santiago Rusinol, un altre 
escriptor-pintor, Í/o viceversa. 

'̂ >^_.̂ .'Ír 
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En una d'aquestes visites al cemen
t ir i local, tan ben disposat urbanística
ment, havia detectat la signatura al peu 
dels dos alts-relleus de l'entrada de la 
neoclàssica capella mortuòria. 

Són obres menors, en el sentit que 
obeeixen s la imperativa exigència de 
l'encàrref; i de la funció, de l'escultor 
gironí Francesc Torres-Monsó, et qual, 
precisament, per les últimes Fires giro
nines féu una memorable exposició de 
la seva obra recent, a les sales de la 
Rambla de la Llibertat. Es tracta d'un 
dels millors escultors catalans de la 
postguerra, si bé per temperament 
personal i per estar allunyat del nucli 
artístic barceloní —nucli centralista i 
exclussivista—, la seva important, di
versa i investigadora producció no t in
gui encara el reconeixement que in
dubtablement es mereix. 

Obra menor, deia, elaborada segura
ment en els anys cinquanta. Encara 
que la temàtica religiosa no ha estat 
mai el for t d'aquest artista, ben al con
t rar i , la correcció formal amb què els 
dos relleus han estat executats i la per
sonalitat ja demostrada en l'època per 
l'escultor, queden reflectides en la con
creta elegància de! conjunt i, particu
larment, en determinats fragments que 
són —a pesar de la subordinació ma
terial i conceptual del cas—, ben explí
cits de! moment en què l'artista crea
va altres peces plenament originals i 
especulatives. 

Els fragments reprodu i'ts palesen 
aquestes característiques: un disseny 
vigorós, una acurada realització tècni
ca fonamentada en volums densos, grà
vids, emparentats en allò que d'una 
manera àmplia I general se n'ha d i t me-
djterranisme. Un art clar, sense boires, 
estàtic i humanista. 

Els dos relleus han estat picats en 
pedra sorrenca lleugerament ocre, que 
els diferencia del gris plom de ía resta 
de la construcció on són instal·lats. 

U n a r x i u a n t r o p o l ò g i c 

Eventualment, només puc fer aques
tes anotacions d'un conjunt que conté 
altres aspectes artístics per destacar. 

i, per acabar-ho d'adobar, ahir dis
sabte, vaig fer una altra visita al cemen
t i r i , acompanyat à'enPeio Pascual, "el 
metge del poble". 

A més de trobar-nos amb un seguit 
de saüquers f lor i ts en el camí que hi 
mena, to t es va complicar, va esdevenir 
més complex. El cementiri ja deixava 
de ser aquest espai que conté unes de
terminades referències estètiques i cul
turals presents o motivades. 

De mà d'en Pascual, cada tomba, 
cada nínxol , adquirien memòria i vi
gència. Restava astorat de la familiari
tat amb què el metge anava recordant 
els difunts de les darreres dècades. Qui 
mil lor que un metge, confident profes
sional de totes les defallences físiques 
humanes, per establir aquest ínt im re
cordatori? 

Hi ha un factor recent que, comple
mentàriament, atrau i emociona. La 
vulgarització de la fotografia fa que la 
major part dels nínxols exhibeixin la 
imatge de l'ésser desaparegut Imatges 
inalterables, que perllonguen la colpi
dora presència dels difunts en aquesta 
mena d'arxiu entropològic de les nos
tres comunitats que són les necròpolis 
modernes. Un cementiri a ixí , és de 
bon anar-hi. 

Enric Marqués i Ribalta 

Apticn 

MILEXT 

H O R A R I : 

M A T Í : de 10 a 1 

T A R D A : de 5 a 8 

^TELÈFON: 83.05.99 

PLAÇA C A T A L U N Y A 
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FORJATS 

En recórrer a bibliografia diversa sobre cooperativisme, ens ha sorprès la duresa 
d'alguns preliminars, pròlegs, prefacis, etc, Es així , per exemple, tant en la traducció 
al castellà de " L a Revolution Cooperativa" de B. Lavergne (1949) que és introduïda 
per les paraules de Ch, Fourier: " L o que reposa sobre la coacción, es fràgil y denota 
falta de genio" Com en ei llibre de Marcel.l i Ferrer sobre l'autogestaciò de coopera
tives de l'any 1982, del qual juntament amb el pròleg d'en Xavier Garcia, hem tret 
les següents idees: 

—"Les aspiracions obreres han estat primàries, temorenques, potser perquè en el 
fons, llurs motivacions són les mateixes d'aquells que els oprimien. Els ha mancat la 
conversió interior. A! cap i a la f i —no ens hem d'enganyar— l'origen de tots els capi
talistes, els de possessió i els de posició, els particulars i eis estatals, es troba en la 
pobresa, quan no en la misèria". 

—"Avui to thom s'apunta a la confraria dels que gasten mol t però no pensen, al 
complot dels que estan en perpètua migdiada". 

—"Hi ha, certament, gent, la gran majoria, que, davant ei crac de la seva empresa 
fan el paper, el trist paper, d'acollir-se a l'atur. Ès antisocial i antihumanístic. N'hi 
ha que potser no poden fer res més. Però n'hi hauria d'haver molts que si tinguessin 
digrtitat de classe obrera s'haurien d'esforçar a tirar endavant allò que no ha pogut 
fer ta burocràcia". 

~ " E n les cooperatives de trebal l , la conscienciació i responsabiiització, tant indi
viduals com coi.tectives, són indefugibles, ja que en depèn l'èxit o el fracàs de l'em
presa, els quals afectaran tots els socis i també la comunitat. Per tant, promoure 
cooperatives de treball no és res més que fomentar l'educació individual i col.Iectiva 
cap a la responsabilitat i la solidaritat, cap a la transformació d'una societat més 
justa, to t augmentant el grau de socialització en l l ibertat" . 

Nosaltres hem recoiüt aquestes frases plenes d'exigència perquè tal com en X. 
Garcia ens diu, en M. Ferrer ens " f a obsequi de quelcom que és alguna cosa més que 
idees". Ell ha anat endavant i sap que no és cosa fàci l ; cal ser exigents, però ell ens 
dóna testimoni de què és possible avançar. 

Carrer Mayena, 3 - Telèfon 33 00 35 
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Caracterització del 
moviment cooperatiu 

Els principis que estructuren el mo
viment cooperatiu configuren un mo
del d'organització que li donen els se
güents atributs: 

— Democràtic, gràcies a la partici
pació igualitària de tots els socis de ca
da cooperativa a través de l'Assemblea 
General i dels diversos òrgans de direc
ció i gestió. 

—Popular, perquè la participació és 
oberta a tothom i perquè neix per in
tentar resoldre els problemes concrets 
que pateixen àmplies capes socials que 
hom anomena populars. 

—Basat en el treball i l'ajut mutu. 
En l'organització cooperativa els exce
dents es reparteixen en relació al pro
ducte 0 a l'esforç aportat a ta coopera

tiva. Et capital queda en un lloc secun
dari i la seva retribució, limitada i fixa. 

—Autogestionari, ja que parteix de les 
necessitats sentides per un grup de per
sones, que lliurement decideixen orga
nitzar-se i gestionar-se per si mateixes. 

—independent, ja que no depèn de 
cap altre tipus d'organització, sinó so
lament en la voluntat col.Iectiva dels 
seus socis, sense discriminar ningú en 
funció de les seves creences o ideolo
gia. Això comporta la possibilitat 
d'ésser unitari, car permet ser un lloc 
de confluència de persones amb diver
sos pensaments polítics, econòmics i 
socials. 

— Formatiu, ja que a part de ta "re
gla d'Or" que fa que les cooperatives 
tinguin l'obligació de destinar part dels 
seus excedents a l'educació, et propi 
funcionament democràtic, obert i au-
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togestionari és la mi l lor eina de forma

ció dels seus associats. 
—Antimonopolista, perquè lluita 

per crear unes estructures que propug
nin unes condicions de treball i de qua
litat de vida diferents de les resultants 
de l'explotació i l'expoliació que els 
monopolis imposen als treballadors i 
a to t el poble. 

—Progressiu, perquè com a corol·la
ri i conseqüència dels principis ante
riors, obre camí a un sistema més just, 
més equitatiu, més participatiu i, per 
tant, més digne. 

C o o p e r a t i v i s m e avu i 

i a C a t a l u n y a 

Malgrat la poca importància de les 
cooperatives a Catalunya, avui és pos
sible el seu desenvolupament tant en 
nombre com en volum d'activitat, per
què la cooperació no és un cos de doc
tr ina anquilosat, si bé té sempre en 
compte el precedent de Rochdale, del 
qual va néixer; té cura d'anar-se posant 
al dia, to t adaptant-se a les necessitats 
de cada moment. Sigui quina siguin 
l'estructuf-rició f inal , cal dir que serà 
f i l la de l 'opinió majoritària dels coo
peradors afiliats a l'Aliança Coopera
tiva Internacional i respectada per tots 
ells, justament a causa det principi de
mocràtic que mai no podrà ésser ban
dejat del moviment, sense que aquest 
deixi de ser ell mateix. 

L'ordre cooperatiu permet buscar 
sortides als problemes de: 

Justícia social. Totes les formes de 
cooperació d'ensaminen a una distri
bució més equitativa de la riquesa so
cial en favor de !a classe treballadora, 
és a dir, tendeixen a augmentar la ut i l i 
tat resultant del treball, o mil lor, la fa
cultat adquisitiva d'aquest i a dismi
nuir el prof i t que dóna la possessió 
dels mitjans de producció i el canvi, 
l'interès, el benefici i la renda. 

L'atur i la crisi econòmica. Les coo
peratives de treball associat fins i to t 
en els moments de crisi són mitjans 
eficaços per a mantenir i crear llocs de 
treball, i són sovint la resposta dels 

• treballadors a la inhibició inversora de 
les empreses capitalistes, que sols es 
mouen per la taxa de beneficis i la po-
lít ica de dividends. 

V i a b i l i t a t d ' u n a c o o p e r a t i v a 

Cooperatives creades recentment 
surten endavant, el qual vol dir que 
muntar una cooperativa avui és viable. 
Degut al paper que juguen en la crea
ció de llocs de treball i segons les polí

tiques de socialització d'excedent, a les 
cooperatives se'ls hi aplica desgravació 
fiscal. Quant als entrebancs legals de 
formació són nuls. Tanmateix hi ha 
problemes, i aquests depenen del fet 
de què actualment no hi ha un verita
ble moviment cooperatiu a Catalunya 
malgrat s'hi treball i . A i x í hi ha: 

Manca de crèdits. Falten bancs coo
peratius, o bé cooperatives de crèdit 
suficientment desenvolupades. Una ex
periència mol t positiva en aquest as
pecte dintre de l'estat espanyol, és la 
creació del Fons Popular en les coo
peratives del grup de Mondragon {País 
Basc). 

La manca d'un fons de financiació 
propi , pot originar en els moments de 
màxima crisi econòmica i social, un 
dalt a baix a les cooperatives de tre
ball associat que tenen dif icultat i 
generalment la impossibilitat de supor
tar ia crescuda taxa de despeses finan
ceres. 

Manca de formació. Els quadres de 
les cooperatives són el resultat d'ex
periències autodidactes en ei terreny 
social empresarial. Els socis han d'és-
"ser formats; el cost d'aquesta formació 
és alt i no es pot suportar per una sola 
cooperativa, ni sovint per les coopera
tives del mateix sector, motiu pel qual 
hauria d'ésser assumit pel moviment 
cooperatiu i per l'Estat. Donar serveis 
i informació als cooperativistes, no és 
contradictori amb la ll ibertat en la 
constitució de les cooperatives. 

El que com a virtut és di f íc i l que 
surt i , davant d'un problema angoixós 
com el del mon del treball, s'ha de 
buscar com a necessitat. Aqu í hi ha 
un camí per a la democràcia social. 

Col·lectiu de Redacció 

Josep 
R S k ^ U ^ 

Cansaladeria 
Carnisseria 
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Si peix fresc voleu menjar 
i ben servits voleu quedar 
a PE IXATERIA PLANA heu d'anar 
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continuïtat en ta vendq, al servei de 

Llagostera, de totes les marques de 
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i altres productes refrescants per: 

BARS, BOTIGUES I SUPERMERCATS 

Productes GUERRERO 

Passeig Romeu, 1 

Carrer Barcelona, 57 
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Amb el propòsit de combatre el nai
xent capitalisme, en les darreres dèca
des del segle X V I I I i les primeres del 
X I X , comencen en les zones industrials 
d'Anglaterra i França els assaigs pri
mers de cooperativisme, que la manca 
d'experiència industrial i comercial 
dels seus organitzadors, i també la 
manca d'educació cívica dels associats 
porta sovint al fracàs. Foren els coope
radors de Rochdale qui de les expe
riències viscudes, saberen trobar el 
1844 la síntesi reglamentària i, establi
ren els principis i regles a respectar per 
tota associació que vulgui denominar-
se COOPERATIVA. Aquests principis 
i regles foren la base de la constitució 
de l'Aliança Cooperativa Internacional 
(A.C.I.), i avui essencialment encara 
són vàlids. 

El primer assaig de cooperació a 
Catalunya del qual tenim notícia certa 
és el que realitzaren els obrers teixi
dors de Barcelona l'any 1840. Aleslio-
res, com tantes vegades en el curs de la 
història, unes mateixes paraules tenien 
un significat ben diferent a Barcelona 
i a Madrid. Per al general Espartero i 

bona part de Is seus seguidors, les llui
tes tenien un caràcter exclusivament 
polítiques. Es cercava un senzill canvi 
de forma. A Catalunya, en el fons de 
les qüestions polítiques de sentit li
beral, bategava el desig de justícia so
cial origen i conseqüència alhiora de la 
integració de la class obrera, que ha 
constituí't sempre el suport de totes 
les formacions pol ítiques esquerranes. 

Per això, als pocs mesos d'establir-
se l'Associació Mútua d'Obrers de la 
Indústria Cotonera, el Govern, escol
tant les suggestions dels patrons reac
cionaris ta va disoldre. Va costar als 
obrers, recolzats per les autoritats i 
personalitats progressistes de Barcelo
na, prop de dos anys per a conseguir 
l 'autorització legal d'obrir-la de nou; 
autorització que tornaren a anul.iar 
per noves prohibicions. L'any 1843 
funcionava la fàbrica "Societat de 
Teixidors de cotó de Barcelona i 
Companyia". Però l'ofensiva patronal 
continuava, i sempre trobava entre les 
autoritats forasteres persones disposa
des a recolzar-la valent-se de les dispo
sicions més arbitràries. 
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Si en els diferents paisos el Movi
ment Cooperatiu anava desenrotllant-
se amb lentitud i de manera esporàdi
ca, la inseguretat polít ica que regnà a 
Espanya durant quasi to t el segle X I X 
era encara menys favorable a la seva 
expansió i enfort iment. Cal arr ibarà la 
Revolució de Setembre del 1868, amb 
el reconeixement del dret d'associació 
per als obrers, perquè puguin mul t ip l i 
car-se lliurement els assaigs que, si més 
no, van servir per crear l'experiència 
necessàric. per a sortir endavant en les 
empreses cooperatives. 

La caiguda de la primera República, 
t o t i que el part i t conservador {que go
vernava Espanya durant el primer pe
ríode de la restauració) mirava amb 
oberta antipatia to t el que es relaciona
va amb el moviment obrer i li posava 
tota mena d'obstacles, no deturà l'ex
pansió del IVloviment Cooperatiu a Ca
talunya. A Barcelona i a moltes pobla
cions industrials es formaven coopera
tives de consum, sovint dirigides sota 
el patronatge de polítics federals, en
cara que sense un lligam oficial amb 
l'esmentat partit. Per altra banda, la 
vella tradició de les cooperatives de 
producció obrera —iniciada l'any 
1840— feu possible que to t i després 
d'una vaga perduda no manqués l'en-
tusiasme que possibilitava la formació 
de cooperatives corresponents entre els 
obrers derrotats. Aquesta iniciativa pe
rò que moltes vegades no passava de 
projecte i altres es concretava en una 
nova societat, sobretot en l'art tèxt i l 
que, malgrat els esforços i sacrificis 
dels iniciadors sucumbia sovint a causa 
de l'escassetat de mitjans econòmics. 

La necessitat d'atreure's els ele
ments liberals, va obligar la monarquia 
restaurada, després de les müitarades 
dels generals Pavia o Martínez Campos, 
a donar una llei d'associacions més am
pla. Des del 1887 les cooperatives po
den funcionar sense obstacles legals, 
encara que amb la lluita constant amb 
el fisc que vol aclaparar-les amb t r i 
buts. 

És a darreries de segle quan algunes 
cooperatives estableixen entre elles 
lligams orgànics, que, encara que fe
bles, permeten ja parlar d'un movi
ment cooperatiu incipient i seguir-lo 
en llur desenvolupament. El juny del 
1898 fou constitui'da la "Càmara Re
gional de Cooperativas de Cataluiía y 
Baleares" amb l'adhesió de 94 socie
tats. De les terres gironines hi t robem 
adherides o representades cooperatives 
de Sant Antoni de Calonge, LLAGOS
TERA, Agullana, Cassà de la Selva, 
Torroella de Montgrí , Palamós, etc... 
Però l'empenta inicial de la Càmara 
Regional no fou pas continuada durant 
els v int anys de vida que tingué. Enca
ra que amb postulats plenaments fede
ratius, l'existència de la Càmara supo
sava una certa renunciació de la perso
nalitat de les cooperatives adherides, i 
això topava amb l'esperit de petits cer
cles tancats que anin:iava les nostres 
cooperatives. 

L'any 1913 a la universitat de Bar-
CRlona es reuní el 1 Conqrés de Cnnnp-
ratives d'Espanya, organitzat per la 
Cambra Regional de Cooperatives Ca-
falano-Balears, en el qual hi havia re
presentades 255 cooperatives de tota 
mena i de to t Espanya. L'any 1920, 
any del IV Congrés Regional, assenya
la l'inici de la producció cooperativa 
de segon grau, és a dir, de fàbriques 
propietat de les cooperatives de con
sum. 

Els anys de la dictadura de Primo 
de Rivera foren de treball callat però 
intens per als cooperadors catalans. La 
Federació Catalana s'adherí a l'Aliança 
Cooperativa Internacional i el seu pre
sident, Joan Ventosa, passà a formar 
part del Comitè Central d'aquest orga
nisme internacional. El febrer del 1928 
es constitueix a Madrid la Federació 
Nacional de Cooperatives d'Espanya, i 
n'és nomenat president el .que n'era de 
la Federació Catalana. Mentrestant a 
les comarques catalanes la cooperació 
de consum anava arrelant cada vegada 
més. 

Pintura, i 
Óeooi:*a.ció 

Carrer La Coma, 20 - Telèfon 83 06 24 
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La característica principal de Is' 
cooperació catalana ha estat sempre la 
de la dispersió, la de petits nuclis, a 
vegades d'origen professional, tancats 
en ells mateixos, desconeixent-se entre 
si, sense sentir ni necessitat ni curiosi
tat per estendre els principis coopera
tius que deien defensar, per damunt 
llur pròpia cooperativa; en molts casos 
l imitant el nombre dels seus afiliats i 
també sovint repartint-se to t l'excés 
de percepció obtingut sense pensar en 
la creació d'un capital coMectiu de re
serva. La llei de Cooperatives del 1931, 
anul·lava les cooperatives de capelleta 
I sobretot les que tenien socis de pri
mera i segona classe. 

De la importància que anava pre
nent la nostra cooperació n'és bona 
prova el fet que els membres de l'Exe-
cutiva de l 'ACI vinguessin a tenir una 
de les seves reunions periòdiques a 
Barcelona pel febrer del 1933, fent ac
te de presència personatges destacats 
de (a cooperació internacional per-
tanyents a diversos pai'sos com és el 
cas d'Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, 
Suissa i França. 

Quan foren traspassats determinats 
serveis administratius de l'Estat a la 
Generalitat, ho fou també la facultat 
de legislar en matèria cooperativa. La 
Generalitat promulgà ía seva Llei de 
Bases de la Cooperació l'any 1934 i al 
seu redós es produí un esclat de coope
ratives de treball i cooperatives indus
trials mol t important. Amb el traspàs 
era incongruent una "Federació Regio
nal de Cooperatives de Catalufía" cons
t i tuïda per federacions comarcals. La 

nova Federació a més de la missió prò
pia d'aglutinant dels interessos i esfor
ços de totes les cooperatives, en tindrà 
una altra de molt interessant que li 
conferirà la Llei de Cooperatives vota
da pei Parlament Català: Li es delega
da la tasca d'inspecció pròpia dels ser
veis oficials de cooperació. Era el pri
mer cas en ei món que la tasca de con
trol estatal sobre els cooperadors era 
conferida als cooperadors mateixos, la 
qual cosa els revestí d'un valor moral i 
d'un sentit de responsabilitat molt re
marcable. 

A finals de juny del 1934 es reuní 
el II Congrés de la Nova Federació de 
Catalunya; Després del sis d'octubre 

hi hagué una mena de compàs d'espe
ra: alguns militants destacats havien 
hagut d'exiliar-se; no es podia fer pro- ' 
paganda pública per raó de l'estat d'ex
cepció i les circumstàncies foren apro
fitades pels enemics de la cooperació. 
Però, dos o tres mesos més tard, el 
Consell General de la Federació de 
Cooperatives de Catalunya féu que el 
Consell Executiu i amb ells els comar
cals, prenguessin el seu ri tme de tre
ball, tal vegada no tan intens com 
abans per raó de les circumstàncies 
polítiques del moment, però tanma
teix suficient per esbandir les il·lusions 
dels qui haguessin pogut creure que la 
cooperació catalana havia passat a la 
història. 

El t r iomf dels grups republicans i 
principalment esquerrans en el primer 
moment de la guerra civil i el fet que el 
govern de la Generalitat, des del fe
brer del 1936 estava constituí't pel 
denominat "F ron t d'Esquerres" espan-
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tà i feu fugir molts empresaris en escla
tar la sublevaciò militar. A ixò dóna 
lloc a què alguns grups incontrolats de 
la C.N.T. procedissin a la incautació de 
nombroses empreses en els tenebrosos 
dies que seguiren al 18 de ju l io l , i en el 
seu afany d'incautacló ocupaven tam
bé moltes altres empreses d'on els seus 
amos havien marxat, àdhuc cooperati
ves de consum i cooperatives de pro
ducció. És així que els cooperadors 
protestaren i aconseguiren un Decret 
signat pel President Companys que 
deia que la Generalitat intervindria en 
el funcionament de totes les Coopera
tives de producció i de consum, Sindi
cats Agrícoles i Mutualitats, i aquestes 
entitats quedarien sota el control di
recte del Consell Superior de la Coope
ració. El Consell Superior de la Coope
ració era un organisme semipúblic 
creat per la Llei de Bases de la Coope
ració del febrer del 1934, amb la f inali
tat de fomentar, afavorir i registrar el 
moviment cooperatiu català, així com 
inspeccionar i tutelar les cooperatives. 

Un decret de jul iol del 36 d iu : "Les 
cooperatives de qualsevol classe que es 
constitueixin en el període actual, a 
l'objecte de posar en funcionament 
indústries parades, es podran consti
tuir i actuar amb el sol reconeixement 
de la seva personalitat jurídica per part 
del Consell Superior de la Cooperació". 
Però en l'esmentat consell s'havien in
f i l t rat nombrosos-elements de la CNT 

per una banda i del PSUC per l'altra, 
amb la qual cosa propugnaven el seu 
control i produïen l'aprovació precipi
tada de moltes cooperatives, tant de 
consum com de producció, que no reu
nien les condicions legals. Després dels 
sagnants successos del maig del 1937, 
el Consell Superior de la Cooperació 
emprengué una tasca de depuració de 
les noves cooperatives aprovades en 
aquelles circumstàncies de guerra i sota 
la pressió polít ica i sindical esmentada. 
També havia succeit que moltes em
preses obligades a col.lectÍvÍtzar-se vo
lien evitar-ho emparant-se en l'aprova
ció d'Estatuts com a Cooperatives de 
Producció, la qual cosa havia estat 
concedida amb certa lleugeresa, i servia 
en realitat per salvaguardar els interes
sos patronals. 

To t i l'increment de cooperatives de 
producció que hi hagué durant la guer
ra civi l , no passaren de 90 en t o t Cata
lunya, i l'any 1939 només en quedaven 
66. La gran crisi econòmica que seguí 
l'acabament de la guerra civil i la prò
pia depuració polít ica produi'da amb 
certa rigidesa a pràcticament totes les 
cooperatives, en reduí el nombre con
siderablement. 

El control governamental de les 
cooperatives fou confiat a la "Delega-
ción Nacional de Sindicatos de Falange 
y de las JONS", la qual creà el "Servi
cio Sindical Cooperativo" que es trans
formà més tard en "Obra Sindical de 
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Cooperación". La nova Mei de coopera
tives no es promulgà fins al 1942 i el 
seu reglament fins a! 1943, però no 
fou publicat fins ben entrat el 1944. 
La "Federgció de Cooperatives de Pro
ducció i Treball de Catalunya" fou 
obligada a convertir-se en "Un ión Te
rritorial de Cooperatives Industriales 
de Cataluna y Baieares", la qual depe
nia de la "Un ión Nacional". Totes les 
cooperatives estaven obligades a ins-
criure-s'hi i a pagar la quota correspo
nent. Per altra part, tant la llei deí 
1942 com el Reglament del 1943 asse
nyalaven que ef Delegat Nacional de 
Sindicats podia vetar i separar als ge
rents, directors I altres persones amb 
funcions efectives, rectores o d'alta 
gestió a les cooperatives i a les Unions 
de Cooperatives, cosa que feren en 
nombroses ocasions. A i x í mateix, el 
Delegat Provincial de Sindicats de Fa
lange nomenava els membres del Co
mitè de Vigilància a cada cooperativa. 

A partir dels anys 50 i sobretot du
rant els 60 es crearen bastantes coo
peratives de producció gairebé per 
to t Catalunya, però sobretot a la pro
víncia de Barcelona. 

El novembre del 1961, a Madrid, es 
celebrà l'Assemblea Nacional de Coo
peratives. Era la primera sessió d'estu
di una mica seriosa després de vint-i-
dos anys de prohibicions i vetos, pe
rò no era organitzada per les pròpies 
cooperatives, sinó per l'Obra Sindical 
de Cooperación. 

El novembre del 1975 mor Franco. 
El juny del 1977 hi hagueren les elec
cions de diputats al Congrés i senadors. 
Aquell mateix mes de juny el govern 
de la transició promulga el Reial 
Decret-Llei 3 1 , el qual disolia l'Orga
nització Sindical i transferia les seves 
competències en cooperació al Minis

teri de Treball. Aquest creava per 
aquells mateixos dies la Direcció Gene
ral de Cooperatives. I, f inalment, el 
16 de novembre del 1978, el Ministeri 
de Treball aprovava el nou Reglament 
de Cooperatives. Per descomptat, que 
havent entrat en període democràtic 
i amb la Constitució que s'aprovà el 
desembre del 1978, el Reglament en 
qüestió ja optava el caràcter transitori 
en espera d'una nova Llei de Coopera
tives. To t i el caràcter transitori , es 
pot dir que el reglament del 1978 resol 
els problemes habituals de les coopera
tives, és a dir, les Unions o Federa
cions. En efecte, des del 1977 ja no és 
obligatori afiliar-se a una Unió Terri
torial de branca, però en canvi no hi 
ha normes per constituir una Unió o 
Federació amb caràcter voluntari. 

Pel que respecte a les cooperatives 
que des de la llei del 1974 es denomi
nen de "treball associat" val a dir que 
a nivell d'Espanya hi ha una gran ato
nia. Amb una certa estructura i solide
sa econòmica només hi ha el grup de 
Mondragón al País Basc (amb la seva 
revista de fa més de deu anys, " T . U . 
Lankide"); a Catalunya hi ha prop de 
400 cooperatives mol t més modestes 
que les del grup Mondragón, però 
que funcionen mitjanament bé; a Ma
drid c iutat , amb prou feines n'hi ha 
un centenar, la gran majoria creades 
aquests darrers anys i amb poca consis
tència econòmica i social; i després hi 
ha quatre o cinc dotzenes escampades 
per to t Espanya. Cal dir que aquestes 
dades són del 1982 i que parlem de 
cooperatives que funcionen d'una ma
nera acceptable, encara que t inguin 
més o menys dificultats. 

CoLlectiu de Redacció 
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La Societat Cooperativa de Consum La Regeneradora, de la vila de 

Llagostera, forma part d'aquest teixit d'associacions de socors mutus i 
cooperatives que el segle XIX havia llegat al país. A nivell local (llagos-
terenc) la importància de la seva funció bé mereix estudis que la reme
morin. 

Aquesta Societat va veure aprovats 
els seus estatuts a principis de juny del 
1894. El president de la primera junta 
directiva va ser Josep Sendra. Dos anys 
després de la seva fundació et nombre 
de socis de l'entitat ja ultrapassava els 
dos-cents. I l'any 1903 passa de 320. 
L'entitat que ens ocupa va alimentar 
lligams cooperativistes amb molts al
tres centrei- de les comarques gironines 
i de la comunitat de llengua catalana. 
En general la participació dels socis en 
la vida i gestió del centre va fer 
d'aquest una entitat popular viva. Els 
conflictes inherents a qualsevol orga
nisme amb funcionament participatiu 
mínim també s'hi van produir. Espe
cialment rellevant és la caiguda en des
gràcia d'un dels socis que més havia in
tervingut en la gestió de consolidació 
de l'entitat, el secretari M. Bruguera, 
l'any 1908, a causa de pressumptes 
irregularitats econòmiques d'aquest i 
de M. Surias. Un informe encarregat 
per l 'entitat a tres experts, un d'ells 
Salvador Albert , de Sant Feliu de Guí
xols, el declarà culpable ais ulls de l'en
t i tat . El fet, però, és que els tribunals 
fallaren, f inalment, a favor de Bru
guera, a qui la Societat es va veure 
obligada a indemnitzar. 

Pe! que fa al funcionament de la 
Cooperativa des del 1909 fins a l'aca
bament de la gran guerra europea, és 
evident que els. fets de jul iol del 1909 
provocats per la protesta popular per 
la mobil i tzació de reservistes, van mo
tivar algunes mesures preses per la 
Societat cooperativa tendents a facil i
tar el consum dels seus socis. Concreta
ment la Societat va permetre la prime-, 
ra setmana d'agost la concessió de béns 
de consum fins a la quantitat de cinc, 
pessetes d'aleshores en concepte de va
lor f iat , mitjançant el compromís de 
retornar la quanti tat fiada en el termi
ni de quinze dies. 

La moneda i Teconomía 

Les assemblees de l'entitat ens par
len als anys següents d'abundants peti
tes reformes reglamentàries, per exem
ple, pel que fa a la reglamentació de la 
importància de la "moneda social" 
(bonos) en relació a la "moneda de! 
govern". També abunden per aquells 
anys les accions per fer f ront a diverses 
mesures tributàries de Madrid que 
afectaven a les cooperatives. L'any 
1912 la Cooperativa va ingressar a la 
Federació de Cooperatives de la pro
víncia de Girona. L'any 1916, en plena 
guerra europea, la Cooperativa llagos-
terenca pren la iniciativa en una convo
catòria a totes les entitats de la vila per 
tal d'esforçar-se a trobar una solució a 
la "greu cr is i" que experimenta el tre
ball a aquesta població. La invitació 
per trobar mancomunadament aques
tes solucions es va adreçar a dotze en
titats. La crisi de treball és vista com 
un greu problema, però també el movi
ment d'especulació que duu a una espi
ral de preus mol t nociva per a les clas
ses populars del país. 

En els anys 20 i 30 es consolida i 
fins creix el paper econòmic local de la 
nostra Cooperativa. El repartiment de 
beneficis permet un cert joc en funció 
de les necessitats generals. La no assis
tència dels socis a les juntes o assem
blees generals va ser penalitzada en di
verses ocasions, la qual cosa indica el 
nivell d'auto-exigència i control social 
que hi havia entre els socis, fenomen 
que no podem abstreure de les condi
cions de vida en una petita comunitat 
on to thom es coneix. Aquests condi
cionaments de la vida local provocaren 
també més d'una picabaralla amb els 
gremis comerciants locals, que en algu
na ocasió van mostrar una actitud bel-
ligerant contra l'admissió per part dels 
botiguers de la "moneda social" de la 
Cooperativa. Durant la lí República 
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i 'entitat t r ibutà un 3/4 per mil a la Fe
deració de Cooperatives de Catalunya. 
També (1934) la Regeneradora es pro
posà de participar a les compres que 
efectuava la Federació de Cooperati
ves. Per aquells anys republicans, el 
centre va haver de readaptar el seu re
glament a les disposicions sobre coo
perativisme dictades per la Generalitat 
de Catalunya (maig del 1936). 

De 1936 a 1939 

A principis de ju l io l del 1936 l'edi
f ic i , mercaderies i mobiliari de la So
cietat quedaren assegurats per un valor 
total de 60.000'" ptes.; la companyia 
asseguradora va ser "La Previsión So
c ia l " , fundada per la Federación Na
cional (sic) de Cooperativas. Aviat, pe
rò, quedà immersa La Regeneradora en 
la situació de guerra civi l. Les Coope
ratives, com és ben conegut, van que
dar intervingudes en començar e! pro
cés revolucionari pel Consell de Coo
peració de la Generalitat. Part dels pro
veïments de la Societat cooperativa es 
van fer al principi a través del Comitè 
anti-feixista de la localitat Va augmen
tar moltíssim el volum de compres a la 
Federació de Cooperatives de Catalu
nya. 

Cada cop, a part ir d'aquest moment 
—i així ho palesen els documents i ac
tes de la Societat La Regeneradora— la 
recerca de mitjans d'aprovisionament 
va esdevenir més angoixant, enmig de 
la tònica de creixent penúria, i va exi
gir més imaginació i capacitat de ma
niobra per part tant de la Societat 
Cooperativa com dels individus (i no 
parlem ara de les interferències i del 
trasbals de l'estraperlo i del mercat ne
gre). Es constata, per to t això, una en
trada considerable de socis, així com 
una alça important del consum, en bo
na part pel pes de la població f lotant 
refugiada a una vila de tan fàcil accés 
com és ara el cas de Llagostera. En 
aquest context, el preu de la carn i al

tres productes bàsics es dispara, el 
greix comença a escassejar. Tampoc és 
fàcil de trobar sucre o farina. La Socie
tat assaja de trobar la forma de em
penyorar (març del 1937) les seves 
accions de, l'estat "a l'efecte de dispo
sar de més capital per a compres". 
A la Cooperativa es constitueix una 
comissió de control de racionament de 
les mercaderies que magregen més, 
principalment oli i sabó. 

Per la mateixa base social dels so
cis era lògic que hi hagués un lligam 
força estret amb la federació local de 
sindicats. Pel juny del 1937 la federa
ció local de la CNT va presentar una 
proposta de fusió d'aquest sindicat 
amb la Cooperativa, !a qual cosa obli
gava a canviar el reglament d'aquesta. 
Hom evaquà consultes amb el consell 
executiu de la "federació Regional" 
(de Cooperatives), la qual va aconse
llar de fer per engrandir la cooperati
va, sense sortir de la legalitat Final
ment, la cooperativa decidí de conser
var el seu status, to t significant que "si 
algú es volia fer soci de la Cooperativa 
ha d'estar d'acord amb els nostres Es
tatuts". A finals del 1937 l'eficient se
cretari Amat va demanar de ser rellevat. 
Va dir que, avançada la guerra, l 'Ajun
tament subministra a la Cooperativa 
una compensació econòmica pels béns 
de consum que aquesta entitat forneix 
als refugiats a la vila. 

El volum de consum total oscil.la 
entre les 25.000 ptes, i 30.000 al t r i 
mestre de 1919 a 1936. A mitjans 
1937 les xifres de consum tota! trimes
tral es disparen, cosa que sens dubte té 
a veure prou amb la inflacció monetà
ria i l'augment dels individus que feien 
ús de les possibilitats de consum que 
oferia la Cooperativa, la qual, ateses les 
condicions de guerra, pren un reileu 
econòmic extraordinari a nivell local. 

L'escola i ei mestre Paltré 
L'escola de la Cooperativa, fundada 

l'any 1903, seguint la filosofia del mo-



BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA - 3 1 

viment cooperativista català d'alesho
res, i basada en part en el model Vila-
ret de Cassà de la Selva, pretenia ser, 
sens dubte, una rèplica a la pèssima si
tuació escolar en què els ajuntaments 
controlats pel cacic Roure havien dei
xat la instrucció local. Va començar 
amb molta embranzida sota la batuta 
del mestre Paltré, més ben pagat que 
els mestres i mestresses que hi va haver 
posteriorment. De seguida, però, es va 
veure que el sosteniment de l'escola 
era un sacrifici mol t onerós per a una 
cooperativa obrera de consum que ex
perimentava, a més a més, la crisi de 
la indústria del suro. 

Es tractava, és clar, d'una escola lai
ca "sin caràcter político ni religioso", 
diu l'article primer, punt ben significa
t iu atès l'ambient de confrontació 
confessional itat-laicisme escolar de 
l'època. Els contactes i compromisos 
públics de la Cooperativa eren, to t s'ha 
de dir, de caire liberal, republicà i fins 
racionalista i sindicalista. I això de bon 
principi es féu palès. A l primer congrés 
cooperatiu Catalano-Balear del 1899, 
el secretari del Congrés, Vicenç Badias 
i Puyal, representant de la Cooperativa 
La Rerjoi'üradora, va recolzar una 
moció —que es va aprovar "en meàio 
del mayor entusmsmo"- reclamant la 
revisió dels processos de Montjuïc o el 
càstig dels torturadors, a ixí com la 
rehabilitació dels injustament condem
nats. I vers 1912-1913, davant la pos
sibilitat d'una millora de les escoles 
"nacíonaJes", els socis de La Regenera
dora van fer examen sobre sí interessa
va continuar mantenint l'escola de la 
Cooperativa. Es decidí que sí, en bona 
part perquè l'escola de l'estat, a més 
de mancada aleshores de personal com
petent, no oferia garanties de neutrali
tat ideològica. De fet , però, l'escola de 
la Cooperativa només "vegetava"; des
prés de Paltré amb prou feines mai va 
assolir qualitat pedagògica. No deixa 
de ser sorprenent que hagués durat f ins 
a la República amb la competència que 
li feia l'escola pública d'Abelard Fàbre
ga i el mestre Cutil ler. Segurament, la 
motivació ideològica; els socis, o al
menys una part dels niés actius de la 
Regeneradora, no volien "escola con
fessional" de l'estat, va influir en la du
rada d'una escola que a la f i de la dic
tadura i durant la "dictablanda" era 
gairebé un "fantasma" pedagògic. A l 
trament di t , l'escola de la Cooperati
va no va saber renovar-se, o morir a 
temps. Finalment, s'aprovà pel setem
bre del 1931 —és a dir, iniciada ja la 
I) República— una proposta de cessió 
a l 'Ajuntament del local d'escola (més 
que cessió, arrendament) per a escola 
pública de noies. Els socis Colom i Vi 

cenç Amat van ser designats per a la 
comissió consistorial d'ensenyament 
en.representació de la Cooperativa. I 
així va acabar aquesta escola que va 
començar amb uns plantejaments pro
gressius i generosos —dintre de les pos
sibilitats del grup humà que la volia—, 
però que va acabar amb força més 
pena que glòria. 

Més que,una entitat 

De fet , però, el problema de la ins
trucció formal (elemental) de nois i 
noies no trobarà una solució a punts 
tan vitals com la disponibil itat de lo
cals suficients... f ins als anys 60. A m b 
això volem dir que resoldre aquest as
pecte depassava en mol t les possibili
tats de la Cooperativa. La nòmina de 
socis que treballaren de valent en la se
va consolidació per a benefici de la col-
iectivitat ens la deixem per a una altra 
ocasió: no fóra just d'esmentar B. Co-
dolà, Francesc Barnés, Lluís Roura, 
Joan Escapa, Joaquim Balmanya o V i 
cenç Amat, sense retreure'n d'altres 
d'abans i després, com Xirgo o Esteba 
i Aurel i Morató. 

En resum, i ja per a cloure aquesta 
breu notícia, eco d'un llibre que enlles
teixo sobre les institucions de cultura 
popular de la Llagostera de les prime
res dècades de segle, podríem dir amb 
tota propietat que institucions de caire 
més "mesocràt ic. com el Casino Lla-
gosterenc o la Cooperativa de Consum 
La -Regeneradora (detall més genuïna
ment obrer) han jugat a la vida local de 
la vila un paper social ric de connota
cions. Altrament di t , i reprenent un 
símil n o s é si lluent o gastat, EREN 
MÉS GUE UNA ENTITAT. Represen
taven una forma viva d'inserció dels 
llagosterencs en la vida social i eco
nòmica "moderna" . iQuè hagués pas
sat de no haver existit la fèrria dicta
dura —pla més llarga que l'altra— mil i 
tar i capitalista del general Franco? 
No ho sabem. El que sí sabem, però, 
és el que va passar amb la Cooperati
va. De fet, els llibres d'Actes que he 
corisuitat, gràcies a l'ajut d'Esteve Fa, 
arriben fins al 1939. Posteriorment 
no m'ha vagat de cercar documentació 
fins a la disolució de l'entitat, que es 
ven el patr imoni per un plat de llenties 
ja als anys 60, per a la construcció de 
vivendes per part d'una immobiliària 
oficial. Des del 1939, però, segons in
formació recollida " in s i tu " i que cal
dria ampliar i documentar (oralment?) 
era una autèntica ànima en pena. Es a 
dir, exactament el contrari del que fou 
f insa 1938. 

Pere Solà i Gusinyer 
Abra del 1985 
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En Pere Solà ens ha fet un detallaf estudi del que va ésser la Coopera
tiva La Regeneradora en la seva època florent, és a dir, fins a l'any 
1939, en finalitzar la guerra, quan tots ja hi havíem perdut. Reconstruir 
la història que va de Tany .1940 fins al 1969 quan la totalitat dels com
ponents de la junta van presentar la seva dimissió ai president, és un tre
ball que se'ns presenta di f íc i l , bàsicament per dues qüestions: la manca 
de documents escrits (si algú en pot aportar, siguin benvinguts) i que si 
volguéssim ésser exigents s'haurien de demanar moltes responsabilitats, 
per tractar d'un assumpte que al capdevall ja és irreversible. 

Malgrat tot hem de recordar allò de "podem perdonar, però no obli
dar". La destrucció d'un patrimoni cof.tectiu dels llagosterencs com era 
la Cooperativa La Regeneradora, és un fet atribuïble a la disbauxa auto
ritària i a la injustícia del règim anterior, però amb això no exculpem 
tots els pecats. Va haver-hi gent que es va portar molt malament amb la 
Cooperativa, i si la mesquinesa mai no és aprovable, esperem que el seu 
egoisme no els hagi ajudat a ésser més.feliços. 

Volem agrair expressament la col·laboració de Josep Alba i IViatama-
la, que havia estat secretari de la Cooperativa des del 1954 fins al 1969. 
Gràcies a ell hem pogut refer, encara que superficialment, una trista his
tòria recent, que hem d'afegir a aquests imperdonables "cuarenta afíos 
de paz". 

Acabada la guerra, la Cooperativa, 
com to t , va passar a mans del nou rè
gim, i es nomenà una nova Junta. A 
alguns noms nous, Climent Casanovas, 
Miquel Ver t , Narcís Nohé, s'hi afegien 
alguns de vells, com Josep Roca, Enric 
Fulla, suposem que per tapar l'expe
dient. Aquesta època és la més di f íc i l 
de reconstruir. Sabem que va anar ca
da vegada pitjor. A l règim no l'interes
sava aquest tipus de cooperativa, i 
l'únic que es va fer fou anar-la expo-
Hant de mica en mica. 

Hi ha anècdotes que ens han arribat 
de boca en boca; com uns famosos sar-
rions que no es tornaven o que en els 
temps de màximes restriccions va arri
bar una partida de xocolata i sabó sen
se que,n'arribés gairebé als socis. Tam
bé es feien obsequis entre els membres 
de la Junta. 

Se'n va anar a terra per deixadesa. 
Abans, els fons cooperativistes, que es
taven en unes llibretes, havien desapa
regut en finalitzar la guerra. Durant 
mol t de temps la Sra. Sans en va ésser 
la dependenta, i en Joan Ferran hi feia 
el pa. D'altra banda s'havien llogat els 
locals de les antigues escoles, com a 
pisos, i eren habitats per Narcís Gela
bert, que posteriorment ei va traspas
sar a Maria Collell, i per Diego Moreno. 
A i)aix- s'havia llogat un magatzem a 

Josep Carreras que seria l'origen de la 
més que famosa Bodega Ramiro. 

Fent un gran salt arribem al 20 de 
gener del 1954, quan una .delegació en
viada per l'Organització Sindical, presi
dida per un tal Nativoli, forma una no
va junta de la Cooperativa amb ets en
llaços sindicals de les ^^iferen^s indús
tries de la població. En aquells mo
ments encara en Casanovas era presi
dent. La impressió de Josep Alba, que 

entrava com a secretari, teòricament 
pagat, era força patètica: "En aquell 
temps l'actiu de la Cooperativa era 
l'edifici, molt deteriorat pel temps, i 
el mobiliari propi de la seva activitat, 
també deteriorat i antiquat. L'existèn
cia de queviures era molt minsa, i en
cara en mal estat i de poc valor. En el 
passiu hi figuraven creditors per va
lor d'unes 80.000'- pessetes". La Jun
ta que va formar l'Obra sindical esta
va composta per Xavier Ventura, pre
sident; Narcís Nohé, tresorer; Josep 
Alba, secretari; Josep Cantó, Josep 
Roca, Enric Ful la, Ildefons Gironès, 
Àngel Genoher, Josep Ferriol i Joan 
Riera Gascons com a vocals, molts dels 
quals no van exercir mai. 

L'estat econòmic de la Cooperati
va era precari. L'AIbà ho reflecteix 
així en una memòria resum que es
crigué sobre la situació de La Regene
radora : "Hi havia una dependenta. El 
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valor de les poques vendes era insufi
cient per pagar-li el salari. Era un ver
tader sacrifici cotitzar l'assegurança 
social, que es pagava amb retard i per 
requeriment". 

"D'altra banda un dels problemes 
més apressants, era una lletra de canvi 
lliurada pel President Casanovas, a càr
rec del tresorer Narcís Nohé, membre 
també de la junta passada, i una altra 
lletra girada al revés, les quals havien 
servit temps enrera per aconseguir un 
cert capital de maniobra, però que en 
el moment de la nostra presa de pose-
siò s'havien convertit en dues perillo
ses boles de neu llençades per una pen
dent". 

Cooperat iva Provincial 

de la V iv ienda 

José A n t o n i o Pr imo de Rivera 

'Ter fer front a aquest programa 
—continua explicant l'Albà— havíem 
demanat ajut a -l'Organització Sindi
cal, suposant que ens la donarien, ja 
que ells enn havien nombrat en el càr
rec, a més d'estar enquadrats en la 
Unió Territorial de Cooperatives que 
ells regien". 

"El delegat provincial d'aleshores 
era Juan Manuel de Santisteban Ber-
naldo y Qj.iròs, que ens va proposar 
cedir l'edifici per a la construcció 
d'habitatges de renda limitada, cessió 
que efectuaríem a la Cooperativa 
Provincial de la Vivenda José Antonio 
Primo de Rivera, reservant per la nos
tra cooperativa la totalitat de Ja part 
baixa que per explotació en llorer, 
ens rendiria el capital necessari per a 
l'amortització de la nova construcció, 
a més de facilitar-nos algun efectiu per 
cancel.lar els deutes més urgents i un 
local per continuar la missió cooperati
vista". 

"La idea de Santisteban ens va sem
blar acceptable i el 27 de juliol del 
1956, una Assemblea general extraor
dinària ens va autoritzar efectuar la 
venda de la següent manera: 

Cobrat efectiu en 
. dues pagues . ^ . . 104.772'24 ptes. 

Deixat com a aportació 
dels baixos, o sigui, a 
compte obra nova. 127.500'- ptes. 
Pendents de cobrar 28.727'76ptes. 
Total 260.000'-ptes. 

"La venda es va efectuar per ajudar 
la Cooperativa La Regeneradora, però 
no ens vam reservar cap document que 
em donés el det de rescindir o anul.lar 
el tracte en cas de no portar-se a terme 
les construccions d'habitatges de renda 

limitada, ja que, quin remei, confiàrem 
plenament en l'Organització Sindical i 
el seu Cap Provincial". 

El tal Santisteban era una f irma de 
pronòstic reservat. Tenia terrenys a 
molts de pobles, en els quals no va arri
bar a edificar-hi mai res. Tenia molta 
relació amb la Caixa de Crèdit, que 
també se'n va anar enlaire, i f inalment 
ell mateix va anar a parar a la presó. 

En disgregar-se la Cooperativa José 
Anton io , es volien vendre La Regene
radora a particulars. La junta va acon
seguir evitar-ho, però no que a l'any 
1963 es traspassessin els drets al Patro
nat Provincial de l'Habitatge, organis
me que continua el projecte antic amb 
millors resultats, però negant els drets 
de la Regeneradora. El 9-5-63 es va re
bre una carta del Patronat que reconei
xia una aportació "per adquisició de 
terrenys"de 1 56.22776 ptes. 

La jugada del Patronat 

"A causa de la impossibilitat de 
probar amb documents, ja que només 
existia el tracte verbal en fer la venda, 
vam acceptar, tot i una sèrie de proble
mes amb els diners, i va ser necessari 
fer un ple de l'Ajuntament perquè 
s'acceptés els nostres drets d'adquisi
ció dels baixos. Després -el Patronat 
ens va donar la raó ". 

"Però en veure els plànols vam des
cobrir,que no ens reservaven la totali
tat dels baixos, ja que s'edificaven dos 
habitatges i que els m. -3 al nostre càr
rec, eren pagats desproporcionalment 
en relació al que havien d'ocupar els 
altres propietaris. El Patronat va decli
nar la seva responsabilitat i va dir que 
ens entenguéssim amb els altres veihs". 

Es van fer reunions, però la nostra 
soledat "oficial" es va convertir en una 
causa perduda. A més es pot dir que 
tothom estava en contra. Ja en l'època 
Casanovas, sempre es tenia la "por" de 
fer la competència als botiguers. Aquí 
s'hi va unir la pressió dels futurs usua
ris dels pisos que ja havien fet pagues a 
compte. 

Estem ja al 1968, malgrat t o t la 
Cooperativa es conforma amb les dei
xalles que !i donen, sempre i quan es 
pagui solament el solar que ocupi. De
manen a l 'Ajuntament un repartiment 
equitatiu del valor del solar a repartir. 
"L'Ajuntament va convocar el Presi
dent de la Cooperativa i li va dir que 
no podien concedir allò sol·licitat, i 
que havien de considerar-se com en-
tregades pel terreny la quantitat de 
127.500 ptes. i que no s'admetia 
el pagar solament els metres ocu
pats". 

VENDA DE CEREALS 
A L'ENGRÒS 

LLETS MATERNITZADES 

PRODUCTES FARIVIACOLÒGICS 

CORRECTORS 

DISTRIBUÏDOR PROVINCIAL DE ; 

Labiana -
• Analítica. S. A. 
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L'edifici de la cooperativa va restar 
abandonat durant molts anys. 

Foto cedida E. Dardar, 

En principi el baixos del nou edifici 
havien d'ésser locals per la coopera
tiva Foto Jovanet. 

Dues perspectives de l'actual carrer Comte 
_ ,̂ ,. . l'antic local de la cooperativa; a 

Si s'hagués recuperat el capital, 
més les 35.000'- ptes. que hi havia al 
compte de la Caixa de Pensions, s'hau
ria pogut complir l'acord de la reunió 
general extraordinària de socis, que ex
pressava el desig de disposar d'un local 
i un altre aconseguir-lo mitjançant 
aportacions particulars o com s'hagués 
pogut, i d'aquesta manera recuperar 
el patrimoni perdut. A l'assemblea van 
entrar quatre nous membres a la Jun
ta rectora: Enric Grau, Josep Planella, 
Josep Blanch i Esteve Fa. 

La postura de l'Ajuntament va anar 
endavant i aquest paràgraf de l'AIbà, 
al juny del 1968, va ésser teòric i pro
fètic alhora. '"La nostra voluntat en 
intentar-hó, no expressa necessària
ment un triomf resolt, però sí almenys 
un honrat desig de no perdre per la po
blació un patrimoni heretat dels nos
tres avis {...) Si malgrat tot no pot dur-
se a bon fi aquest assumpte, no serà 
per la manca de voluntat, sinó per Ja 
impossibilitat material que ens portaria 
irremeiablement a la dissolució ". 

En aquells moments ja es pot dir 
que es tractava d'una causa perduda, el 
Patronat, l'Aiuntament, els que com-

Guifré: A l'esquerra i en primer pla, 
la dreta els pisos actuals. 

• praven els pisos,... tot va anar a la con
tra. L'onze d'octubre del 1969, l'AIbà, 
en Blanch, en Fa, en Gironès, en Grau 
i en Planella, enviaven un escrit al 
president Xavier Ventura, anunciant la 
dimissió. 

"La negativa del Patronat Provincial 
de l'Habitatge, d'accedir al dret d'ad
quirir en propietat els baixos de l'edifi
cació realitzada en el solar que fou 
d'aquesta Cooperativa, malgrat les 
aportacions efectuades en el seu mo
ment com un usuari més i comprome-

•ses amb l'entitat Cooperativa de la Vi-
venda J.A.P.R., dret que sempre se'ns 
havia confirmat, ens ha convençut que 
els esforços i bona voluntat que ha
víem posat tractant de salvar del nau
fragi de la Cooperativa La Regenera
dora, han resultat estèrils i inútils, i 

.esgotats els resursos de trobar alguna 
solució amb les persones i organismes 
als quals hem acudir, hem decidit de 
presentar la nostra dimissió... " 

A partir d'aquí la Cooperativa La 
Regeneradora ja es història. La Coope
rativa és morta. Visca la Cooperativa! 

Col·lectiu de Redacció 
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Grup Lleter 
GABINET DTSTETICA 
í VISATGE 

A l'any 1981 es creava a Llagostera el Grup Lleter "Ramaders del 
Gironès", format per un grup de ramaders que van decidir organitzar-se 
per treballar en comú i adequar les seves explotecions d'acord amb les 
necessitats actuals. El seu àmbit és Tàrea geogràfica del Gironès i la 
Selva, i en l'actualitat controlen uns mil sis-cents caps de bestiar, que 
produeixen uns quatre milions de litres de llet anuals. Per conèixer més 
àmpliament-la seva trajectòria hem conversat amb el seu president, Del-
f r' Olivé i Miret, i el tècnic assessor, el veterinari Joan Corominas i Ba
llarà. 

us desitja una BONA FESTA MAJOR 

C/. del Fred, Edif. Còrcega, E. B, 2on;, fa. 

LLAGOSTERA 

Delfí Olivé és el president de! Grup Llater de Llagostera Foto ventura 

La pagesia llagosterenca, formada essencíaíment per explotacions familiars, ocu
pa en l'actualitat unes cent masies, de les quals unes seixanta tenen vaques de llet. 
Els socis del Grup Lleter superen maj'oritàriament les trenta vaques, l'única manera 
de ser competititu davant la propera entrada a la CEE. 

Un aspecte important és el de la llet fresca. A Europa se'n ven, però aquí teòri
cament no es podrà fer. S'ha de dir que les vaqueries del poble són il·legals, i que si 
es confirma l'entrada el primer de gener del 1986, probablement no es podrà vendre 
llet fresca. 

"Els qui no tinguin les condicions exigides tindran un termini de quatre anys per 
integrar-se. De tota manera, el qui estigui sol ho tindrà molt més difícil cara a co
mercialitzar'la llet, a rebre ajudes estatals, etc. L'agrupació ens porta moltes hores 
de feina però pensem que rendeixen Tenim serveis tècnics, assessorament, adminis
tració,... " 

La Cambra Agrària local, organitza durant la Festa Major el V Certamen de ma
quinària agrícola i industrial, que com sempre es situarà a l'esplanada del carrilet, 
però a més el Grup de Lleters hi posarà un "stand". 

"Explicarem el que hem fet, es passarà un vídeo de la fàbrica, hi haurà fotogra 
fies de cada casa associada i exposarem els productes que estem produint i que te
nim interès d'introduir en aquesta zona. En aquests moments, amb el nom de 
RABADÀ, comercialitzem la llet amb bossa, descremada i natural, formatge fresc 
de diverses classes, mató, cacaolats, flams, etc." 

Cl. Sant Pere, 25-27 - Telèfon 83 02 53 
LLAGOSTERA 

Exposició de Pintures 
MODIGLIANÍ - TOULOÜSE - LAUTREC 

EMILI VILA 

OBERT TOTS ELS DIES DE 4 A 8 

EMILI VILA - Gran pintor de retrats, cartelUsta, 
Paisatges, (Orl^nals de la Costa Brava). 

BONA FESTA 
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L'estatus de les vaques ha canviat molt en pocs anys Foto x. RUÍ 
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"£"/ Gn̂ f) i/eíer neix al gener del 
1981, degut a les inquietuds d'un petit 
nombre de ramaders que es plantegen 
la problemàtica de les seves explota
cions i la necessitat d'adequar-les al ta
rannà del temps present ifiítur El pri
mer pas és agrupar els esforços per tre
ballar en comú; a partir d'aqui volem 
que les nostres explotacions lleteres si
guin veritables empreses agropequàries 
per afrontar el repte i les exigències 
que significa l'entrada a la CEE". 

Després d'intpnses gestions burocrà
tiques, ei set ae gener del 1981 es 
constitueixen com a S.A.T. (Societat 
Agrària de Tranformació), que inclou 
un seguit d'associats propietaris d'ex
plotacions familiars agràries, que van 
creure que aquest tipus d'associació 
legal era la que més s'adaptava tant a la 
seva manera de pensar com a les seves 
necessitats. 

"Actualment el grup compta amb 
36 socis de ple dret, i amb 17 en quali
tat de sócís afiliats, els quals hi són 
perquè puguin portar a terme el sane
jament de les seves explotacions" 

Una vegada constituida la S.A.T., 
van començar a posar a la pràctica to
tes les inquietuds que havien promogut 
el naixement del Grup Lleter. El mi
llorament de l'estat sanitari del bestiar, 
la millora de les instal.lacions, la millo
ra genètica del bestiar i, en definitiva, 
augmentar la rentabilitat de totes i 
cada una de les explotacions. Per acon
seguir tots aquests objectius es van re
querir els serveis del Veterinari Joan 
Corominas, el qual, en qualitat de tèc
nic responsable del Grup Lleter, co
mençà a afrontar l'erradicació de tu
berculosi i brucel.losi; a endegar la 

millora genètica mitjançant la insemi
nació artificial i a assegurar la salut del 
bestiar amb mesures profilàctiques I 
pal·liatives. 

La tuberculosi erradicada 

"La Campanya de Sanejament, con
tra la tuberculosi i la brucel.losi, va 
començar amb un concert amb la Jefa-
tura Provincial de Producció animal, 
segons el qual, el Grup es comprometia 
a identificar i a sacrificar tots els ani
mals reaccionats positius. Al mateix 
temps l'Administració donaria unes 
ajudes perquè aquesta tasca de saneja
ment i eliminació del bestiar afectat no 
suposés una disbauxa econòmica per al 
ramader afectat. D'aquesta manera, 
després de quasi cinc anys, es pot dir 
que hem obtingut uns resultats real--
ment satisfactoris. Si a l'any 1981 ens 
va donar, sobre un cens de 679 caps de 
bestiar sanejat, una incidència d'un 
I8'9 per cent de positivitat en tuber
culosi, ara, i en dades del 30 de desem
bre del 1984, podem dir que, sobre un 
cens de 1.590 caps, el percentatge és 
del 1 '93 per cent". 

La problemàtica sanitària s'ha 
afrontat també des del punt de vista de 
la millora ambiental, de les condicions 

.d'higiene i de maneig de bestiar, pel 
'ique s'han augmentat el nombre d'es-
tabulacions lliures, abandonant les 
quadres que no reunien condicions, 
s'ha potenciat la utilització de desin-

'fectants, tanta nivell general de les ins
tal.lacions com a nivell local (rentat de 
mogrons...) 

"S'ha potenciat h utilització de la 
inseminació artificial com a barrera 
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Podem considerar Joan Coromines com 
de la pagesia 

front a les malaties de transmissió se
xual, i com a una indispensable evolu
ció genètica, utilitzant toros de raça 
HOLSTEIN d'alt valor de T.P.l, ja 
que cal dir que la mitja de producció 
de^llet i grassa a l'any 1981 era molt 
baixa i, efectivament, aquesta ha anal 
pujant any rera any. Com a peculiari
tat!: del Grup, podem dir que tant el 
cosí de la Campanya de sanejament, 
com la millora genètica, ve finançada 
pel fons que tenim ". 

.'enim centre de recria" 
Podem dir que el funcionament del 

Grup Lleter "Ramaders del Gironès" 
és de caire cooperativista, cada home 
és un vot i cada família només pot te
nir una acció. Dins el Grup s'han creat 
altres tasques col·lectives. 

"Tenim un centre de recria per a les 
futures reproductores, que està ubicat 
en la masia d'un dels associats, amb 
una cabuda de quaranta caps. El siste
ma emprat, és d'estabulació semi-ex-
tensiva aprofitant pastures naturals i 
complementant la ració amb ensitjat 
de blat de moro, pinso i minerals. Les 
vedelles resten en el centre des de 
l'edat de tres mesos, fins que estan 
prenyades de set mesos, que tomen a 
les explotacions d'origen". 

"Seguint aquesta mateixa línia, 
existeixen actualment dos grups de 

un dels principals artífexs de Ja renovació 
llagOSterenca. Foto ventura 

maquinària per a la recollida de farrat
ge. Aquests han vingut motivats per 
optimitzar els recursos productius d'un 
cer nombre d'explotacions". 

Un dels paràmetres bàsics de la pro
ducció lletera és el de la qualitat del 
producte obtingur. 

"Plenament conscients de la impor
tància que té el saber en cada moment 
aquest paràmetre, vam fer els camins 
adients a nivell d'Administració, fins 
que al maig del 1984 la Generalitat va 
cedir al Grup un Milkotester per deter
minar el percentatge de greix. Aquest 
aparell es troba instal. lat a un labora
tori que funciona gràcies a un pacte 
tripartit: Càmara Agrària, Semega i 
Grup Lleter. Càmara Agrària deixa el 
local, Semega realitza les determina
cions i el Grup Lleter es fa càrrec de 
les despeses de condicionament del lo
cal. El laboratori no és de caire exclu-
sivista del Grup Lleter, sinó que està 
obert a tot ramader que tingui necessi
tat de fer-lo servir". 

La comercialització de la llet 

Recentment s'ha renovat la junta, 
quedant constitui'da per Delfí Olivé, 
president; l\fliquel Llinàs, vice-presi-

CORENA 
Cia. Reusense de Nutríción Animal 

PINSOS i PRODUCTES 
-AVIRAM -GUATLLES 

-BOVÍ 
- PORCÍ 
-OVÍ 
-CUWICULA 
- ESPECIALS 

- CABALLS 
-ÀNECS 
- GALL DINDI 
- GOSSOS 
-LLET 

-CORRECTORS: PADRfALS 
NATALS 

QUALITAT i SERVEI 
* VETERINARI 
* LABORATORI 
* FORMULACIÓ 
* RACES SELECTES 
* INFORMACIÓ SOBRE MERCATS 
* DEPARTAMENT DE PROJECTES 
* DOCUMENTACIÓ 
* INFORMÀTICA 
* AJUT FINANCER 

PER U N A R A M A D E R I A 

IWÉSRENDABLE 1 í 

DistribuVdor: f~ - - _ 

Passeig Romeu, 3 - LLAGOSTERA 
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GRAFICAS 
ROSELLON 

Rosetión, 439 - Tei . 236.75.25 

08025 - BARCELONA 

IIVIPRENTA 
* Reyistas * Catàlogos * Tricomías 
» Encuadernación * Etíquetas adhesivas 
* Programas * Ediciones * Folletos 
* Tarjetas * Pegatinas * Muestrarios 

* Escandallos, etc. 

Pídanos presupuesto sín compromi-
so a nuestro Representante autori-
zado para Gerona y Província: 

Francísco Polacios Pelegrina 

dent; Joan Bufí, secretari; Pere Carre
res, tresorer; i Josep Ciurana, Joan 
Boadella i Josep Xirgu com a vocals. 
L'activitat diària del Grup fa que hi 
hagi una reunió mensual de caràcter 
ordinari i una assemblea anual extraor
dinària. Una de les primeres preocupa
cions va ésser donar una sortida con
junta per a la llet. 

"La comercialització conjunta de la 
llet -quasi quatre milions de litres 
anuals-, es va fer una vegada assegu
rada la^ garantia sanitària, la quantitat 
i la qualitat del producte obtingut. 
Després de moltes reunions vam acon
seguir unes condicions de venda molt 
bones per a tots els associats, i ha per
mès que tinguem participació en el 
desenvolupament de l'Agrupació Lle
tera del Montseny que és la que actual
ment rep la producció íntegra de la 
S.A. T. Seguint la trajectòria de desen
volupament, el Grup està com a mem

bre de l'Associació Provincial de Grups 
LLeters, així com a la FEFRIC (Fede
ració catalana de friso), el que li dóna 
un caire molt més obert a la vegada 
que permet que l'experiència pròpia 
serveixi com a exemple per als altres 
i la d'aquests ho si^iper a nosaltres". 

Ens podríem estendre molt més so
bre la reconversió agrària, l'entrada a 
la CEE o la necessitat d'agrupar-se per 
poder subsistir, però volem acabar sin
tetitzant en paraules de Delfí Olivé 
el que representen tots aquests avenços 
que han revolucionat la pagesia tradi
cional. 

"Ès de destacar la ü.lusió que s'ha 
despertat en els joves. Molts, en comp
tes de tancar, hi han posat més empen
ta per actualitzar l'explotació i tirar-la 
endavant". 

Col·lectiu de Redacció 

Urbanización Llagostera Residencial 
c/. Los Escudés, 11 — Telefono 830769 

LLAGOSTERA (Girona) 

DOMINGO 
PASCUAL 

CARBa,S. A. 
TRANSFORMACld DE PLÀSTICS: 

— Injecció 
— Compressió 
— Extrussió 
— Conformació per bufat 

ENVASOS, TAPS i JUNTES 
DE TAPAMENT HERMÈTIC PER A: 

- INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 
I BEGUDES. 

- INDÚSTRIA FARMACÈUTICA 
- INDÚSTRIA DE PERFUMS 

I COSMÈTICS 
- INDÚSTRIES VÀRIES 

EXPORTACIÓ A DIFERENTS PAÏSOS 

LLAGOSTERA 

d. Camprodon, 55 - - Telèfon 83.00^25. 

Apartat 29 - - Tèlex 57275 TAPS E -

una nova 
Aquests dies he vist als carrers uns 

anuncis de la Generalitat que diuen 
que les empreses creen feina i prospe
ritat... si unes entitats amb un objectiu 
d'obtenir beneficis, fan això, què és el 
que poden arribar a fer les COOPERA
TIVES? 

La cooperativa- és el projecte col·lec
tiu més esperançador de totes les dife
rents alternatives que ara podem dispo
sar per tal d'enfrontar-nos amb un es
devenidor ple de tenebres, i per tal de 
combatre un consumisme deshumanit
zador. 

La societat actual necessita un canvi 
de valors, necessita menys evolució 
tecnològica i més humanisme. El pen
sament cooperativista és, per a mi, un 
camí imprescindible pel qual passa 
aquest desitjable canvi, en el qual es 
vegi valorat l'esforç solidari i els sacrifi
cis per assolir un objectiu comú, en 
contra de la sobrevaloració del líder o 
de l'especulador que, a costa dels al
tres, ha acumulat per a ell sol, tot el 
que ha pogut. 

Es fa molt difícil iniciar una coope
rativa, i encara es fa més complicat 
mantenir-la dins les regles capitalistes, 
per això, jo crec que hem de saber va
lorar d'una cooperativa, no els seus re
sultats ecorròmics, o la seva gran dura
da, sinó que hem d'aprofondir molt 

més. Hem de valorar el seu grau 
d'HÜMANISME, hem de saber trobar 
el clima de participació i d'entrega dels 
diferents estaments que la composen, 
hem de fixar-nos amb els sacrificis que 
s'hagin d'haver fet per anar-la tirant 
endavant, a pesar de les pròpies enso
pegades i de les dificultats que el món 
exterior que l'envolta contínuament li 
posa al davant. 

Per a mi, no serà un projecte fallit 
el que una cooperativa amb un gran 
contingut d'humanisme^ duri uns pocs 
anys... per a mi, serà una mostra de 
què, és un camí difícil pel que tota 
una acumulació d'esforços i d'il.lusíons 
dels seus integrants no ha pogut con
tinuar, però d'altres per uns camins pa-
ral.iels miraran de fer-ho, no com si fos 
una cursa de veure qui arriba més 
lluny, sinó perquè és una manera dq 
treballar i de viure sense voler ambicio
nar tenir més que el company del cos
tat, i perquè és el que ens agradaria 
que els nostres fills trobessin en la so
cietat del futur. 

Josep Mitjans i Ros 
Empresari de Barcdòna 

interessat en el cooperativisme 



CONSTRUCCIONS 

JOAQUIM 
PUIG 
PRUNELL 

TABACS 

Carrer Barcejoneta, 6 - Telèfon 83 03 72 

; -^^LAGOSTERA 

Distribuïdor de; 

* ATO 

* ZINZANO 

* SAN MIGUEL 

* FRUCO 

EXPENDEDURIA 

N. 1 

Plaça Catalunya, 3 LLAGOSTERA 

VÍDEO CLUB 

DISCS, CASSETTES, PÒSTERS, 
BIJUTERIA, OBJECTES DE REGAL 

Carrer Comte Guifré, 25 

LLAGOSTERA 

meniars i vins 

Telèfon-8301 29 
LLAGOSTERA 

U.S d e s i t j a . 

Bones Festes 

lampisteria 

Carrer Lactistàría , 6 - Telèfon 83 03 64 
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B A C A L L A N E R I A 

A L I M E N T A C I Ó 

EL CASTELL 
Us desitja una 

BONA FESTA MAJOR 

St. Pere, 18 - Tel . 83.05.82 

LLAGOSTERA 

Vídeo €lyb 4 

ELS HI DESITJA BONES FESTES 

Sempre af seu servei amb Moguer de 
pel·lícules de vídeo 

Sistemes V.H.S. i BETA 

Àngel Guimerà, 21 LLAGOSTERA 

Eren dos quarts de vuit. El capves
pre es feia acompanyar per una pluja 
suau, cadenciosa. ,EI parabrisa anava 
realitzant el seu angle de 90 . ° , mentre 
intentava concentrar-me, ordenar idees. 
Havia d'escriure una htistòria determi
nada que se'm presentava confosa-
ment. "Què té més interèsr les entre
vistes?, el tema de fons?, les anècdo
tes? L'espai està condensat, no es pot 
dir tot allò que un vol. Es tracta de 
l'equilibri entre la informació i l'opi
nió. Difícil equilibri". 

Les rodes del Dyane seguien enfi
lant la humida carretera. Darrera havia 
deixat el castell d'Hostalric. "Vaig de-
pressa, és dissabte i els companys volen 
plegar aviat, jo també; a més tinc una 
cita amb la tres emes, /quina sensació.' 
després de tant de temps..." 

Algú fa auto-stop. Em paro, auto
màtica, irreflexivament. Me'l miro. 
Realment no té gaire bona pinta, un 
rossenc terrós, nas aÜguenc, ulls esfon-
sats, cos xop, impregnat d'aquesta 
aigua que uns saluden amb alegria, al
tres indiferents, i alguns maleeixen per 
circumstàncies". 

- Vous allez à lafi-ontière? 
—No, je vais a Girona. 
-C'est bien, merci 
Ja el t inc dalt, i em passen pel cap 

aquelles absurdes i innecessàries refle
xions moralistes. "Tenies presa i ja 
t'has emmerdat". Xarrem a cops. 
El meu francès és de "caraj i l io" i ell 
tampoc s'explica clarament, Entenc 
que ve caminant des de Barcelona, 
d'on en sortí la nit abans. Degut a la 
pluja havia quedat penjat a la intem
pèrie. Cap cotxe s'havia aturat i anava 
fent camí. Havia vingut per apuntar-se 
a la legió espanyola, però no el van vo
ler. Li van dir que era massa gran (uns 
35 anys). Tornava cap a França sense 
un duro. Allà tampoc tenia treball. 

Plovia cada cop més i la idea de dei
xar-lo a la carretera amb l'estigme que 
portava, se'm feia de mal pair. Vaig 
preguntar-li què pensava fer. No tenia 
alternativa. Donar-li diners, soluciona
va el problema? Calien accions més 
possitives i menys fàcils. 

Una vegada a Girona anem a la 
Policia Municipal, a veure si hi ha al
gun lloc per a dormir de franc: la casa 
de la sopa! 

Els carrers de la ciutat estan ata
peïts de cotxes. M'estic entretenint 
massa. El xicot m'ha obsequiat amb 
un parell de "mercis". Finalment arri
bo a la plaça dels Lladoners. Parlo amb 
un porter automàtic, que es transfor
ma en una monja que em diu que s'ha 

d'entrar per la porta de baix. Hi ha 
cinc o sis persones que s'esperen. Els 
hi explico ta situació del meu amic. Un 
avi l'accepta amablement, amb un 
" lAh, vous étez francès?". Li explica 
que li donaran sopar, dormir i un bon 
esmorzar. Tots assenteixen solidària
ment. Em despedeixo mol t ràpid. 
Quan surto, un home que semblava 
dormi t em crida: "Noi, gràcies per aju
dar un altre". 
Moraleja:' 

Qiian veieu que fan auto-stop 
no pensat que tot són llops. 

Joan Ventura Brugiilat 



LLIBRERIA-PAPERERIA 

Telèfon 83.03.33 

Passeig Pompeu Fabra, 21 

LLAGOSTERA 

Roser i Amèlia 

PERRUQUERIA 

Carréií-Nòu, 27 - Telèfon 33 02 16 

i ; LLAGOSTERA 

Entreu, seieu i demaneu 

LA BONA CUINA CATALANA 

FUSTERIA 
de J. SANCHEZ 

Carrer dels Almogàvers, 17 - telèfon 83 01 80 

LLAGOSTERA 

Francesc 

Carrer Àngel Guimerà, 25 - Telèfon 83 02 22 

LLAGOSTERA 

US DESITJA BONES FESTES 

iQsma 
pintura ••• decoració 

Josep Anglada 
C/, Sant Feliu, 38 

Manel Molina 
C/. Músic Aguiló, 19 

Telèfon 83 06 21 

Josep Tena 
c C/. Sant Josep, s/n. 



agostera és Festa Mi^jorh Festa 

10 matí. 

n matí. 

Exhibició Kàrate-Kwondo a la pista polísportiva. 

Obertura del Museu de Costums. 
Obertura Certamen agrícola i comercial. 

12 migdia.— Ofici solemne amb el Cor local. 
Exposició de dibuixos infantils i entrega de premis al Casino, 
inauguració exposició Josep Mayol al Casino. 

2/4 d'1 migdia.— inauguració exposició col.lectiva de pintors als locals de la Casa de Cultura 
Hoquei Llagostera - Olot. de La Caixa. 

/ migdia.— Sardanes a càrrec de la Principal de Liagostera. 

2/4 de 4 tarda.— Futbol infantil Llagostera - Penya Sport. 

A partir de les 5.—CxnQmn, amb la pel·lícula Gremlins 

5 tarda.- Futbol, lliga Llagostera - Cassà. 

2/4 de 6 tarda.— Ball a la discoteca Casino. 

7 tarda.— Sardanes a càrrec de la Principal de Liagostera. 

11 nit— Concert al Casino a càrrec de l'Orquestra de Lluís Rovira. 

2/4 de 12 nit— A l'envelat: Orquestra Lluís Rovira i Principal de Llagostera. 

9 matí.— Concurs de tir al plat. 

10 matí.— Triangular futbol sala. 

11 matí.— Triangular handbol a la pista de les Escoles. 

1 migdia,— Sardanes a càrrec de la Principal de Llagostera. 

5 tarda.— Concurs de t ir ai plat. 

4 tarda.— Futbol aievins Liagostera - Penya Sport. 

2/4 de 6 tarda.- Per als socis del Casino: Coral Lo Llobre^t de les Flors i show en el cinema. 

Ball a la discoteca Casino. 

6 tarda.— Futbol, primers equips Girona - Llagostera. 

7 tarda. 

11 nit-

— Sardanes a 

Concert al 

A partir de les 11.-

2/4 de 12 nit-

càcrec 

Casino 

de la Principal de Llagostera. 11 

a càrrec de l'orquestra Caravana. 11 

-Cinema, amb la pel·lícula Greystone, la leyenda de Tarzàn. • 

A l'envelat: Conjunt Mel i Mató i orquestra Caravana. 1 

1 migdia.- Sardanes a càrrec de la Principal de Llagostera. 

Apartirde les 5.— Cinema: Gremlins - Greystone, ta leyenda de Tarzàn - El perro y el 

2/4 de 6 tarda.— Teatre Curial, Cercavila amb escuma, al carrer Consellers. 

7 tarda.- Sardanes a càrrec de la Principal de Llagostera. 

2/4 d'11 nit.- A la plaça, espectacle Teatre Curial "Blanc". 

2/4 de 12 nit— A l'envelat, Pere Tàpies i el Xou d'en Joan Pera. 

NOTES: 

Et preu dels abonaments és 
°6 2.000 pesKtes per matrimoni; 
P̂ "" al primer fill major de 14 

•3nys o membre de família que 
ïSTii afegeixi, 750 ptes més, i per 
Ys restants, 500 ptes. per cada 
H î- També hi ha abonaments 
if^dividuals de 1.500 pessetes. 

Quant a les llotges, seran sor-
teĵ ades entre tots els sol.licitants. 

10 matí.— Cursa escolar. 

Apartir de /es 4.— Cinema: Greystone, la leyenda de Tarzàn - El perro y eí 

6 tarda.— Rialles Festa Major. 

Teatre amb Companyia ínfima ta Pussa, 
Seguidament, Xocolatada amb xurros. 

Sardanes. 7 tarda. 

'Història de res 

' eJ seu import és de 3.000 ptes. 
•-'abonament servirà com Entrada a l'envelat, essent imprescindible exhibir una contrassenya per tornar a entrar al recinte dels festeigs. 

•='s interessats poden adreçar-se a l'Ajuntament o bé a la Sra. Carme Ferrer, carrer Almogàvers núm. 18, per la tarda de 5 a 9. 
Al Casino Llagosterenc hi haurà sessions de cinema. i, 
La Comissió es reserva el dret d'alterar aquest programa sempre que alguna causa imprevista obligui a fer-ho. 

^S 



CEREALS i 

FERTILITZANTS 

Vinas, S.A 

DistribuVdor per a la 

Comarca de: 

Pinsos 

Picrosa-Gírona, l A , 

£/ distintiu 
del millor pinso 

c/. Camprodon, núms. 8 i 12 

Tels. 83.01.90 i 83.00.74 

L L A G O S T E R A 

Els hi ofereix els seus serveis de 

Fontaner ia 

Electr ic i tat 

Calefacció 

ii\s'iviK.iwu:iOi\s 

Carrer Cristòfol Colom, l A i 

Tel. 830496 

LLAGOSTERA 

Joyeria y Reiojeria 

LA REGULADORA 
c/. Panedas, 20 - Tel. 83.00.58 

Les comunícamos que reparamos 
todot ipode RELOJES, 
soldamos y grabamos todo tipo 
de ALIANZAS de boda a medida 

Les deseamos Felices Fiestas! 

Llibreria Fotografia 

Ramona Frigola 

Material escolar 

Fotocòpes 

Telèíon 83.03.84 

cA Ganix, 14 

LLAGOSTERA 



àbregas i Nu el I 

Fit m L. 

•ÍV 

Des de fa més de deu anys en Josep M.^ Fàbregas es dedica a l'ensenyament del 
català a diferents nivells: classes per a adults a pobles i barris, classes als catalanopar
lants, corrector i dinamitzador de l'Ajuntament de Palamós, collaborador amh 
l'escola d'administració pública i amb el "Digui, digui...". També li agrada escriure 
obres de teatre, dues de les quals han estat representades, i ha publicat un llibre, 
"La Roda del temps", en col.laboració amb Sagi Sibina, definit per Joan Carreras 
i Pera, com "Un llibre amè, una bona eina lingüística". 

Sempre està a punt per participar en qualsevol mena d'acte o manifestació sócio-
cultural, com ho va demostrar, en el seu temps, amb el Bell-Mati. Està casat amb la 
Nati i tenen dos fills. Anecdòticament, es diuen Marta i Jordi, com els dospersonat-
ges de la seva primera obra teatral i com els representants de la primera institució 

'.•i;fiKí!í"iï íi '-.iiüíi· 

"Però dé teatre no n'he sabut fer 

del país. -j s-ĵ ^ ^ .̂̂ ^^ ..^^ ^^^^^^^^ 

"La meva inquietud cultural, co
mença l'any 1965, quan un grup de 
joves, moguts perquè Llagostera sem
blava adormit , vam decidir fer tea
tres, excursions,... Davant la necessi
tat d'organitzar-nos vam formar un 
grup, que després de moltes idees, vam 
batejar com a Bel l-Matí". 

En Josep iVi.3 va viure mol t intensa
ment aquells temps: i'elecció del pri
mer president Joan Roca, les vetllades 
de cada estiu, les excursions a peu, els 
contactes amb altres grups, passant 
pels grans coi.laboràdors del teatre, 
com el recordat Aiguabella, en Blanch, 
en Romo, en Llenàs, o com en Quim 
IVlundet —en Quel— que ens delectava 
amb les seves ombres xineses. ' 

mai, a mi m'agradava més la feina de 
coordinació. A; partir d'aquí vaig anar 
fent coses, fins que va venir ei servei, 
el treball a Girnna... 

Una de les moltes coses que ens ha 
fet redescobrir aquest llagosterenc-
gironí , és la seva afecció a escriure 
"M'agradava mol t fer-ho i amb mot iu 
d'un viatge a Suècia, amb uns com
panys i el 600, vaig escriure un relat 
del mateix que va ésser el meu primer 
treball important, encara que el que 
realment m'agradava era escriure tea
t re " . 

El 13 de maig del 1971 s'estrenava 
"La darrera paraula" obra original de 
Josep IVl.^ Fàbregas, a càrrec de l'elenc 
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TALLER DE 

FUSTERIA METÀL·LICA 

I D'ALUMINI 

Portes, Escales, Reixes, 
Baranes i Tancats metàl·lics 

Carrer Co.ntallops, s/n.: - Tel. 83 OO 67 

LLAGOSTERA 

teatral del Bell-Matí. A la mateixa ses
sió en Quim Castelló també va estre
nar un sainet. 

"Amb el teatre va néixer la gran in
quietud per escriure, però per les cir
cumstàncies rio ho he pogut fer com 
voldria. "La darrera paraula" intenta
va reflectir la relació pares-fills, el pro
blema generacional. Crec que es pot 
pensar diferent, però hi ha d'haver una 
bona relació, sense imposicions". 

"Llàgrimes d'amor" va ésser la sego
na obra representada, i n'hi ha una ter
cera escrita que no s'ha arribat a estre
nar. 

"Seguint amb la meva preocupació 
pels temes socials, aquí tracto el pro
blema d'un matrimoni que no funcio
na. És una visió idealista de la faita de 
comprensió, que penso es podria 
arrenjar a partir del diàleg". 

A la tercera obra encara a vegades 
hi faig anotacions. Es el problema de 
la reinserciò social, la manera que es 
tracta a un pres dins la presó, els pro
blemes que tenen per a buscar treball, 
el " do len t " personificat en ei direc
tor... 

To t i haver marxat de Llagostera, 
va seguir mol t relacionat amb el po
ble, col.laborant amb el programa de 
la Festa Major i amb la majoria d'actes 
culturals. Abans s'havien fet els reci
tals de cançó, en èpo'ques que " f e r " ja 
era perillós. Amb les condicions que 
hi havia es van organitzar coses mol t 
interessants. 

ENSENYAR CATALÀ 
La divulgació de la llengua i la cul

tura catalanes ha estat un treball que 
sempre ha preocupat a n'en Josep M.^ 
"L'any 1974 vam fer un curset tenint 
en Salvador Sunyer de mestre. Coin
cidint amb la mort "d'aquell home", 
vaig treure ei diploma d'ensenyar ca
talà. Vam començar a treballar a nivell 
de barris i a posar-nos una mica en 
l'ambient dels castellanoparlants". Al 
mateix temps a Llagostera es van orga
nitzar uns cursets de català, seguint el 
precedent de mossèn Gabriel Solà. En 
Josep M.3 va ésser el .nostre professor 
durant dos anys. 

"En aquella època hi havia un gran 
ambient. Estàvem en contacte amb 
grups anàlegs al Bell-Matí, i també els 
aplecs de sardanes eren llocs de troba
da. A les classes hi assistien unes qua
ranta persones i crec que era molt di
vertit sobretot al final perquè sempre 
hi havia coses per explicar". 

"L'any 1975 començava^ treballar 
a SarríJ, on encara hi faig classes. 
Abans potser era més bonic, ara s'ha 

professionalitzat massa. A més de Sar
rià, he estat a Salt, i als barris de Giro
na com Taialà, Germans Sàbat..." 

Una de les experiències més impor
tants en la seva tasca, és l'ensenyament 
a castellanoparlants, la valoració en 
aquest sentit però és ambivalent. 

"Començaven una dotzena i aca
baven tres o quatre i encara a vegades 
havien après molt poc. Aquí potser in
fluïen els locals mal condicionats i 
unes condicions força precàries".' 

"DIGUI, DIGUI,..." 
La tasca desenvolupada al llarg de 

to t aquest temps, ha donat els primers 
fruits aquest any amb la implantació 
del "D igu i , d igui . . . " La tècnica i els 
mitjans de comunicació de massa han 
estat mobilitzats per la Generalitat, per 
fer arribar la normalització a cada ca
sa, sense gairebé necessitat d'anar a 
classe. 

"Crec que és molt bo per aprendre 
català, ja que està ben muntant, tot i 
que ens han faltat mitjans per utilitzar 
el vídeo. Però els cassets són molt pràc
tics. Una altra qüestió són els resultats. 
De moment no ha estat pas un gran 
èxit de participació. Malgrat el ressò 
aconseguit í de les esperances que hi 
havíem dipositat, som poca gent. Clas
ses de 7 ó 8 persones, majoritària
ment". 

"Vam quedar arrib l'Ajuntament de 
Girona de fer un treball més ampli que 
una simple classe, que també hi 
haguessin activitats com: música, dan
sa... Entenc que per aprendre una llen
gua, no n'hi ha prou de saber escriure, 
s'ha d'acompanyar amb tot un seguit 
d'activitats culturals pròpies de la 
mateixa". 

A més de la seva tasca professional 
que ha vingut desenvolupant a l'em
presa Sayto, en Josep M.^ és en l'ac
tualitat corrector i dinamitzador de 
l 'Ajuntament de Palamós. 'La meva 
tasca és col·laborar amb les activitats 
culturals de l'Ajuntament i normalit
zar els textos que hi hagi en castellà, 
procurant alleugerir els textos buro
cràtics". 

D'altra banda col·labora amb l'esco
la d'administració pública de la Gene
ralitat. "La nostra funció és fer arri
bar la normalització del català a tots 
els funcionaris depenents de la Gene
ralitat. També es mira d'entrar a Tele
fònica, a la Renfe, etc. En aquest sen
tit és molt important considerar 
aquests 250 Guàrdies Civils que s'han 
apuntat als cursets". 

Un aspecte que preocupa mol t als 
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ILlustració d'Enric Marquès 

qui treballen en la normalització lin
güística, és la introducció en el sector 
tècnic. "És una feina molt dura. Jo 
que treballo en l'ambient tècnic veig 
que hi ha molt per fer. Tots els regla
ments estan en castellà". 

"No n'hi ha prou que es treballi en 
l'àmbit cultural, s'ha de portar la nor
malització a tots nivells.Encara que en 
aquest sentit la política no està prou 
clara. Fa un temps vam traduir al cata
là, el Manual de Calefacció, en canvi 
mai no s'ha publicat". 

LA RODA DEL TEMPS 
El desembre del 1984, en Jogn Car

reras i Pera, presentava el llibre "La 
Roda del temps, editat per Edicions 
del Pèl, origina! de Sagí- Sibina i Josep 
M.3 Fàbregas. En una crítica sobre el 
mateix publicada al "Punt D iar i " del 
8 de febrer d'enguany, deia sobre el 
mateix: "La roda del temps és una gra
màtica catalana. Es també una antolo
gia de textos triats d'homes de lletres 

del país. S'estructura d'acord amb el 
cicle anyal i això li dóna dues caracte
rístiques singulars: d'una banda fami
liaritat; de l'altra en fa un llibre obert". 

"Vam fer un esbós que va durar tres 
anys. En Saig va treballar-hi més que 
no pas jo, i també vam tenir altres col-
iaboradors. Nosaltres acostumats a tre
ballar amb barris, hem volgut fer un 
llibre assequible. A més de treballar la 
llengua parlem de receptes de cuina, hi 
ha frases fetes —adagis—, narracions 
breus d'altres autors, es parla del 
temps..." 

En Joan Carreras, segueix dient 
"Cal dir-ho tot. Aquesta primera gra
màtica catalana és pensada per a! pri
mers curs d'adults catalano-par'ants 
o de ciutadans que porten ja algun 
temps vivint a Catalunya i han assu
mit el nostre tarannà". 

Col·lectiu de Redacció 

MAGATZEM: 

Sant Pere, 26 

Tel. 83 00 46 

PARTICULAR: 

Maisna, 11 

Tel, 83 03 63 

LLAGOSTERA (Girona) 

ÀRIDS CLASSlFiCATS I RENTATS 

TRANSPORTS EN GENERAL 

I TREBALLS AMB CAMIÓ 

GRUA I AMB VEHICLE 

ELEVADOR 

MATERIALS PER A LA C O N S T R U C ; ^ 

!-IBROCtMENT REFRACTÀRÍ̂  
PAVIMENTS RAJOLA DE VALENCIÀ 
PINTURES PREFABRICATS DE FORMIGÓ. CiC. 

TUBS SANITARIS P.V.C. I 
{SERlE, F i C.) I 

i rOÍS tí'^. SEUS,ACCESSORIS'I PECES | 

CANALS P:V.C. I 
i rOiS hlS SEUS ACCESSORIS i PECES | 

TUBS: URATENO. POLIETILENO | 
BAIXA DENSITAT • .| 

PLAQUES U R A L U X - POLIESTER j 

REFORÇADES AMB FIBRA DE VIDRE " | 

DIPÒSITS DE POLIESTER ' 

SIFONS PER DESGUASSOS 
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Restaurant 

Escuts 

Carretera de Girona a St Feliu, 

Km, 21 

Telèfon (972) 83.04.50 

L L A G O S T E R A 

x S . W s , 

GIMNÀS 
SAUNA 

MASSATGE 
Gimnàstica Femenina 

Gimnàstica Masculina 
Gimnàstica Correctiva 

Gimnàstica Esportiva 

Grups especials per a nens i nenes 

Culturisme Idesenvolupament 
muscular) 

Massatge esportiu 
i viíal corporal 

Sauna 
. Tot això ho trobaràs al 

Passeig Romeu, 20 - LLAGOSTERA 

Per a informació adreceu-vos al mateix Gimnàs: 

Matí, de 9 a 12 - Tarda, de 2/4 de 4 a les 9, 

Els qui hem conegut amb el nom 
de: l'avi Pep, client totes les tardes del 
repetit Hostal Nou, hem de veure'l ara, 
cinquanta anys abans, ballant amb la 
Caterina Clos, una de les noies més ri
ques i formoses de la vila. Mireu-lo, 
amb quina traça volta i giravolta 
aquest autèntic vals vienès. I, veieu-la 
a ella, la Caterina, com riu i coqueteja 
amb ell. i tampoc deixeu de mirar: en 
un racó de la Sala de Ball, uns ulls bo-
nies de noia, que senten enveja de la 
ballarina... 

Pregunteu-vos el motiu de l'èxit de 
Josep Geli, que aquests són el nom i 
cognom d'aquell jove. Va, pregunteu-
ho. És ric...? Es home de carrera...? 
Està emparentat amb algun prohom 
de la vila...? 

Res i ben res de to t això. Però, el 
que sí és veritat, és prou evident no
més de mirar-lo. Es alt. Té un cos d'at
leta. Té uns ulls immensos, de color 
verd, infreqüents en els homes ibèrics. 
Es elegant. Es, cosa rara, en l'època, 
—finals del segle XIX—, un "spor tman" 
destacat. I totes aquestes qua 1 itats, 
agradaven i agraden a les dones joves. 

Seguim en el Ball. En acabar el vals, 
tampoc podia mancar-hi un petit des
cans que a les noies agradava per seguir 
la conversa iniciada en !a duració de la 
peça. 

La Caterina, s'arrimava mol t a-Jo
sep, amb la qual cosa sabia el turment 
que portava a la rival. Ell, no. Ni s'assa
bentava de res. Només esperava que la 
música sonés, per, amb una exquisita 
elegància, agafar el mocador que ella li 
donava, per tal que la suor de les mans 
del ballarí no deixés marca al vestit, i 
delicadament la prenia als braços, llis
cant-se entre les altres parelles, davant 
l'admiració dels espectadors de les llot
ges i l'enveja de moltes noies joves. 

Venia també, la seva requesta, del 
fet d'ésser un x icot amable, simpàtic, 
i bon noi. Ja mai faltava el respecte a 
ningú. Ajuda els vells a pujar a les vore
res del carrer. SÍ en una casa hi havia 
treballs, en Josep no hi mancava. Si un 
carro atropellava a un vianant, Josep 

- I X -

tenia cura d'avisar el metge i d'anar a 
la farmàcia si convenia. Per això, totes 
les mares, o la majoria', estaven ben 
contentes si algú els deia que tan admi
rable x icot voltejava la filla seva. 

Però, compte! , que ara l'Orquestra 
enceta una polca i és qüestió de saltar. 
Ballar i saltar. La Caterina Clos salta 
esbogerrada mentre Josep, dominant-
la, fa tornar mol t rí tmic allò que 
només era un simple impuls d'aquella 
bonica noia, massa carregada de xar-
molins. Ell l'aguanta, la fa que corri i 
salti més que cap altra, entre l'admira
ció de to thom. Ella, tota suada, però 
ofegada de fel icitat, sap que té la galta 
junt amb ta galta d'elt, i sent els batecs 
del cor de l'home, mol t prop del seu. 
I t o t fent acrobàtics desplaçaments del 
cos, una irònica complaença envers 
qui , per diferència de categoria més 
que res, sap que no pot traspassar el 
plaer de la dansa. 

Que, mentre balla, tampoc deixa de -
passar la vista per una l lotja, on hi ha 
un jove de molta més edat que no pas 
ella que, físicament no li agrada gens. 
El que sí desitja, és el capital i les pro
pietats del ric pretendent. Es per tal 
motiu que cada vegada més acosta la 
cara al ballarí. Perquè senti una forta 
enveja, la rival amb Josep, i l'enamorat 
ric. 

Potser que, el nostre jove, sospiti 
alguna cosa. En la dansa que segueix, 
ell es va adreçar a la noia de qui en ve
ritat n'estava enamorada, i quan ella, 
Gracieta Sala, tingué als braços l'ena
morat Josep, aquest, que tampoc era 
cap tabol l , notà la diferència que hi ha 
entre una coqueta i una noia sincera. 
Tant és així , que ja tots els balls que 
mancaven per acabar els compartí 
amb Gracieta. Tots els qui us haveu 
trobat en semblant cas, comprendreu 
la fel icitat que les declaracions d'Amor 
porten al nostre cor... quan es diuen 
per primera vegada. 

El que segueix, és imaginable fàcil
ment: Es casaren al cap de pocs mesos. 
Com que Josep Geli era un bon opera
ri de la Serrallerra d'Octavi V i la , gua-
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nyava un jornal modest, que, en no te
nir vicis, resultava gros, la Gracieta, 
que sabia mol t de cosir, faria bates i 
davantals per a les pageses. I, si tenien 
sort... 

Tampoc els faltà la modesta sort 
que la vida concedeix a un matr imoni 
de treballadors. Dos anys després del 
casori, nasqué en Quirze; el f i l l desit
jat. To t anà bé, però Gracieta advertí 
que, amb el f i l l , les despeses s'engran
dir ien. I eli, tan bo i tan comprensiu 
com sempre, demanà per a treballar 
més hores al taller, i Octavi Vi la, que 
també comprengué la necessitat s'tni 
avingué. Tal cosa millorà la situació 
econòmica de la llar. D'aquesta mane
ra, els fou possible de fer ensenyar bé 
a Quirze, qui, la veritat sigui di ta, tam
poc aprofitava massa. 

Els anys, els terribles anys de la vida 
d'una persona, venien tan eixelebrats i 
ràpids, que, en complir v int anys el seu 
f i l l Quirze, moria de t i fus la pobra Gra
cieta. i, els mesos que vingueren foren 
aclaparadors per al pobre home. Poc 
temps més tard, Quirze anuncià que 
volia casar-se. El pare li preguntà: 

—I ella d'on és...? Viureu amb mi...? 
—No. La Carme és de Barcelona. Es

tarem a casa d'ella, 

D'aquesta manera, quedà sol. Poc 
d'un any més tard , hagué d'assistir al 
bateig del primer nét, al qual en segui
ren tres d'altres. 

Ja era l'avi Pep. Com la seguretat 
social no existia poc abans del 1936, 
fou quan a resultes del reuma hagué de 
plegar de treballar. Sort tenia que, ben 
aconsellat per l'amo de la serralleria, 
havia dipositat durant prou anys al
guns dinerots a la Caixa d'Estalvis local 

ara podia anar t i rant bé o malament. 
Encara més sort que fou Octavi Vüa 
qui tenia la ll ibreta. Doncs, per saber-
lo tan desprès i generós, de guardar-la 
l'amo, tots els diners haurien anat a 
parar a Barcelona. 

Fou quan la fundació de l'Hostal 
Nou - e l nom el prengueren de viure al 
carrer Nou de la vila— quan l'avi Pep 
conegué la Siseta Pou. Congeniaren to t 
seguit, perquè la riquesa o la misèria 
entre dos sempre ajunta. 

Si totes les tardes anava a l'Hostal, 
era perquè amb ella podia parlar de 
coses passades, de misèries comparti
des durant la post-guerra. 

Però, la Siseta, amb tots els defectes 
i limitacions que la caracteritzaven, 
sempre féu impossibles per tal que a 
l'avi Pep no li faltés un trosset de pa 
que portar-se a la boca. I ell que bé 
prou ho agrai'a. 

Una tarda, sorprengué una colla de 
joves que malparlaven a la seva amiga. 
Com si de cop tingués vint anys, s'en
frontà als qui insultaven greument a la 
Siseta. Aquells botxinets retreien que 
la dona no es mereixia cap respecte, 
pel fet d'ésser una alcohòlica. L'avi 
Pep, s'acostà al més "valent" de tots, 
per dir- l i ; 

—Penseu nois que, tant ella com jo , 
hem estat joves i valents com vosaltres. 
I tot i no tenir la instrucció i la cultura 
vostra, sempre vam saber respectar els 
vells. Mereixeu to t el meu despreci. 
El rebuig moral, que un home bo us 
dedica. 

P. Parés C. 

C A L E F A C C I Ó T O T A L 

PENSIN QUE ES LA 

CALEFACCIÓ MÉS 

ECONÒMICA, TANT 

EN MUNTATGE 

COM EN MANTENIMENT. 

PORTI EL PLÀNOL 

I LI FAREM EL 

PRESSUPOST 

SENSE COMPROMÍS 

CALeWXWN 
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Exposició, Venda i Reparació de: 

RÀDIO - T V - COLOR - HI -FI 

V Í D E O - A U T O R À D I O I 

M U N T A T G E D 'ANTENES 

Representant oficial de: 

T O S H I B A 

CA BARCELONA, 12 

Telèfon 83.04,30: 

LLAGOSTERA 

G R A N ASSORTIT EN X A N D A L S 

1 ROBES ESPORT. 

Estem al seu servei en; 
Carrer Camprodon, 2 
{al costat del Banc de Bilbao) 

LLAGOSTERA 

Les desea unas 

FELICES FIESTAS 

Especialidad en 

COMIDAS CASERAS 

Nos tíene a su servício en: 

cA Pau Casals, 2 

Telefono 83.05.22 

L L A G O S T E R A 

asos de Llagostera 

DES 
Amb can Llambí encetem una sèrie de treballs sobre els masos més 

significatius del terme municipal. Com sabeu, Llagostera és un dels pri
mers pobles, quant a extensió, de les comarques gironines. Dins els 
76,61 qm.2 hi tenim contabilitzades unes cinc centes cases de pagès. En 
l'actualitat n'hi ha unes cent d'habitades.. 

Sabem que la història del poble està escrita en les diferents cases pai
rals dels voltants. Les més antigues daten dels segles X I i X I I ; més tard, 
amb els censos i després del Renaixement, és quan sorgeixen bona part 
dels masos actuals (s. X V I i X V I I ) . 

Intentarem que cada dos mesos us arribi un mas a tes vostres mas, 
d'aquesta manera anirem recuperant un tros de la nostra història. Tot
hom qui vulgui col·laborar i sàpiga alguna data o tingui documents per 
aportar li agrairem es posi en contacte amb nosaltres. Així "de mica en 
mica anirem omplint la pica!"... 

La majestuositat de la façana és evident Foto Joavent 

Can Llambí de Panedes és una de 
les masies més antigues i representati
ves de les comarques gironines i del 
país, tant per la seva llarga tradició 
generacional, com per la seva arquitec
tura, com per simbolitzar la típica pa
gesia catalana. 

La primavera ens va presentar un 
matí plujós que es va anar clarejant 
fins que el sol ens deixà contemplar 
detingudament aquest majestuós casal 
del qual es coneixen documents escrits 
dels del 1.111 

Val a dir que els propietaris ens van 
rebre molt amablement al íiarg del 
matí de divendres sant, donant-nos to
ta classe de facilitats. 

El nom de Llambí 
Es desconeix l'origen del nom de 

Llambí, però ja en els primers perga
mins figurava i s'ha mantingut al llarg 
d'aquests vuit segles. Cal saber que 
Llambí és el nom de la casa, i que a 
Catalunya és la casa qui dóna el nom i 
no la persona a la casa. Això és molt 
català i la llei ho permet, encara que 
l'últim cas que es coneix data del 1920 
a Olot 

Bona part de les generacions de can 
Llambí han estat femenines, i en casar-
se amb propietaris d'altres cases, 
aquests acceptaven mitjançant un do
cument escrit que els fills del matrimo
ni durien el nom de Llambí, i d'aques-
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Els interiors conserven l'elegància de la tradició Fotojoavnet 

ta manera ha anat persistint al llarg 
dels segles. Segons sembla tots els 
llambins del món són parents de la ca
sa de Panedes. D'altra banda, al llarg 
de les generacions, els Llambí qua^si 
sempre s'han casat amb els de can Vi
da! i can Llorens, i més tard amb una 
casa de Begur, suposem relacionada 
amb la indústria del suro. 

La guerra dels remences 

La casa existeix des del 1.111, pe
rò és al 1.150 quan un document ens 
paria de la compra del camp anomenat 
Les Famades al monestir de Sant Feliu 
de Gufxols. 

A l 1300 obtenen permís dels frares 
de Sant Feliu per construir un mol í de 
farina al peu de la riera Banyaloca —ac
tualment se'n diu el Molí d'en Llambí 
i està deshabitat—. 

Fins a meitat del s. X I V els Llambí 
van progressant, i és cap al 1370 quan 
comença la guerra dels remences, una 
mena de guerra civil portada per la Di
putació i per Joan d'Hostoles -avant
passat de la Torre—. Per aquest sector 
hi actuava la banda del Ferrer de Pane
des i en Coll de Llagostera, amb els 
quals can Llambí estava a favor. La 
guerra és molt llarga i es soluciona amb 
la sentència arbitral de Guadalupe del 
1486 que els afavoreix. 

Els cens del Mas Esteba 
A partir del S. X V I pertanyen a Lla

gostera. Més tard s'uneixen amb matri
moni amb el Mas Esteba, entrant tam
bé a formar part de can Llambí el mas 
Tordera i el mas Panedes. 

Entre els segles X V I I i X V l l l escen-
sa el Mas Esteba, així neixeren can 
Lloveras, can Bas, can Pijoan, can Co
mas, cal Soldat, cal Rector, és a dir, 
to t el que anomenem barri del Pi o 
baix Panedes. Pel que probablement si 
un Llambí no hagués censat, aquestes 
cases no existirien. 

Ant iga carretera Girona - S. Fel iu 

Es important conèixer el traçat de 
l'antiga carretera de Sant Feliu a Giro
na per saber com estava Panedes. Con
cretament hi havia dues fondes: Els 
Hostalets, sobre la qual hi han fet una 
nova casa, i Cal Ferrer que recentment 
va ésser restaurada i està habitada. 

A Cal Ferrer, a més de ser un hos
tal, com el seu nom indica ferraven els 
cavalls. Hi havia unes característiques 
piques allargades on tenien cabuda 
molts cabalis, I en l'actualitat es guar
den a can Llambí. 

La carretera passava també per Mas 
Boig, el Mol í , can Balmanya, can Tor
res,... i el Puig dels Lladres, que va és
ser, segons ens conta la llegenda, el 
lloc on van martiritzar Sant Feliu, pa
tró de l'església de Llagostera. 

Els llambins van donar els terrenys 
de l'ermita de Sant Ampèl i t , situada 
junt a la casa de Can Torres que havia 
estat comprada, junt amb can Vidal, 
per can Llambí. 

Sant Ampèl i t és un sant mol t antic, 
potser d'origen grec. L'ermita proba
blement va ésser construïda pels frares 
de Sant Feliu de Guíxols. Hom creu 
que pot haver-hi una altra capella de
dicada a Sant Esteve o Sant Miquel, 
però no està localitzada. 
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Fusteria en general 

».*•» . l A i 1 ^ 

EXPOSICIÓ DE MOBLES 

Carrer de Tossa, 7 

Telèfon 83 09 95 

* * . «t-» " «* , 

El ve ïnat de PanedeS: 

Etimològicament l'origen de Pane-
des sembla que ve de! [lati' Paene, que 
vol dir pena (càstig), el que equivaldria 
a "zona de penats". Però probable
ment hi hagi altres versions. Es conei
xen cinc Panedes; el del Llagostera, el 
de Vilafranca i tres a la Catalunya 
Nord. 

Les cases més antigues de Panedes 
serien a més can Llambf, can Camós, 
can Llorens, can Balmanya, can Mora
tó , can Vidal, can Bareia, can Tordera, 
can Alou, mas Boig i can Costa. 

Per t o l el que hem anat veient, ia 
propietat de can Llambí era mol t con
siderable, pràcticament el doble que en 
l'actualitat, que està formada a més de 
la casa pairal pel Mol í d'en Llambi', 
can Vidal i can Torres. 

Fins i t o t hi ha uns arcs semicirculars 
que estan amb concordància amb l'es
ti l del que era la casa romana. 

L'estructura de l'edifici sofreix una 
important renovació durant el Renai
xement, i és al 1750 quan es construei
xen les galeries-

Sobre el 1914 amb l'auge del Mo
dernisme es reforma totalment la ma
sia seguint els gustos de l'època i s'hi 
afegeix el que és ara el tercer pis. De 
l'època modernista n'és una bona mos
tra la reixa que encara es conserva en
voltant el majestuós pati de la part 
posterior de la casa que serveix d'estat
ge per als acímats pins, roures i un des
comunal suro centenari. Aquesta reixa 
és forjada a mà, estil Gaudí. 

A l'any 1954 es va tornar a l'origen 
antic^ excloent en to t el possible els 

F U S T E R I A 

Músic Aguilà, s/n. 
Telèfon 83 05 12 

LLAGOSTERA 

Època surera 

El pla de Panedes és famós per les 
seves alzines sureres, moltes de les 
quals pertanyen al mas Llambí. Durant 
l'època daurada del suro —anys 1890 a 
1920— la família està mol t ficada en el 
negoci i se'n recollien grans quantitats 
que reposaven en el pati de la casa pai
ral a l'ombra dels colossals plàtans, que 
mitigaven l'efecte del calor i així el 
suro conservava la humitat. 

En un principi s'exportava a Europa 
sense treballar-lo. Més tard es va instal-
lar a Begur la primera fàbrica. 

/ . " 
Arqui tec tura 

El primer document conegut de can 
Llambí és del segle X I I , però la casa té 
vestigis més antics. Hi ha parets de 
fang i pedra que així ho fan creure. 

Foto Jovanet 

signes modernistes, quedant en l'estat 
que podem contemplar en l'actualitat. 

Dins els molts aspectes que es po
den destacar de l'esplèndida façana de 
can Llambí, tota recoberta d'heura, hi 
ha detalls curiosos com la pedra que 
servia per muntar dalt el cavall, o que 
la porta principal sigui de fusta de su
ro. També és una de les poques cases *" 
que tenen el pou davant l'entrada. Se
gons la llegenda, quan la invasió dels 
francesos, aquest fet els va impedir en
trar ja que no van poder abatre la por
ta amb ia tradicional envestida. 

Collectiu de Redacció 
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ARDILLA 
per confecció de jerseis i tota 

classe de peces d'estiu i d'hivern 

amb molta varietat de colors 

i classes per complaure a tothom. 

ENSENYANÇA PER CONFECCIONAR JERSEIS 

NARRACIÓ D'UNA DONA 
CATALANA QUE 

ESTIMA DE COR I MEMÒRIA 
CONSTANTMENT 

EL POBLE LLAGOSTERÍ 

Una dona us parla amb la ploma als 
dits obeint un cervell. La meva taula 
d'escriure no té res d'extraordinària, 
sobre ella, a un costat hi ha l'escut de 
Catalunya molt ben colorat, i un pen-
dó de seda natural Català;a l'altra ban
da una centenària fotografia del carrer 
Baixada de Caldes a la nostra vila, ban-
cal per assolir "rera-mur", i d'allà al 
Castell de Llagostera. El d i t carrer Bai
xada de Caldes és molt mastegat, degut 
a ésser tan pretèrit, ensopegant moltes 
vegades per saber el dia de la seva nai
xença. A l f ront h i - t inc una fo to amb 
color def bust d'un home rialler que 
posa cara de bondat, home que estimo 
i estimo més cada dia. 

Quan treballo em sento bé, resigna
da amb to t , no envejo res de ningú 
esperant ser út i l a un semblant, llavors 
em sento orgullosa de ser dona cata
lana. 

El carrer Baixada de Caldes porta 
una endevinalla, és aquesta: 

"L'home remou, el temps ajusta, 
les centúries empolseguen i tapen 
veritats, i un final ho enterra tot. 
Qui sóc? 

SÓC DONA CATALANA 
AMB CARA I PARAULA 

"Lo que se aprende en la cuna siem-
predura". {Vell adagi romà). 

Hola, volguda amiga Margot, avui et 
parlaré de m i , i després, per matar una 
mica més el. temps, et portaré amb la 
pluma a llocs volguts de la vila, que 
formiguegen dintre meu. 

Em considero i sóc dona catalana. 

La meva mare ja en el meu pet i t i 
bufó bressol m'ensenyava a conferir la 
paraula "mare" ; em petonejava i el seu 
soroll feia bellugar els meus ulls i ma
netes. La meva mare era molt bona do
na i sentia el bon pes de la maternitat, 
que fa ésser més perfecta, volguda i es
timada dona catalana. 

Margot, prou saps que vaig estimar 
i estimo un home. Et diré poca cosa, 
però escolta'm. Ja saps que no sóc cap 
àngel ni d imoni, sóc manada com totes 
les criatures de la terra per la veu de la 
natura, que ho domina i xafa tot. Un 
bes obr í i marcà la meva vida. 

Aquell pur i primer petó. Una tarda 
assolellada, dessota un arbós, rodejat 
de brucs i ginestes florides s'ajunta
ren els meus llavis amb els de l'home 
que estimava i volia. Ell acabà amb la 
nostra confiada resistència, que crèiem 
tenir i vèncer... Silenci, carícies i dos 
forts pronunciats " t 'es t imo" , acabaren 
amb l'idil.li. 

Al poc vaig rebre un ram i un paper 
que deia "ram de dos vides i una sola 
voluntat" , "porta la mateixa força i 
voluntat que quan un ahir, embriaga
ries les nostres sangs, amb emoció, per 
primera vegada ens besàrem". 

Saps el que és això per a una dona 
que estima? Ès un to t que apaga una 
sed que devora el cor i l'ànima... Mira, 
anirem a recordar fets i llocs de la vila 
que es mereixen saber i esmentar. 

Ans et diré que parlar i escriure en 
català es fer pàtria. 

Em sembla trobar-me a la Plaça 
d'en Romeu, aquell dia de Festa Ma
jor, quan la renombrada Orquestra 
"Els Montgrins" tocava escollides sar
danes, entre elles !a de tes "monges" i 
altres. Jo i ell agafats de mans, el cor 
encès. Els nostres peus i cossos amb 
ritme puntejaven aquella sardana que 
d iu : "som i serem gent catalana tant si 
es vol com si no es vo\, no hi ha terra 
més ufana sota la capa del sol..."..Llarg 
picament de mans per la bona tocada. 
El cant musical de "som i serem gent 
catalana..." sembla fer més Festa Ma
jor. 

ARTICLES 

JOGUINES 

I MOBILIARI INFAWTIL:; 

Carrer ConseMers, 11 - Telèfon 83 04 07 

LLAGOSTERA 
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EIM OCTUBRE 1985; 

16 DIAS: PARIS, LONDRES^ 
ESCÒCIA 

Un poble sense paria és un ningú. 
Aquell mateix dia, el nostre avi, a 

mi i a la meva germana, ens digué, to t 
sermonejant: si un dia perdeu l'esma i 
us pregunteu qui sou, què voleu i on 
aneu, contesteu amb seny, amb veu 
alta i clara i orgull que "sou catalans, 
que voleu pau i germanor, que aneu 
ben documentades amb ia raó a buscar 
la nostra parla, cultura i tradicions, 
que un mal dia ens robaren, i obeim 
el que ens crida i parla". 

A l f ront de l'Hospital, carrer Am
ple, avui Joan Maragall, hi havia unes 
grans í lluents lletres que deien: "Gran 
v i r tut és la cari tat". Ara jo dic: la vir-̂  
tu t i la caritat han fugit. 

Ara t'explicaré del Casino, de quan 
jo era petita i joveneta. 

El Casino és una joia que ens deixa
ren els nostres avis, que una majoria 
d'homes de la vila han ornat amb pe
dres precioses i dependències agrada
bles. 

Catalunya és dels catalans i de tots 
els homes que estimen la nostra terra 
i costums. 

Ara anirem vora la cresta de la vila, 
on està situat el d i t abans "Hospital de 
pobres malalts", fundat per la noble 
famíl ia Fonolleras d'aquesta vila, ser
vei a càrrec de les sofertes "hermanas" 
de Sant Josep. 

La fundadora de la Institució va és
ser batejada a Llagostera el dia 25 
d'octubre del 1813, on havia nascut el 
dia abans. El seu nom era Maria, Rosa, 
Teresa Gay Tibau. 

Déu la tingui a la glòria. 
Quan jo, joveneta, vaig aprofitar els 

vostres humanitaris serveis a domici l i 
que jun t amb el doctor D. Domènec 
Pascual Carbó, tinguéreu cura de la 
meva quebrada salut. "L 'hermana" Co
lomer, després de cuidar-me, resava 
quan jo dormia o descansava. Vaig 
posar-me bé i vaig quedar més que 
agraïda dels serveis. Avui dedico a la 
fundadora una oració i acte religiós, i 
per a tots els qui han passat per aquest. 
Sant Hospital, un ben resat Pare-Nos-
tre. A l Sr. Pascual un bon repòs i cel. 

Dintre poc t indrà 100 anys, t o t el 
poble l'estima com a f i l l de la gran fa
mília llagosterina; quan ell r iu, r iu el 
poble. Jo l'adorava, ei tenia com clar 
l lum ple d'esperances d'un avenir. Ell 
ens estima i soporta a tots, com una 
bona mare catalana estima i suporta els 
seus fil ls. 

Jo, quan petita, m'hi bellugava com 
baldufa a to t cordi l l . La sala de ball va 
veure quan per primera vegada m'aga
faven per la cintura, les primeres ama
gades estretes de mans, les fortes ria
lles i una alegria pròpia de l'edat que 
no s'esborra mai més. 

El seu antic teatre-cinema em recor
da pei.lícules mudes de " B a r t i n i " , 
gran artista italiana, i el teatre entre al
tres em recorda les grans companyies 
de T. Borràs i Mariano Beut, Vila-
Davi, en "Hores d'amor i tristesa", i 
tants d'altres. 

Molts d'anys, en el saló cafè, a l'ho
ra de l 'aperit iu, en dies festius i diu
menges, jo no hi faltava. Em deien do
na lleugera i capritxosa, per freqüen
tar llocs no concorreguts per altres da-
miseles. No era això. Jo, no era dona 
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poruga, era i em sentia Dona Catala
na, volia igualtat a l'home que porta 
calces. 

Quan celebraven balls de Societat, 
la meva butxaca no responia per estre
nar sabates, vestit, brusa o faldilles. 
Ho solucionava ornant la meva cara 
amb els meus ulls, omplint-los de mi
rades seductores i acaronadores, acom
panyades de somriures temptadors. 

El ballador es sentia més ben acom
panyat que amb vestimenta estrenada. 

L'àvia em deia, la picardia de la do
na no té rival. 

La meva primera "costura" va ésser 
un simpàtic Col.legi dir igit per les bon
dadoses, simpàtiques i sofrides " R . R. 
Hermanas Carmelitas". 

Quan era una nena, les primeres lle
tres les vaig conèixer en els seus car
tells. La primera Ave Maria ben resada 
la van sentir les seves parets. Les bones 
regles d'urbanitat sortiren de llurs lla
vis, i tantes bones coses que vaig apren
dre. Vaig créixer i també va créixer la 
instrucció i bons modals. Als 12 anys 
em preparaven per a la meva primera 
Comunió, en aquells temps era sagra- , 
da. Gràcies "hermanes", recordo amb 
satisfacció aquell bon temps amb vos
altres, que no tornarà. Vaig entrar a 
casa vostra nena, i vaig sortir-ne dona. 
No hi ha prou paraules per expressar 
els vostres bons serveis, modals i ins
trucció rebuda. 

Aquella primera Ave Maria ben re
sada, la recordo i guardo, les meves f i 
lles la resen. 

Queden els vostres bons preceptes 
igual que quan era nena, la vostra ser
vidora i ex-alumna. 

Per ú l t im un cas anecdòtic. 
El Col.legi celebra un examen i vet

llada en obsequi a la Sta. Mare del Car
me (era l'any 1913), va ésser encanta
dor i ben comentat per la seva labor i 
presentació; la premsa ho alabà amb to 
superlatiu, felicitant les "Hermanas 
Carmelitas de la Caridad". 

La premsa comentà amb estranyesa 
quina era la causa de la no assistència a 
cap acte de la digna Corporació Muni
cipal. Jo dic, tal vegada la polí t ica, ja 
que ella' moltes vegades dóna fum per 
l lum. La polít ica mal portada destros
sa pobles sencers i desfà amics i famí
lies. 

Assenyalo dos coses: que el català 
no ataca mai amb ira ni traïció, primer 
escolta, parla i aconsella; després actua 
sense carnatge, defensant el que és seu. 
- Margot, en mi tens una amiga que 
no essent santa ni d imoni , és dona 
catalana, amb galtes fortes i paraules 
fermes, i cor pur que perdona i estima 
to thom. T'aconsello que abans de plo
rar o fer plorar, miris al matí per la f i 

nestra de casa teva, amb els finestrons 
ben oberts d'on ve el ruixat o xàfec de 
llàgrimes, ja que a vegades pot venir 
dessota \P.^ nnçtrpc tRules. indui't pel 
vent fred que porta l'edat verda i ma
dura. 

Et diré que la joventut té dret a és
ser ben portada, i no enganyada. Vol 
tendresa i no imposicions d'uns homes 
que per ésser grans es creuen ser savis. 
La joventut és un pa_s obligat dins la 
vida que han passat els homes grans, 
que algunes vegades {quasi mai) volen 
recordar i reconèixer les seves ensope
gades en terra ferma. 

La joventut té l'obligació de reve
renciar les bondadoses i fondes petja
des quan els homes porten una feta en 
el seu "haver" dins el camí de la vida. 

Reflexionem que tots som de la ma
teixa pasta. Quan verds, madurem i 
quan madurs, morim. Si sdm bons 
marxem al sò I drinc de metall preciós. 
Si som mal grà podrim amb fetor puja
da. 

En escriure t o t això em sembla veu
re't amb el nas arrufat i preguntant-te: 
Qui li posa l'esquetlla al gat? Jo dic: la 
fe, la instrucció,'la cultura i la bona vo
luntat atonyinant el grill de la ignoràn
cia. 

Si he pecat estic ben confessada i 
podria dir-te que la majoria dels Sants 
pecaren. 

D'aquest tema per avui prou, no 
anem més enllà. 

Adéu, i demanem al Senyor que ens 
conservi el cap serè i les cames bones. 

ALmacenaje 
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ESTEM ARRELATS 

PER LA SALVACIÓ 
DELS BOSCOS 

Consideracions factibles 
Fa dies que vaig anar a passeig. Vaig 

anar-hi ai bosc de' la Torre (també se'n 
diu la Roureda), on per cert feia molts 
dies que no anava. [ tan bon punt en
trar-hi em va esdevenir un afl igiment 
espantós. Va ser en veure i comprovar 
que estaven tallant arbres de mides 
infantils. Hi havia un camió i un 
turisme parats a dins et bosc, que supo
so hi eren per fer aquella feina tan des
tructiva. Aquells homes treballaven 
amb la idea f ixa d'anar arrassant els 
pocs arbres apreciables que hi havia. 
El més sorprenent era que els tallaven 
de mides gens recomanables. Es clar 
que al l í a penes en queden gruixos es
timables. Es pot dir que aviat, si no 
s'adoba o posa remei a aquesta cosa 
tan demolidora, no en restaran cap ni 
per medecina. Per això, no és gens es
trany que en veure aquell monstruós 
sacrifici d'aquell conjunt d'arbratge, 
em commogués tant. 1 era perquè ana
ven tallant el pet i t bosc que malgrat 
to t encara hi restava. Precisament pen
sava, que aquest bosc havia estat molts 
anys enrera lloat, perquè era com una 
espècie de Parc d'esbarjo per als llagos-
terencs, igual com hi ha, encara que 
més gran, i més encantador, la Devesa 
de Girona. Però aquell lloc tan preat i 
agradable que teníem per poder passar-
hi estones lliures, s'ha ben perdut. 
Llàstima, perquè fou una pèrdua irre
parable i mol t sentida per a to thom de 
la viía. 

De fet, una bona part de les coses 
del nostre entorn que sabem, les sabem 
malament, o sols a mitges, que vol dir 
sense profunditat. I els boscos són es
pecíficament algones d'aquestes coses 
que la gent no acaba d'entendre prou 
bé, car no hi ha raó ni lògica per per
metre destruir-los tan salvatgement. 
El menys que es podria fer és que es 
formés una veritable unitat i solidari
tat encaminada a protestar-ne. Però 
es diu que l 'Ajuntament no hi té cap 
potestat i poca cosa pot fer-hi. Doncs, 
qui ha de recollir i assumir la protesta? 
Car és evident que en adonar-nos 
d'aquests fets tan flagrants, no manca 

la pretensió de voler expressar les nos
tres conviccions ètiques dins la bran
ca de l'ecologia. 

Si més no, jo diria que to t és possi
ble de regenerar en el camp de la na
tura. El principi fonamental que s'ha 
de mentalitzar és no destruir-la, ja que 
ella sola té prou força 1 vital i tat per 
tornar a recuperar-se ràpidament. És 
qüestió essencial només, que l'horíie es 
proposi seriosament canviar els mitjans 
destructius per uns altres guiats a bene
ficiar els boscos. La defensa ha de pre
valer, conrear-los bé i en particular ne
tejar-los amb profunditat. Hi ha qui 
diu que no són rendibles aquestes 
grans realitzacions de neteges. Des del 
punt de vista del propietari actuat, pot 
ser que això siaui cert. Però si els bos
cos són Patrimoni Nacional, cal que 
la protecció vingui també secundada 
a bastament per l 'Administració. Una 
de les coses que se saben és que hi ha 
enginys mecànics per a la talla i reco
llida de brosses, maleses, brucs, e tc , o 
sia, els causants dels focs. I totes 
aquestes ingents quantitats astronòmi
ques de maleses que resten als boscos 
d'ara, es perden inúti lment, ja que, de 
tant en tant, els focs se les consumei
xen de manera inexorable. Pensem i 
recordem que es tracta de milions de 
quilovats que la nació perd en cada 
foc que esdevé al país. A ixò sols, es
borrona els sentits de qualsevol ciuta
dà. En canvi, si es reemplacés recoll int 
aquestes grans masses que poden servir 
tan út i lment per a combustible en les 
centrals tèrmiques, sembla evident i 
raonable que esdevindrien mol t rendi
bles per al país; la ; primera matèria 
seria gratui'ta i, solament hi hauria les 
despeses de tallar-la i recopilar-la f ins 
el destí on calgués portar-la. Atès 
aquest procés que caldria fer, es dona
ria treball a moltes persones que ma
lauradament es troben a l'atur forçós. 
Els arbres sense no tenir al costat les 
malmeses, es desenvoluparien mol t 
més ràpidament, aconseguint per als 
futur , quantitats més apreciables de 
fusta. 
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Per altra banda, tots aquests orga
nismes tan competents que hi tia per a 
l 'extinció del foc a bosc, sobrarien, po
dent economitzar molts diners, ja que 
als boscos quan són nets és impossible 
que s'hi calin focs. I quan ja els arbres 
serien més grossos ajudarien de manera 
notable a fer ploure més sovint, que 
equivaldria a generar més riquesa d'hu
mitat al país. 

Ès clar que aquesta angoixa i preo
cupació pels boscos, sols la sent un 
sector minori tar i que tenim l'amor ter
renal tan sensibilitzat i coherent amb 
el bon esperit del país, que ens fa sen
t i r un to delicat i apreciable envers to t 
allò que és tan estimable, út i l i bell per 
a la nostra societat, la qual, entenem, 
per sobre de tot , s'ha de respectar i 
millorar en to t el que es pugui fer plau
siblement. 

Per darrer, cal alertar i persuadir la 
gent perquè ens trobem davant unes 
necessitats vitals envoltades de grans 
riscs i perills que viuen avui en dia els 
boscos de Llagostera. Sols amb una ac
ció ben efectiva es podrien aturar 
aquestes terribles destruccions de plan
tes de llur imminent anihilament. I de 
passada quedaria ben atès el dubte que 
més amunt formulava en relació el no 
saber les coses amb prou causa de 
fonament. A veure, doncs, si hi haurà 
sort en formar-se una gran mentalitat 
d'unitat i solidaritat per tal de poder 
conservar amb més justícia els nostres 
boscos! 

UN ROSTRO SONRIENTE 

"Tener un rostro sonriente; 
ino es como si hubiésemos 
puesto flores a nuestra ventana?" 

Josep Vüa i Soteres 

La amabilidad es una cualidad nece-
saria para convivir agradablemente con 
nuestros semejantes. 

Es cierto lo que dice G. Courtois, si 
presentamos un rostro sonriente, sabe-
mos decir una palabra amable en el 
momento oportuno, es como si quisié-
ramos alegrar la vida, adornaria po-
nlendo flores a nuestra ventana, para 
dar una nota de color que ameniza la 
existència, haciéndola mas grata y lle-
vadera. 

En cambio, un rostro serio, agresi-
vo, repele, hace que los demàs huyan 
de esa persona que no sabé ganarse 
amigos, llegarà un momènto en que se 
encontrara completamente solo, sin 
una mano amiga que le ayude a conti
nuar el camino de la vida, tantas veces 
sembrado de espinas y asperezas. 

El rostro sonriente, la mano frater
nal, son tantos ramos de flores como 
los que adornan nuestros balcones y 
ventanas, o también nuestras mesas; 
son, en f i n , la sal de la vida, el faro que 
ilumina nuestra existència, haciéndola 
mas llevadera y nos ayuda también a 
olvidar nuestras propias penas. Esa 
sonrisa reconforta, da calor a nuestros 
corazones que saben adivinar en esa 
misma sonrisa una amistad sincera, una 
amistad que conforta. 

La alegria como la sonrisa son con-
tagiosas; ipor qué entonces, no pro
curar mostrar siempre un rostro son
riente a quien se acerca a nosotros, ha-
ciendo la vida con nuestros congèneres 
mas llevadera, mas simpàtica? 

Paulina 

- E s c o p i a , de la revista CLUB C C C -
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1 
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Posem a la vostra disposició 
(assessorats per "Centre de 
Gestions Girona"), els serveis 
de: 

' ASSEGURANCES SOCIALS 

D'EMPRESES I AUTÒNOMS 

* A D M I N I S T R A C I Ó DE 

FINQUES. 

* T R A M I T A C I Ó D'ESCRIPTURES, 

DECLARACIONS DE RENDA, 

TRASPASSOS DE VEHICLES, 

I T O T A MENA DE T R À M I T S 

DE GESTORIA EN GENERAL. 

* COMPTABIL ITATS. 

* ASSESSORIA J U R Í D I C A 

I L A B O R A L 

(amb advocats i assessors 

laborals a la seva 

disposició) 

* ASSEGURANCES GENERALS. 

DE L 

AMBLES 
• ^•'ím^'^:·'^''-·--.^-^^^<·''.·- V •i·.f·r-

Minuts abans que un energumen 
malversés obstinadament la seva ener
gia demostrant-ii la contundència 
d'una porra, ell es sentiatan ingènua
ment "feliç que li calia contenir-se per 
no repartir abraçades indiscrimina
dament. 

Malgrat la previsió amenaçadora de 
l'Alfred Rodríguez Picó, la jornada 
metereològica havia estat esplèndida. 
El sol s'havia exhibit generosament al 
llarg de tot el dia i el vespre, des 
d'aquesta perspectiva, resultava decla
radament agradable. 

L'home transitava amunt i avall de 
les rambles envoltat d'una aurèola de 
plaent trascendència. Podia aturar-se 
davant les paradetes de llibres, assajar 
el millor dels seus posats d'intel.lectual 
interessat en les novetats editorials i 
amb les ulleres a mitja asta repassar els 
títols mentre es prometia una autodis-
ciplina de lectures insostenible. Pres
cindint de certes sospites que li sugge
rien, molestament, pragmàtiques astú
cies comercials^ estava disposat a 
acomplir el ritus romàntic anyal i a la 
mà dreta sostenia polidament una rosa 
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industrial acabada d'adquirir. 
Embadalit per les brumes metafísi

ques de la diada, passejava amb un 
somrís distret als llavis i l'esperit sub
mergit en una serena sensació nacio
nalista. 

En aquesta absència dels afers ter
renals no va adonar-se que poc^ metres 
més amunt un grup de feministes es 
manifestaven per " l 'avortament ll iure i 
gratuí t" . Tampoc fer esment de la pre
sència lliure i gratui'ta de les Forces de 
l'Ordre que, com va poder constatar 
més tard, venien amb l'esperit ardent 
i evident afany de gresca. 

Quan per f i descobrí el bul l i t que es 
coi'a a poques passes d'ell, s'apropà 
impulsat per aquella curiositat irreduc
tible que sovint l'abocava a situacions 
compromeses. La seva dona prou que 
li tenia dit. 

S'acostà sense temor, segur de què 
la seva semblança d'home de pau no 
suscitava ni el més líeu símptoma de 
perversitat. Qui pot esperar cap vilesa 
d'un home respectable que llueix cu
rosament una rosa. 

Adverí incrèdul i espaorit que al 
seu costat un policia, amb aquella 
extremitat ortopèdica que els adapten 
a la mà, colpejà ofuscament un jove 
que, amb evident imperícia, intenta
va protegir-se dels embats del funcio
nari. Movia els braços tan desafortuna
dament que si es cobria el cap el cop 
li baixava als ronyons i si es cobria els 
ronyons viceversa. 

Després d'una fugaç reflexió que li 
va permetre ratificar que allò no era 
Xile i que estàvem en ple any 1985, 
s'atansà ressolut amb la càndida inten
ció de reconduir la situació als camins 
del diàleg. 

-No veu que li farà mal. 
La frase palesava que l'home no es

tava avessat a aquelles circumstàncies. 
-Es un manifestante y lo estoy di-

solviendo, no lo ve. 
— Vd. lo que està es destrozàndolo. 
Ei policia increpat es cansà de la 

conversa i optà per etzibar-li una per
suasiva empenta que l'obligà, amb visi
ble desgana, a rodolar per terra. No 
era un jovenet a qui l'agilitat pròpia 
de l'edat permet resoldre airosament 
contingències semblants, però en l'ob
sessió de preservar la rosa de qualsevol 
lesió, féu una rotació tan admirable 
que poc faltà per arrancar una ovació 
dels aturdits espectadors. 

Mentre es repetia que allò era inau
d i t i s'aixecava amb la f lor encara in
còlume als dits, les forces de seguretat 
corrien desbocadament escampant in
seguretat d'una banda a l'altra de les 
rambles. 

Repassant mentalment la situació 
protagonitzada notà com de manera 
gradual l'envaia la indignació i ja esta
va a un pas de perdre els estreps i dei
xar constància del seu geni, quan re
cordà el propòsit d'apurar els ponts 
del diàleg fins les darreres conseqüèn
cies. 

El seu caràcter, a voltes excessiva
ment vehement l'havia abocat massa 
vegades a desenllaços desgraciats. 
Aquell mateix matí havia pres-la deter
minació de comportar-se amb mesura i 
seny, passés el que passés, i era massa 
aviat per vulnerar el propòsit. 

Amb els llibres sota el braç, la plan
ta als dits i un gest absolutament dig
ne, s'adreçà de nou al policia agressor 
decidit a descapdellar una al.locució 
que precipitadament havia planejat a 
l'objecte de retreure-li el comporta
ment anterior i exigir una actitud més 
gentil. 

Només pogué dir: (això sí amb el 
màxim aplom) 

-Intentem comportar-nos civilitza-
dament. 

La T final coincidí amb la primera 
d'un assortit variat de garrotades que 
no s'exhaurí fins que l'home caigué 
abatut sense coneixement. 

Diuen que quan el recolliren en
cara xiuxiuejava, demostrant la ferme
sa de les seves determinacions: 

—Parlem-ne... no s'exciti... 
La premsa reproduí puntualment la 

nota del govern civil sobre els succes
sos. Entre altres coses i referint-se a la 
seva intervenció manifestava; "...Du-
rante los incidentes un desaprensiva 
golpeó brutalmente con todas las par
ies de su cuerpo la porra de un poli
cia... " 

RENAULT 

Exposició: 

Carretera de Tossa, s/n. 

Te lè fon 8 3 . 0 9 . 0 7 

Tal ler: 

Passeig Tomàs de A. Boada, 16 

Te lè fon 8 3 . 0 4 . 7 5 LLAGOSTERA 

Enric Ramionet Lloveras 
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Bona Festa Major!! 

Com ja tenia pensat, reprenc la se
gona explicació de l'anterior escrit 
"Parlem de Catalunya", i entro de ple 
en la figura senyera del més que nos
tre rei Jaume I el Conqueridor, i dic 
que nostra, perquè amb ell ens hi sen
t im com en família. Conec el carrer i la 
casa on nasqué en la vei'na ciutat de 
Montpeller, coneixem un poc el procés 
de la seva naixença i també^tots els 
llagosterencs sabem, per haver-nos 
estat contat no gaire temps enrera, allò 
dels privilegis que ell, el rei, es dignà 
concedir a la vila de Llagostera. 

El rei Pere I el Catòlic, o sigui, el 
pare de Jaume I el Conqueridor, sos
tingué el cop for t i f inal de la creuada 
de Simó de Mont for t , mercenari dels 
reis de França, la missíó dels quals era 
combatre i destruir la doctrina dels 
Albi jois o Caterisme, variant de la re
ligió catòlica, en el sentit d'una seva 
més gran i exigent puresa. Aquest sen
t iment era mol t arrelat en to t el migdia 
de França. De fet però, ultra la qüestió 
religiosa, el que cercaven els cabdills 
catòlics francesos, era la submissió del 
IVligdia de França a llur poder i domini . 

Manà en Mont for t una lluita victo
riosa, dominà, amb duresa i crueltat, 
ciutats i castells que podien estorbar-lo 
en el seu pressat cam í. Beizers caigué a 
sang i a foc sense el més peti t estalvi i 
mirament. Caigueren també Narbona i 
Carcassona i arribaren als descampats 
de Tolosa, on vingué l'enfrontament 
amb Pere I en la batalla de Muret 
(1213), batalla que acabà amb la 
derrota i mort del rei. Aquesta desfeta 
marcà la f i de la preponderància cata
lana en el Migdia de França i repercutí 
tràgicament en les terres que per ger
manor d'idioma i de cultura, sembla
ven destinades a formar una sola nació. 

I anant a la vida del qui seria el jove 
rei, el vencedor volia guardar-lo, però 
Innocenci I I I manà que el sobirà fos 
retornat i en Mont for t hagué d'obeir. 
EI retorn s'efectuà a Narbona, quan' 
Jaume I comptava amb 6 anys d'edat. 

To t seguit les corts catalanes i aragone
ses reunides a Lleida {1214} li rendiren 
jurament de f idel i tat, i confiaren l'edu-
caciò del rei al noble català Guillem de 
Montredó, mestre del Temple. El rei 
fou menat al castell de Montçó, on hi 
romangué uns tres anys. En sortí per a 
intervenir ja i ben precoçment en els 
afers del reialme; començà en pla d'en
trenament i també de lluita, donat que 
al seu,entorn dominava entre els seus 
nobles i feudals l'ambició i l'afans de 

poder. Es casà als tretze anys amb una 
infanta castellana (1219). Jaume 1 ne
cessità d'un cert temps per poder posar 
ordre i disciplina al reialme. Però to t 
i així demostrà plenament, els seus 
dots superiors com a rei en tots els 
sentits: governant, persona, audaç, de 
noblesa lluitadora i també amb atri
buts físics atraients. 

Als vint anys i portat ja pel seu ins
t in t , dóna inici a la seva acció que való-
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rads en conjunt, li donarà e! sobrenom 
del Conqueridor. Realitza la conquesta 
de Mallorca als serraj'ns, operació que 
malgrat la resistència trobada, pot fer-
la en un temps de 119 dies, li és neces
sari però un termini de sis anys, per 
acabar de conquerir la total i tat de les 
illes. 

No deixa passar mol t de temps des 
de la presa de Mallorca i ben disposat 
per a una altra bona operació, pensa i 
emprèn la conquesta de València. Ares 
i Mòllera són les dues primeres viles 
preses, seguidament assetjà Borriana 
(1233) i així segueix de vila en vila 
fins arribar f inalment el dia 9 d'octu
bre del 1238, en què fa l'entrada 
triomfat a la ciutat de Vaiència. 

Malgrat que amb la conquesta del 
reialme de València, Catalunya havia 
g^ribat als límits fixats temps enrera 
per Alfons I de Catalunya i Alfons V I I I 
de Castella a la seva reconquesta, Jau
me I per ajudar al seu gendre Alfons 
el Savi va conquerir Múrcia (1266) i la 
hi va regalar. A i x í passà a formar part 
de la corona castellana un pai's con
querit per l'esforç de Catalunya, el 
qual fou repoblat per molts catalans. 
Com s'acaba de dir, Jaume I va inte
grar la nació catalana. Les Balears i 
València foren poblades de catalans i 
la nostra llengua s'hi matisà en variants 
evidents. Obra d'ell és doncs la forma
ció de la Catalunya Gran, o sigui, alíò 
que avui en diem els Pai'sos Catalans. 

Amb el mapa adjunt, tenim ta prova 
gràfica del que acabem d'explicar. Cal 
aclarir però el fet d'estar-hi també in
clòs l'Aragó, ja que era encara una rea
litat la unió que s'havia fet amb el ca
sament de Ramon Berenguer IV, amb 
Poronella, fi l la del rei d'Aragó (1137). 
Aquesta unió fou un fet que a Cata
lunya no !i portà més que inconve
nients. 

Dos pobles ben diferents l'un de 
l'altre, que no tenien tampoc un ma
teix idioma, que miraven l'un sempre 
vers les terres interiors de Castella (po
ble tancat i afablit per les seves lluites 
internes}... i l'altre, mediterrani i ple 
de vigoria, posseí'dor d'una força marí
t ima puixant, mantenidora de rela
cions amb tots els pai'sos exteriors i 
amb ànsies ja democràtiques. En f i , 
dos pobles de caràcter oposat i de di
f íc i l conjugació. 

I volent acabar parlant del nostre 
rei Jaume I, quasi sol motiu d'aquest 
escrit, remarcarem d'ell la bona visió 
de governant que tenia i de com res
pectava la particularitat dels seus súb
dits, ja que és un fet a tenir en compte 
(almenys així ho diu la història) que 
en l'organització dels seus dominis, ja 

hi regia el federalisme, concepció que 
encara avui dia, és.l'única forma capaç 
de donar una justa solució al problema 
dels fets diferencials que existeixen.en 
aquest país que ens tova viure. 

Francesc Falivene 

Llagostera, maig del 1985 

CANÇÓ DE MAIG 

Si les flors en són obertes 
el meu cor se n "ha adonat 
i en les matinades fresques 
me n 'he sentit trasbalsat. 

Canta el sol boig d'alegria 
el rossinyol i el sembrat 
i fins una bella amiga... 
justament la que he somniat; 
la que cercava en el dia, 
la que trobo cap al tard 
al moment que el sol declina 
omplint d'ombres la masia . 
quan xisclen les orenetes 
per sobre l'herba del prat 
mentre surten estrelletes 
i les flors s'han aclucat. 
Si a ella vaig pensativa 
jo em sento de tot capaç 
més el que molt sentiria 
que no em volgués escoltar. 

La lluna s'enmirallarà a l'aigua, 
els grills canten sense parar, 
del bosc arriba la flaire • 
/• / 'idit. li ha començat 
Li proposo els meus desitjós 
(sempre amb el cor a la mà) 
li parlo de ser feliços 
si és que de mi vol fer cas. 
Es manté tota indecisa, 
vol i dol, ho ha de pensar 
i, a la soca d'una alzina 
l'he començada a besar. 
Amb la cara enrojolada 
no s'ha pas atolondrat, 
si bé ha estat molt callada 
algun petó m'ha tornat 
i m'ha promès en despedir-me 
que em tornaria a besar. 

Ara la impaciència em lliga 
i se'm fa etern l'esperar. 

PLANXA I PINTURA 

^ . f9(^i^^^t 

Carrer Rafael Mas, 23 - Tel. 83 09 04 

LLAGOSTERA 

SORRES, ÀRIDS 

I TRANSPORTS EN GENERAL 

cl. Constància, 9 - Tel, 83 09 15 

LLAGOSTERA 

CONSTRUCCIÓ I 
MANTENIMENT DE JARDINS 

PLANTES I FRUITERS 
VIVER PROPI 

Jardineria 
iíl#iii«l'a 

Carrer Mas Sec, 17 - Tei. 83 04 93 

LLAGOSTERA 

CONSTRUCCIONS 

icixim 
OBRES DE TOT TIPUS 

Josep Calvet 
Carrer Comte Guifré, 25 - Tei.. 83 OS 05 

LLAGOSTERA 
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barberia 

VANDREU 
Passeig Pomepu Fabra, 5 

LLAGOSTERA 

TALLERS 

SERVEI DE GRUA PERMANENT 

Ctra. de Tossa, 13 
Telèfon 83 03 89 

LLAGOSTERA 

^lofs i ^tantes 

^fC-" ^'>*®* 

Carrer dels Consellers, 24 Telèfon 83 05 24 

LLAGOSTERA 

Síntesi 
de la Preh 

ostera 

Núm. 10 

DE LA CONQUESTA 
DE VALENCIÀ 

A FELIP L'ATREVIT 

ANY -1233 - Entusiasmat per l 'èxit 
de la conquesta de Mallorca, el rei Jau
me I prepara la presa de València que 
després de moltes temptatives I bata
lles, èxits i fracassos, es va aconseguir 
el 1238. Mentrestant el rei de Castella 
Alfons X es casà amb la fi l la de Jaume 
), anomenada Violant. 

En aquesta època existiren els es
criptors Romanistes Ramon de Penya-
for t i Vidal Canyeüas i també va néixer 
a Mallorca RAMON L L U L U gran es
cr iptor, f i lòsof, místic i missioner, que 
va viatjar a totes les terres conegudes, 
enraonant i escrivint moltes llengües. 
Entre les seves obres més famoses va 
escriure en català DESCONHORT i 
BLANQUERNA que han estat traduí'-
des a tots els idiomes. 

ANY • 1240 - El rei Jaume I, reunit 
en Corts a Girona, va promulgar a fa
vor dels habitants de Llagostera, Cal
des i Santa Ceclina, els famosos PRI
V ILEGIS abolint els anomenats M A L S 
USOS, perdonant molts impostos, i 
concedint el dret de trencar llenya als 
boscos, anar-hi a cacera i a pasturar-hi 
els porcs a tota la Batllia, incloent el 
terme de Caulés, Solius i Tossa. 

Els termes de la Batllia eren mol t 
extensos: Des del lloc de Sant Feliu de 
Guíxols i de Matasevail, a la parròquia 
de Romanyà fins a Vallcanera (entre 
Sils i Riudarenes) i des de Santa Colo
ma de Farners i de la Fossa de Marcoe-
lla f ins a Lloret í Blanes, i de ta Parrò
quia de Fornells i de Vi lobí fins a Tos
sa de Mar. Tant els termes anomenats 
com els Drets i Concessions foren con
cedits a perpetuïtat en nom del Rei i 
els seus successors. 

A N Y - 1246 - Jaume I solia tenir di
ferències amb la Clerecia que va aug
mentar en fer tallar la llengua al Bisbe 
de Girona, Berenguer de Castell-BIsbai 
per la suposada ruptura del secret de 
confessió, pel que el Papa Innocenci 
IV va excomunicar-lo. Més tard fou 
perdonat. En aquesta època els cata
lans tenien Consulats a totes les ciutats 
del Mediterrani Oriental i Occidental, 
Àsia, Europa i part d'Afr ica on nego
ciaven llurs productes agraris i artesa-
nals. 

Per altra part el mateix Jaume I va 
fer escriure un recull molt extens de 
les seves conquestes i batalles amb un 
tex t català d'aquella època en què es 
barrejava l'aragonès, el llatí i el fran
cès. Aquestes escriptures s'anomenen 
" E L LLIBRE DELS FETS". 

A N Y ' 1250 - PERE A L B E R T es
criu LES COMMEMORACIONS: Lega
litzant els Gremis i acceptant la re
dempció dels pagesos REMENCES, 
respectant els usatges, les Consuetuds 
i els Balls de Catalunya. 

Periòdicament i contra la voluntat 
del rei, hi ha persecució de jueus a Gh 
rona í altres llocs pels cristians, que 
ocasiona crisis i desmembrement eco
nòmic en tot el país. 

La forja catalana des de! segle XI 
té fama mundial i en aquesta data es 
fabriquen les reixes de la Catedral 
Notre Dame de París. 

A N Y - 1258 - A Sant Feliu de Guí
xols es construeixen les primeres Dras
sanes amb permís de l 'Abat del Mones
tir. Els vaixells construïts més tard ser
viren al rei Pere I I , el Gran, per anar a 
la conquesta de Sicília. 

Mentrestant els àrabs introdueixen 
a Europa la PÓLVORA procedent de 
Xina on solament es feia servir per a 
focs artificials i medicament. 
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Perruqueria 

A N Y - 1263 - Jaume I va atorgar a 
Gerard de Cabrera, per sis anys, els Rè
dits de Llagostera i Caldes a canvi que 
vigilés ia comarca dels enemics del Rei, 
ja que el Comte d'Urgell i altres nobles 
s'havien rebel·lat i estaven en guerra 
contra ell. 

L'Església de Sant Iscle de Vidreres 
{SANCTI ASISCLI) és esmentada pels 
Cabrera, ordenant que les relíquies del 
Sant i de la seva germana Victòria fos
sin traslladades a Breda; una part pe
rò, es quedaren al castell. 

Entretant, els Cabrera Inicien els 
primers desgassos dels estanys de Sils 
per aconseguir més conreus. 

A N Y - 1275 - El reí Jaume I que 
mor i l'any 1276, es represàlia des
trueix el Castell de Calabuix (prop de 
Bàscara) per tenir diferències amb el 
Comte de Rocabertí i altres nobles de 
l'encontrada. A l'any 1267 havia mort 
el constructor de l'actual església ro
mànica de Caldes de Malavella, Beren
guer Lombart, que féu una ampliació 
aprofi tant la part vella pre-romànica 
del 1053. 

A Girona, el jueu BONASTRUC DE 
PORTA, un dels tresorers del rei, fou 
famós pel seu saber i pels escrits que 
ens ha deixat. En aquesta data es cons
trueixen les primeres Drassanes de Bar
celona per muntar grans'Galeres per al 
comerç i fa guerra. 

En un document es nombra per pri
mera vegada la Porta Ferrada de Sant 
Feliu de Guíxols, contrui'da mol t 
abans. 

A N Y - 1?85 - L'Empordà va ésser 
envaït pel rei francès FELIP L'ATRE
V IT , marit d'Isabel, f i l la de Jaume I, 
ajudat pel Papa Martin IV que, envejós 
de la victòria dels catalans a Sicília, 
desesperat, va excomunicar els cata
lans per tenir excusa per envair Cata
lunya i Aragó. 

El rei Pere II el Gran, casat amb 
Constança d'Aragó, f i l l de Jaume I, to t 
i patint trai'dories i desercions, inclús 
del seu germà Jaume de Mallorca, va 
organitzar nous exèrcits amb volunta
ris de moltes poblacions, incloent Lla
gostera, i va fer f ront a l'exèrcit més 
gran i poderós que mai havia existit. 

L'Abat de Sant Feliu de Guíxols es 
quedà neutral per la qual cosa el rei 
català el va desterrar. 

Els francesos van desembarcar a Ro
ses, Cadaqués, Sant Feliu de Guíxols i 
Tossa (de Palamós no se'n parla ja que 
solament existia el castell de la Fosca 
on hi havia un mol í devent) i destruï
ren to t el que trobaren: coll ites, po
blacions, masies i gent. La població 
espantada va abandonar les cases i 
s'amagà a les muntanyes. 

Per atacar Girona es provei'en des 
de Sant Feliu, passant per Panedes fins 
que el defensor de Girona, Ramon 
Folch de Cardona, va haver de rendir-
se. 

Des del castell de Llagostera sortien 
patrulles catalanes que desmuntaven 
to t ei que podien de les caravanes del 
Gabatx. Més tard l'exèrcit català va si-
tiar els francesos a Girona on hi tenien 
el rei malalt, que demanà la rendició i 
fugi cap a Le Boulou. 

Entretant Roger de Llúria, sicilià al 
servei de Catalunya, junt amb Ramon 
Marquet i Berenguer Mallol, destruei
xen l'esquadra francesa a les nostres 
costes, i per terra ELS ALMOGÀ
VERS empaiten els francesos fugitius 
fins més allà dels Pirineus. 

El rei francès va arribar m o r t a Per
pinyà i el rei català també va morir de 
la mateixa malaltia poc temps després. 

En aquesta data ja existia LA 
CARTA DEL CONSULAT DE MAR 
que els catalans i t o t el Mediterrani 
util itzava per als afers del mar. 

SENYORES 

al vostre servei 

ELS HI DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

Carrer Concepció, 43 

LLAGOSTERA 

Carnisseria - Tocineria 

M^ €0ttíit 

Passeig Tomàs de A. Boada, 12 

Terèfon 83 02 14 

LLAGOSTERA 

Emili Soler i Vicens, 
col·laborador del Centre 

d'Investígadons LACUSTÀRIA 

Joan Corominas 

Plaça Campmany, 4 • Telèfon 83 01 56 

LLAGOSTERA 
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M A M P A R E S 

DE BANY I D U T X A 

G R A N QUALITAT 

PREGUNTIN PREU 

SENSE CAP COMPROMÍS 

* BONA FESTA A TOTHOM 

L A M P I S T E R I A 

F O N T A N E Ri A 

E L E C T R I C I T A T 

Toda persona, de un modo u o t ro , 
se siente atraída por lo desconocido, 
por el llamado "mas al là". No pode-
mos afirmar tajantemente que se trate 
de "fantasías animadas de ayer y 
hoy..." como tampoco lo contrario. 
En efecto, cabé la duda, pues, ya desde 
uno mismo, somos conscientes de 
nuestras propias iimitaciones, tanto en 
lo físico como en lo psíquico. Però sí 
me permito tomar en consideración 
ciertos hechos y aspectes muy concre-
tos. 

Una bahorrina de ignorància, per-
versidad y, sobretodo, manipulación 
mental, acecha en cualquier esquina 
para traerte la Salvación. El blanco 
perfecto suele ser el adolescente, eter-
no buscador de la Verdad. Por un lada 
víct ima de los contínuos asedios pro-
selitistas de los distintes profesionales 
de lo sobrenatural, por ot ro, (toman-
do una referència concreta) el impos
tor de turno que favorece la confusiòn. 
Cierto sujeto, líder de lo oculto, que 
afirma; "Este libro, como todos los 
mios, es verdad. Algunas personas, en-
cenegadas en el materialismo prefie-
ren tenerlo por una ficción. La elec-
ción es vuestra, creer o no creer, segiïn 
el estado de evolución en que se halla 
cada cual". Infeliz de m i , me siento 
involucionado. Eso sí, miles de libros 
vendidos, con eí fu turo económico 
ciertamente resuelto. Se trata del "au
ten t ico" lama huído del Tibet que ut i-
lizó seudónimo, el llamado T. Lobsang 
Rampa, siempre recomendado para 
quien preste interès en estàs materias. 

Las teorías de Rampa, de las que he 
podido tener un conocimiento, son 
bastante necías y torpes, aunque no 
desprovistas de todo sentido, con una 
capacidad de sugestiòn fuera de lo co-
mún; ademàs, la lectura de sus libros 
resulta incluso agradable. Sin embargo, 
yo creo que este hombre fue o es un 
hijo de fontanero, que, muerto de 
hambre, no tuvo otra alternativa que 
hacerse pasar —sin dar la cara— por un 
supuesto lama, aprovechando el boom 
que. la ocupación China del T ibet 
había producído. Y así, armado de un 
bagaje jntelectual bien pobre, tomo de 
aquí y de allà unas cuantas teorías so

bre el cuerpo astral (llamado también 
" f l u í d o " , "doble f lu íd ico" , e t c ) , que 
pertenecen a la teosof ía y a la antropo-
sofía. Tuvo la suerte de que su primer 
l ibro se convirtlera en best seller/y co
mo era princjpiante, supongo que la 
editorial lo estafo. Seria entonces 
cuando reclamo y salto todo a la luz. 
Se debió acabar finalmente con un 
acuerdo entre el fontanero y la edito
rial para que escribiera seis o siete li
bros mas bajo el seudónimo de Rampa. 

Sus teorías no son origínales, ni en 
realidad tienen una relación muy direc
ta con el Tibet. Seguramente las saco 
de las obras de Blavatsky, Rudolf Stei-
ner y demàs. Pretenden la existència 
de ese "dob le " , ese cuerpo inmaterial, 
lo que es compartido con la càbala ju-
dia, la màgia y casi todas las corrlentes 
esoíéricas. Ocurre' lo mismo con la 
transmigración de los cuerpos o de las 
al mas. 

El mismo Jesucristo practicaba 
todas estàs artes y era uno de sus aban
derades, al igual que sus primeros se-
guidores. Así, se dice que Simón Pedró 
curaba con su "sombra" —en el senti
do de " f l u í d o " o "cuerpo astral"— por 
las noches. Ver como en los Hechos de 
los Apòstoles (12,13) se dice que una 
vez se escapo ese sujeto de la càrcei, 
fue adonde estaban reunidos los santos 
apòstoles y "Golpeò la puerta del ves-
tíbulo, y salió una esclava bellisima y 
aún doncella, Uamada Rodha, que en-
loquècida de alegria al oir la voz de Pe
dró, anuncio su llegada a los que esta
ban en el vestibulo. Estos decian: 
- i Esta mozuela està loca, no puede 
ser! Insistia ella y dijeron al final: 
-Debe ser su cuerpo astral". 

Por ot ro lado, puesto que Jesucris
to realizó todas esas curaciones, y con 
las instrucciones que daba: "o rac ión" , 
" f e " , e t c , tiene que haber algo de cier
to. Y lo que me decide considerarlo así 
es lo ocurrido con el reverendo padre 
Mandinga. 

El padre Mandinga era arzobispo de 
Lusaka (Zàmbia), y negro, por supues
to . A partir de un determlnado mo-
mento comenzó a realizar milagrosas 
curaciones. Sometido a persecución 
por el gobierno marxista de Zàmbia, 
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Tot per a 

la mainada 
Joguines 

Art ic les primera Infància 

* * 
Bicicletes i recanvis | 

Carrer Comte Guifré, 8 - Telèfon 83 02 04 

LLAGOSTERA 

ha sido acogido con beneplacito en 
Roma por el Papa Juan Pablo I I . IVlan-
dinga realiza curaclcnes mediante la 
imposición de manos y toda una serre 
de técnicas que se parecen mucho a las 
teorías teosófícas (y que Rampa coge 
torpemente e inserta en sus apestosos 
libracos). En efecto: "Hay que ayunar, 
repetir maquínalmente tres veces el 
mensaje que se quiere hacer realidad, 
proceder a una oración continuada, 
relajarse, y creyendo con mucha fe 
que se va a curar, imaginar que uno se 
va a donde està el enfermo y le impu
ne las manos..." 

Todo elio es cierto y està ocurríen-
do ahora, puesto que las facultades cu-
ratívas del portentoso padre Mandinga 
no solo funcionaron entre los negros, 
sinó que las ejerce también en Roma, 
donde miles de personas dicen haberse 
benef iciado de sus dotes. 

Así que lArrepentíos! O seréis 
arrojados por toda la eternidad a la 
piscina de azufre donde el gusano de
vorador nunca muere y el fuego jamas 
se apaga. 

Otros personajes, en otras épocas, 
incluso en la actualidad, se sirven de lo 
sobrenatural para satisfacer lamenta-
blemente su pròpia lujuria. 

Existe un cuadro del pintor flamen-
co Jerónimo Bosco "E l Jardín de las 

Deiicias". En este lienzo, el maestro, 
calificado de "enfermo erótíco^'" por 
los temas de sus obras, pinta las prac-
ticas de la secta de los "Hermanos de 
la Vida en Común" , llamados en Espa-
fia " los Alumbrados", que pretendían 
unir el amor espiritual y el carnal, de-
dicàndose únicamente a recibir todo 
t ipo de sensaciones placenteras por to-
dos sus sentidos. En ellos se inspiro 
Sade {el divino marqués), al proponer 
la instauración de prostfbulos y man-
cebi'as autogestionarios (sin rufianes ni 
proxenetas), y que los cuerpos de to-
das las mujeres y nifíos fueran declara
des propiedad colectiya de los hom-
bres adultos, para su goce {disponien-
do de un "ius in corpus" generallza-
do). 

En f i n , cabé conducirse sin falsos 
apasionamientos, seleccionar los tex
tos, introducirse en estàs materias con 
absoluta objetivídad, y cada cual llegue 
d sus propias conclusiones. 

TALLER 

BRUGULAT 

•REPARACIÓ DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA I INDUSTRIAL 

•MUNTATGE í REPARACIÓ 

DE RAGADIÜS 

Rep resen tan te o f i c i a l de S A G E V I 

P. S.R. 

C/. Camprodon, 27 i 29 

Telèfon 83 01 30 
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Mentre el poble de Llagostera gaudia de la Festa Major, 
uns éssers sospitosos patien dificultats en el seu espai 
sideral més pròxim. Veieu els resultats de la : 

Invasió en la 

•S. HOi·L CASíi4Ín)Afrt', 

A GIRONA: 

Cooperativa de Recaders 
de Girona i Província 

cl. Atacant, 22 - 24 - Te!. 23.39.61 

A LLAGOSTERA: 
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Carrer Concepció, 45 - TeL 83 01 57 
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Un bon planter d'atletes Foto Jov3net 

ESPORT ESCOLAR 
Activitats realitzades per l'Escola 

Esportiva de Llagostera i resultats més 
destacats. 

Temporada 84-85 

—Dia 25 de novembre del 1984 
Organització del II CAMPIONAT 

D'ATLETISME A LLAGOSTERA 
amb una participació total de 200 atle
tes. 

- D i a 15 de desembre del 1984 
Participació al CROSS DE SALT. 
Participants de l'Escola Esportiva 

de Llagostera: 25 
Resultats més destacats: 

Gat. benjamí masculí: 
1.^ ' ' lloc: Gerard Parés 
5.6 l loc: Lluís Triguero 

Total participants en la categoria: 55 

Gat. alevírriasculí: 

3.sr l loc; Juli Luzón 

Total participants en la categoria: 43 

Gat. infanti l masculí: 

4.a''t lloc: Josep M.a Tibau 

Total participants en la categoria; 34 

Gat. cadet masculí: 
4.ar t | |oc: Joan Villalba 

Total participants en la categoria: 8 

- D i a 22 de desembre del 1984 
Participació al CROSS DE FONT 

DE LA PÓLVORA. 

Participants de l'Escola Esportiva 
de Llagostera: 21 

Resultats més destacats: 
Gat. benjamí femení: 
l.^r lloc: Montse Perxachs. 
5.6 l loc: Núria Mateu 

Total participants en la categoria: 18 

Gat. benjamí masculí: 
^.^^ lloc; Gerard Parés 
3.S'' lloc: Jordi Luzón 

Total participants en la categoria; 35 

Gat. aieví masculí: 
6.6 lloc: Juli Luzón 

Total participants en la categoria: 32 

Gat. infanti l masculí: 
3.er lloc: Josep M.a Tibau 

Total participants en la categoria: 14 

Gat. cadet masculí: 
3.er | loc: Joan Villalba 
5.6 lloc: Josep Ortega 

Total participants en la categoria: 8 

- D i a 12de gener del 1985 
Organització i participació al CROSS 

" C A N G O T A R R A " a LLAGOSTERA. 
Participants de l'Escola Esportiva 

de Llagostera: 35 - i 

CASÉS DE 

PROTECCIÓ 

OFiCIAL 

GARATGE 

TRASTER 

MENJADOR ESTAR AMB 
LLAR DE FOC 

CUINA, SAFAREIG 

4 DORMITORIS 

1 BANY COMPLET 

ITOILETTE 

cA Músic Aguiló 

(davant Camp de futbol) 

C/. Alberti (Antiga MECSA) 

GRANS FACILITATS DE 

PAGAMENT 

ARA ÉS LHORA DE COMPRAR 
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ALIMENTACIÓ 

QUEVIURES i FRUITES 

Plaça Mercat, 1 • Telèfon 83 00 41 

LLAGOSTERA 

Salé da /3&lUòa 

^ ^ ^ W ^ © * 

Carrer Cristòfol Colom, 6 - Telèfon 83 00 29 

L I AGOSTERA 

E& des de baix que 

Resultats més destacats: 
Cat. benjamí femení: 
l .e r i ioc : Montse Perxachs 

Total participants en la categoria: 30 

Cat. benjamí masculí: 
l.er lloc: Gerard Parés 

Total participants en la categoria: 60 
Cat. aleví masculf: 

l.er lloc: Juli Luzón 
Total participants en la categoria: 35 

Cat. infanti l masculí: 
l.er lloc: Josep IVI.a Tibau 
2.on lloc; Paco Pulido 

Total participants en la categoria: 20 

- D i a 3 de febrer del 1985 
Participació al CAMPIONAT PRO

V I N C I A L FEDERAT DE CROSS A 
RIUDELLOTS DE LA SELVA. 

Participants de l'Escola Esportiva 
de Llagostera: 18 

{En aquesta prova només hi tenien 
accés atletes seleccionats). 
. Resultats més destacats: 

Cat. aiev) masculí: 
2.on lloc; Juli Luzón (Subcampió 

provincial) 
8.è l loc: Gerard Parés 
9.6 l loc: Enric Hospital 
Sens dubte aquest segon lloc obtin

gut per l'atleta Juli Luzón ha estat 
l 'èxit més excel·lent fins al moment, 
d'aquesta temporada, 

- D i a 9 de febrer del 1985 

Participació a la Final Comarcal Es
colar de CROSS a Taialà. 

Participants de l'Escola Esportiva 
de Llagostera: 27 

Resultats més destacats: 
Cat. benjamí masculí: 
l .sr l loc: Gerard Parés 

Total participants en la categoria: 65 

s'ha de començar Foto Jovanet 

Cat. benjamí femení: 
3.sr l loc: Montse Perxachs 
4.3rt l loc; Eva Martínez 

Total participants en la categoria: 30 

Cat. aleví femení : 
5.è lloc: Núria Oliver 

Total participants en la categoria; 40 

Cat. aieví masculí: 

4.a''t l loc: Jul i Luzón 
5.è lloc: Enric Hospital 

Total particpants en la categoria: 57 

Cat. infanti l masculí: 
l.er lloc: Paco Pulido 
2.on lloc: Josep M.a Tibau 

Total participants en la categoria: 21 

- D i a 16 de febrer de! 1985 
Participació a la Final de província 

de Girona de CROSS ESCOLAR al 
PARC DE LA DEVESA. 

Participants de l'Escola Esportiva 
de Llagostera: 30 

Resultats més destacats: 

Cat. benjamí masculí: 
3.er lloc: Gerard Parés 

Total participants en la categoria: 93 

Cat. infanti l masculí: 
6.è lloc: Paco Pulido 

Total participants en la categoria: 63 

Cal destacar la gran temporada que 
està realitzant el jove atleta benjamí 
Gerard Parés, guanyant quatre de les 
sis proves en què ha participat. 

- D i a 24 de febrer del 1985 
Participació al CAMPIONAT DE 

C A T A L U N Y A DE CROSS ESCOLAR 
{aleví, infanti l i cadet) a MONTCADA 
I REIXAC. 

Atletes seleccionats de l'Escola Es
portiva de Llagostera: 

Cat. aleví masculí: Juli Luzón, En
ric Hospital i Jordi Puig. 
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Cat. infantil masculí: Paco Pulido, 
Josep M.a Tibau 

Resultats: Cap a destacar, però ben 
segur que els nostres atletes han t ingut 
una experiència prou important com 
és participar en un Campionat de Cata
lunya. 

L'Escola Esportiva de Llagostera ha 
pres part en les lligues d'associació de 
MINI-BÀSQUET i HANDBOL, obte
nint els següents resultats: 

MINI-BÀSQUET 
(Categoria aleví masculí) 

9-3-85 

Montfalgars • Llagostera, 15-13 
23-3-85 
. Llagostera - Taialà, 14-40 

13-4-85 
Can Gibert - Llagostera, 22-13 

20-4-85 
Llagostera-Montfalgars, 26-13 

27-4-85 
Taialà - Llagostera, 2 9 - 2 5 . 

11-5-85: _ 
Pericot - Llagostera, 20 - 8 

~ Dies 29 i 30 de març del 1985 
Participació a les Jornades d'Atle

tisme de pista (Comarca Gironès) a 
l'Estadi de la Devesa. 

Participants de l'Escola Esportiva 
de Llagostera: 43 

Resultats més destacats: 

Conchi Tr iguem - 3.000 mts. mar
xa - l.er ||oc - 2 0 ' 4 8 " 

Conchi Triguero - 1.000 mts. - 2.on 
l l o c - 4 ' 0 9 " 30 

Núria Oliver - Llargada - 2 .0" l loc-
3,18 mts. 

Rosa Mayor - 300 mts. - 1 .S'' lloc -
5 4 " 90 

Núria Oliver -1.000 mts. - 1.er||oc-
3' 53 " 70 

Raquel Làzaro - 300 mts. - 2.on 
l loc - 1 ' 2 3 " 

Josep M.a Tibau - 2.000 mts. - l.^r 
l l o c - 7 ' 0 2 " 

Josep M.a Tibau - 1.000 mts. - I . ^ r 
l l o c - 3 ' 2 3 " 2Ó 

Jul i Luzón - 60 mts. llisos - 1.®'' 
l l o c - 9 " 80 

L'entrenador i l'equip de nini-bàsquet Foto Jovanet 

HANDBOL 
(Categoria aleví masculí) 

. 9 - 3 - 8 5 , ..•..-. • • • , ; 

Llagostera - Carme Huguet, 3-22 
23-3-85 

Llagostera-Bescanò, 4-15 -.^-rz-. 
13-4-85 

Carme Huguet - Llagostera, 23-8 
20-4-85 

Bescanó - Llagostera, 10-4 

Val a dir que molts dels integrants 
d'aquests equips de Mini-bàsquet i 
Handbol és la primera vegada que prac
tiquen aquest esport i per tant no es 
poden demanar resultats positius. Cal 
una bona adaptació per tal d'aconse
guir en un fu tur més èxits. 

Juli Luzón - 150 mts. - l.^r ||oc -
2 4 " 60 

Enric Hospital - Llargada -1 .er Hoc-
3,64 mts. 

Gerard Parés - 150 mts. - 2 . ° ^ lloc -
2 5 " 30 

Jordi Puig - 1.000 mts. - 2.on Hoc-
3' 3 7 " 70 

Paco Pedraza - Alçada - l.er ||oc -
1,10 mts. 

(Mayor, Làzaro, Oliver, Triguero) -
Relleus 4 x 80 - 2.on ||oc - 5 4 " 70 

(Pulido, Malagón, Hospital, Tibau) -
Relleus 4 x 80 - 2.on jioc - 5 0 " 50 

(Parés, Luzón, Pedraza, Hospital) -
Relleus 4 x 6 0 - l.er l l o c - 4 1 " 20 

(Puig, Maiagón, Llenas, Ventura) -
Relleus 4 x 60 - 2 . ° ^ ||oc - 4 3 " 40 
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Transports 

JAPIC petit 
JOSEP PUIG 

Transports 

Internacionals I Nacionals 

Amb «volquetes» comercials per a 

TOTA CLASSE DE MERCADERIES 

Carrer Girona, 18 -Telèfon 83 03 04 
83 05 55 
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- D i a 5 de maig del 1985 
Participació a la Fase Final de Ve

gueria d 'ATLETISME DE PISTA {Ca
tegoria infanti l masculí i femení) a 
l'Estadi de la Devesa. 

Atletes seleccionats de l'Escola Es
portiva de Llagostera per representar a 
la comarca del Gironès: 

Cat. infanti l masculí: Josep M.a T i -

bau i Paco Pulido. 

Cat. infanti l femení: Rosa Mavor, 
Conchi Triguero i Núria Oliver. 

Resultats més destacats: 
Categoria infanti l masculí: '• j 
6.è lloc: Josep M.a Tibau - 2.000 

mts. • 6' 5 8 " 09 
7.è lloc: Paco Pulido - 2.000 mts. -

6' 5 9 " 04 

Col·lectiu de Redacció 

A "ELS CREMATS '̂ 
L'ESPECTACLE 

ESTÀ GARANTÍTZAT 

Mi: 
Joan Turon 
Rabassedas 

r n^ 

FERROS FORJATS 

SERRALLERIA 
AMB FERRO 1 ALUMINI 

0/. Estrella, s/n. 
Telèfon 83 09 05 

LLAGOSTERA 

Una bella imatge del nostre repòrter gràfic Foto Jovanet 

El passat diumenge dia 5 de maig 
es celebrà al circuit de Sant Llorenç 
el 3.6r Auto-Cross puntuable per al 
I Trofeu de les Comarques Gironines 
i 4.^3 prova del Campionat de Cata
lunya. 

El temps, mol t dubtós, que feia pe
rillar la nombrosa assistència que s'es
perava, al f inal no espantà gaire gent 
i el circuit s'ompl í d'afeccionats a 
aquest esport, fins i t o t , el sol arribà 
quan començaven les final fssimes. 

Cal destacar la mol t bona organitza
ció de la prova i la puntualitat amb 
què es donà la sortida en les diferents 
mànegues, aconseguint així que to t 
sortís rodó i que, en acabar, to thom 
trobés el dinar de diumenge calent a 
taula. 

Amb una inscripció de vora 60 cor
redors de diferents categories, comen
çaren les verificacions dels vehicles per 

•passar, a les 9 h. en punt, a donar la 
sortida d'entrenaments. 

Les diferents curses es desenvolu
paren amb gran espectacularttat, amb 
nombroses sortides de pista i més 
d'una tombarella que féu les delícies 
del públic. 

Dins la categoria "Copa 1150 c.c." 
cal destacar la participació d'un únic 
pi lot llagosterenc, Esteve Barceló, a 
qui la sort no va acompanyar; hagué 
d'avandonar el circuit a causa d'una 
falla elèctrica quan anava situat en 
quart lloc dins la semifinal. Va ser en 
Ramon Bigas qui , amb un Seat 600, es 
va classificar en l.^r lloc a la final 
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Ramon Dalmau, campió d'Espanya de f oi mula T.T. en accio. Foto Jouanet 

d'aquesta categoria. 
A la de Turisme, en Màrius Munoz 

se'n va endur el llor i en Ramon Dal
mau (catTipiò d'Espanya) s'imposà des 
de la primera volta dins la final dels 
T.T. {Tot terreny). 

Aquests van ésser els quatre primers 
classificats en les diferents categories: 

Fórmules T.T. 
1.— Ramon Dalmau (Escuderia 

Baix Empordà) - Citroen 2000 
2.— Amadeu Rovirola {Esc. Baix 

Empordà) — Renault Gordini 160D 
3.— Josep M. Cadellans {Esc. Baix 

Empordà) —Renault Gordini 1600 
4.— Jordi Massó {Esc. Baix Empor

dà) - Peugeot 2000 

Turismes 

1.— Màrius Mufíoz (Esc. Baix Em
pordà) - Renault 8 1.600 

2.— Josep Freile (Esc. Baix Empor
dà) - Renau! 8 1.600 

3.— Ferran Cafíado (Esc. B.aix Em
pordà) - Renault 5 1.600 

4.— Enric Navarro (Esc. Karting 
Valls) - Seat 1430 1.800 

Copa fínsa 1.150 ce. 
1.— Ramon Bigas (Esc, Baix Em

pordà) - Seat 600 903 
2.— Joan Ros (Esc. Baix Empordà) 

Renault Alpine. 
3 . - Pere Riera (Esc. Baix- Empor

dà) - Seat-Coupe 903 
4 . - Joaquim Bou {Esc. Sellabona) 

RenaultS 1.108 

Col·lectiu de Redacció 

Apunts per a esportistes 
FINALITAT DE LA PREPARACIÓ FÍSICA 

La preparació atlètica persegueix diversos objectius: 
— Que el cos estigui en bones condicions de resistència en les competicions. 
—Potenciar els músculs per obtenir millors prestacions. 
—Proporcionar mil lor coordinació neuromuscular per reduir el desgast físic. De 

fet un individu entrenat té tendència a estalvir els moviments inúti ls, fent servir el 
mín im nombre de músculs amb el major rendiment, cosa que és utriíssima en el mo
ment de l'adquisició dels automatismes tècnics. 

Per aconseguir els objectius mencionats s'ha de treballar en base a les següents di
rectrius: 

-Preparació cardiovascular per obtenir un cor musculós de gran capacitat i un 
aparell vascular que pugui satisfer en forma econòmica totes les necessitats de l'or
ganisme degudes a una activitat superior. 

—Preparació respiratòria per millorar la ventilació pulmonar i els intercanvis gaso
sos a qualsevol nivell. 

—Preparació muscular per aconseguir millors prestacions dels músculs, als quals 
confiarem l'esforç, mitjançant el desenvolupament i ús de fibres musculars latents o 
de dimensions redui'des i per obtenir-encara un augment del nombre de capil.lars i 
millor transmissió de l'impuls nerviós. 

Casc 
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PARET DEL 

CEMENTIRI DE CULLERA 
Fa unes setmanes, el nostre companys a Llagostera-Ràdio, Pere Vila, 

tenia a les mans, í com a part del guió, un text que podreu llegit a con
tinuació. 

El programa en qüestió era "L'esportiu de Ll-R" del divendres —di
vendres sant, per ser més exactes— i com cada divendres la segona part 
del programa tractà el tema del motor a nivell de competició. Per aquell 
programa però, el guió va sortir-se una mica del que és estrictament 
competició, i el text que ara teniu a les mans va sortir per les ones. 

Dlgueu-n'hi "parrafada", "Filosofada barata"... L'he volgut incloure 
en aquesta mena de col.laboració per dos motius: Ajudarà a compren
dre el que més tard us explicaré (veritable motiu I origen de tot això) i 
servirà de reconeixement públic d'uns personatges que, a qui això signa, 
li semblen poc menys que "herois anònims". 

Carrer Generol Alvdrez de Castro, 14 

Telèfon 83 03 78 -

LLAGOSTERA 

"L'ESPORTIU DE 
LLAGOSTERA-RÀDIO" 

(Divendres sant) 

No descobrim res de nou, si afir
mem que Espanya, a nivell esportiu, 
no és, encara, un país europeu. Ara, 
quan sembla molt aprop el dia que, al
menys oficialment, entrem a formar 
part de la comunitat, s'haurà de plan
tejar seriosament, quin és el nostre ni
vell en tots els aspectes. I l'esportiu 
n 'és un molt important. 

Precisament, la infi-aestructura que 
té l'esport epanyol és, a totes llums, 
insuficient, mal organitzada i dirigi
da deforma totalment negativa 

Podríem estar de sort, fins i tot. Un 
dels canvis més necessaris que tenia 
l'esport espanyol era, fins fa poc, el 
dels seus dirigents. Amb "El cambio" 
va arribar el famós decret-llei pel qual 
les federacions haurien de celebrar no
ves eleccions i acomiadar els presi
dents. Aix-i, l'esport podria estar regit 
per gent jove, amb ganes d'aportar in
novacions que milloressin el producte 
final: El mateix esport i el seu profit 
popular. 

Tot això "ve a cuento" perquè tres 
pilots espanyols de Fórmula 3 estan 
aconseguint bons resultats en circuits 
europeus, concretament a Itàlia i Ale
manya. 

Països com França, Itàlia, Alema
nya o Gran Bretanya, tenen una verita-
uie xarxa de circuits permanents es
tesos per tot llur territori. Circuits que 
són, en molts casos, superiors en tota 
l'únic que tenim en aquests moments 

en funcionament a nivell estatal: El Ja
rama, a Madrid. L'existència d'aquests 
circuits ha fet possible que, desfà mots 
anys, l'esport del motor tingui una 
gran rellevància en aquests països. 

La Fórmula 1 està guarnida de pi
lots francesos o italians. Els espanyols, 
pocs, de moment aspiren a la Fórmula 
3. I aquí trobem el fons de la qüestió. 
El per què de tot això que estem dient. 

Lluis Pérez Sala i Lluïs Pérez Vila-
mill són dos joves pilots que es van do
nar a conèixer amb la Copa d'Europa 
Alfasprint, una de tantes fórmules de 
promoció que trobem a l'altre costat 
del Pirineu. El següent pas, per a ells, 
va ser l'Europeu de Fórmula 3, el pri
mer pas seriós per arribar a la Fórmula 
L Aquest any, però, el campionat con
tinental ha desaparegut i els dos pilots 
catalans, juntament amb Adrian Cam
pos, han hagut de decidir-se per parti
cipar en els campionats nacionals d'Ità
lia i d'Alemanya, respectivament 

Aquesta situació pot semblar una 
mica incomprensible, fins i tot absur
da, però té una explicació molt rao
nable: El nivell de pilotatge d'aquells 
països, els seus circuits i l'ambient que 
envolta aquestes curses és molt sem
blant a un veritable campionat d'Euro
pa 

Circuits com "Paul Ricard", "Mon-
za", "Hockenhein" o "Brands Hatch" 
(per esmentar-ne només quatre) són 
habituals dels calendaris que confor
men els Mundials de Fórmula 1 o de 
velocitat. Per això, un pilot qualsevol 
que corn un campionat nacional en 
circuits com aquests, està agafant un 
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'L'espectació al Jarama és evident. 

nivell de coneixements i d'experiència 
que, en el futur, li seran de molta ne
cessitat i utilitat. 

Aquí, a Espanya, per començar, no 
hi ha FóiTnula 3. Aquells nois han sor
tit casulament, per "generació espon
tània". Perquè aquí, amb un únic cir
cuit permanent (Jarama), tant de tu
rismes com de motos de velocitat, 
s'han d'utilitzar polígons industrials, i 
fins i tot algun poble com a circuit. 
Jerez de la Frontera o Cullera, en són 
dues mostres molt significatives. Vore
res, faroles i algun arbre són els testi
monis directes de les curses de veloci
tat al nostre país. Fer això, quan algu
na "figura " nacional surt al estranger, 
fa poc menys que el ridícul Els cir
cuits del mundial tenen promitjos 
realment impressionants, amb corbes 
de 200 per hora. Els nostres pilots, per 
entre les voreres d'arreu d'Espanya no 
aprenen velocitat. Més aviat podríem 
qualificar de circ el que fa un pilot en 
circuits com el de Cullera mateix. Les 
motos del Ct. d'Espanya, en mans de 
pilots com Carles Cardús o Joan Gar
riga, es troben, a final de recta, amb la 
paret del mateix. cementiri. I són mo
tos de 250 qmjh, al mundial! Per tot 
això, els pocs atrevits que aconseguei
xen un mínim de pressupost se'n van a 
córrer a Europa. 

Pérez-Sala, Pérez-Villamil, Jesús Pa-
reja o Adriàn Campos en 4 rodes i Car
dús, Pons, Reyes, Toni Garcia o Aspar, 
en dues, són noms significatius d'aques
ta generació espontània que del no-res 
han evolucionat cap a nivells molt alts. 

Uns en la F 3, altres en el Mundial 
. de Resistència, Els més coneguts, en el 
Mundial de Velocitat 

Carles Cardús, l'any 83, guanyava el 
títol europeu de 250 c.c. amb el pres
supost just, que sortia d'una botiga-
taller de Barcelona. Ara és figura del 
Mundial 

Sito Pons és el cas més extremat 
Porta quatre anys en el Mundial de ve
locitat i aquest any 1985 ja és oficial 
en 500 c.c, el "tope" per a un pilot. 
I ni un títol nacional! No participa als 
campionats d'Espanya des de la seva 
aparició pel Mundial de 250 c. c. I el 
futur li donarà la raó. Un pilot s'ha de 
fer en circuits, en campionats on elpi-
lotatge estigui al límit d'home i màqui
na. No en circuits limitats per voreres, 
faroles o nens asse^ts arran de la pis
ta. 

Espanya, per la gran afició al mo
tor, pel caràcter llatí i per les condi
cions climàtiques, està cridat a ser un 
dels països amb més èxits internacio
nals dins els esports del motor. 

Àngel Nieto no viurà eternament. 
Sito Pons o Carles Cardús han sortit 
fruit de la casualitat. Pareja, Pérez-
Sala o Pérez-Villamil mereixen córrer 
la Fórmula 1. 

I ara, quan s'està en plena alça dels 
esports del motor, seria imperdonable 
deixar passar l'oportunitat 

Les noves federacions (F.E.A. i 
R.F.M.E.) han de treballar més que 
mai L'entrada al Mercat Comú ha de 
possibilitar l'existència de material de 
competició, ha de generar "sponsors" 
i això es traduirà en un nivell més alt. 
Però per treure bon profit de tot això 
s'han de construir circuits. No n'hi ha 
prou amb promeses hipòcrites. S'ha 
complert un any de l'accident de Ri-
cardo Tormo. Per aquelles dates era el 
tema del dia, desgraciadament Pel 
"morbo" de la gent. J les autoritats 
dels diversos estaments, polítics o es
portius, anunciaven als quatre vents la 
seva ferma intenció de construir cir
cuits permanents. Andalusia, Aragó, 
Llevant, Castella, Catalunya, tothom 
havia de fer circuits. 

Els governs autonòmics, ajuntar 
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ments, federacions, entitats... sembla
ven molt ben avinguts. 

Ara, Ricardo Tormo ha sortit de b 
greu situació d'aleshores Ja camina. 
Però continuen fent falta els circuits, 
més que mai! 

Els pilots que hem esmentat abans, 
i tants d'altres en l'anonimat, ho de
manen a crits. El mateix esport nacio
nal ho necessita. 

Adrian Campos, en la prova inaugu
ral del Ct. d'Alemanya de F 3 va en-

Foto Lluís Vert 

EI 5 de maig es va córrer el gran 
premi d'Espanya de velocitat, 
davant la presència de 100.000 
persones. 

trar en 4.^ft lloc. Pérez-Sala i Pérez-
Villamil eren 7.è i 5.è en la primera 
d'Itàlia. Si to Pons, Carles Cardús o 
Aspar són pilots d'èlit, futurs cam
pions del món de velocitat 

Per ells i per tots els qui ho podrien 
fer tan bé com ells, l'administració ha 
de prendre determinacions. 

Les motos i els cotxes, cada dia 
més, són esports de multitud, de mas
sa. I els mitjans de comunicació això 
ho han entès. Ara hauran d'entendre-

ho els de més amunt, aquells que fa 
un any haguessin fet els circuits de dos 
en dos. 

Seria una llàstima que un altre Ri
cardo Tormo lluités tot un any... per 
salvar una cama, o la vida. I això pot 
ser demà, en qualsevol polifon I els 
sabria greu. 

A tot això; a Barcelona no en tenen 
prou amb un Barca triomfant Neces
siten més... tot 

Un club: el R.A.C.C (Reial Auto
mòbil Club de Catalunya). 

Un projecte: El circuit de Cata
lunya. 

lyues propostes: A Caldes de Mala
vella una, a Barcelona l'altra La giro
nina amb terrenys reals, amb un estu
di clar i raonable que demostra la 
funcionalitat d'aquest circuit La bar
celonina, amb uns terrenys inexistents, 
argumentant la negativa viabilitat de la 
proposta contrària, però sense alterna
tives vàlides. I el circuit, malgint tot, 
encara no existeix. 

Per una sobredosi d'orgull. Per una 
gent que no ti-eballa pel bé de l'esport 
si no per un nom, per una ciutat Per
què hi ha gent que no ha acabat de 
comprendre que el món del motor no 
en vol saber res de centralismes, ni de 
catalanismes mal entesos. 

Tot això, "venia a cuento" de què 
el Sr. Moràn ens ha apropat a Europa. 
Ara, hem d'aprendre a ser europeus, 
amb totes les conseqüències. 

Fi de l'esportiu de Ll-R 

Catalunya perd la partida 

Poques hores després de què l'es
port iu de Llagostera-Ràdio sortís per 
antena, les carreteres d'Espanya s'erp-
portaven un centenar de contribuents 
que ja no podran tastar el gust de la 
integració. La premsa d'aquells dies 
es feia ressò d'aquesta tràgica Setmana 
Santa, a! mateix temps que omplia pla
nes i més planes amb la bona nova: 
Moran, en unes esgotadores reunions, 
aconseguia el primer pas per la integra
ció a la comunitat. 

A l'altre costat de l'oceà, un esdeve
niment es convertia en centre d'aten
ció de tots els mitjans de comunicació 
dels cinc continents. El circ de la Fór
mula 1 es començava a Jacarepaguà, al 
Brasil. Primera prova del Mundial 1985. 

Tothom ho sap, Alaln Prost va gua
nyar. Tota la premsa en feia ample res
sò, i els rotatius nacionals no podien 
ser menys, òbviament. Però aquell ma
teix diumenge, a Alemanya tenia lloc 
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la segona prova del Ct. d'Alemanya de 
Fórmula 3. Recordeu que Adriàn Cam
pos havia quedat quart a la primera 
prova? Doncs va repetir el resultat, 
passant a ocupar la segona posició pro

visional. Evidentment, ia xifra que 
acompanya a la paraula " f ó rmu la " en 
els dos casos és prou significativa: 
FÓRMULA 1, fórmula 3. Els profes
sionals de la informació així l io ente
nen, i ofereixen un producte atraient, 
vendible, comercial. Es normal. Per 
això, des de sempre obro els diaris es
portius per l 'última plana, a la recerca 
d'aquelles petites notes, sense aparent 
importància, però que tenen un fons 
prou important per a qui segueix els 
esports anomenats "minor i tar is" . 

Si fins ara us he parlat de pilots, cir
cuits, integració i premsa esportiva, era 
pel lligam que tenen entre ells tots 
aquests temes. 

Ricardo Tormo es feria de gravetat, 
ja fa un any, i la seva voluntat, posada 
a prova una vegada més, li permetrà 
de tornar a la seva professió, la de pilo
tar motor de G. P. 

Un any, dotze mesos, i Catalunya 
que perd la partida. 

Tantes hipòcrites paraules, tantes 
xerrades electorals. S'havia d'aprofitar, •• 
Tormo era el tema del dia, fa un any, i 
les buides paraules podien representar, 
algun dia, més d'un vot en campanya. 

A Jerez de la Frontera, —i no és pri
mera plana—, el "Circui to de Jerez" és 
ja una realitat. 

Un poble amb idees clares i una 
afecció exemplar. El circuit s'inaugura 
aquest any. Al 86 funcionarà a " t o p e " . 
Una realitat. 

A Catalunya, regió econòmicament 
for ta, esportivament forta i geogràfica
ment ben situada, s'hauran de fer les 
curses en els despatxos, i Algú pot 
comprendre (jo no) on arriba la men
tali tat dels personatges que estan po
sant tants impediments a la creació 
del Circuit de Catalunya? 

Reunions i més reunions. En el 
fons, una cosa queda clara per a ells: 
Si no és a Barcelona, maleïda falta que 
fa el circuit. I així pot durar anys, 
tants com fa que porta cua. 

A Jerez ja el tenen, o quasi. A Ara
gó, Llevant, i Nord d'Espanya seran, 
sens dubte, més ràpids que aquí. Us 
asseguro que podríem estar parlant 
d'això hores i hores, però deixem-ho. 
De moment, quan aquestes lletres sur
t in a la l lum s'haurà corregut al Jarama 
Í5 de maig), el Gran Premi d'Espanya 
de velocitat. Serà un dia gran (premia 
nició personal) per a l'esport espanyol. 
Els resultats són el de menys. Vuitanta 
o cent mil persones hauran demostrat 

la importància que, té, ara per ara, l'es
port del motor. I si ho has vist en di
recte, com jo, o per televisió, potser 
comprenguis quant necessari pot ser 
allò tan impersonal i estàtic que en 
diuen "c i rcu i t " . 

A Europa, els tenen de dos en dos, 
com aquí les places de braus. Però Eu
ropa, encara és mol t al nord, i a Cu
llera continua havent-hi la paret a final 
de recta. 

Lluís Vert 
Abril 85 

U L T I M A HORA 

6 de maig del 1985 

Al Jarama, 100.000 persones van ' 
testimoniar la manca de circuits al nos
tre país, 

Paral.lelament, Adriàn Campos, a 
Alemanya, feia tercer a la 4.3 prova 
d'aquell Campionat de Fórmula 3. I ai-
sò el situa al segon lloc de la provisio
nal. 

Lluís Pérez-Sala, per l'altra banda, 
quangava la tercera prova de l'Italià 
dé F. 3, una setmana abans. 

Aspar, al Jarama, va dedicar la seva 
vistòria a Ricardo Tormo. I m'agrada
ria saber què pensava quan, amb els 
ulls molls, veia el seu alumne aclamat 
per 100.000 afeccionats. 

No costa massa imaginar que recor
dava aquelles paraules buides, falses, 
que fa un any, els mol t hipòcrites, dei
xaven anar a la premsa. Us asseguro 
que vaig "encarregar" el meu lloc per 
al "Jarama del 8 6 " . 150.000 és una 
xifra mo l t maca. I To rmo , l'any v i 
nent, podrà saludar-nos a tots a les 
"corbes de Le Mans". I "aquel ls", 
potser no diran res quan torni a pujar 
a la Derbi 80. Ho diran 150.000 per
sones. 
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Llagostera 
presenta 

Hem volgut entrevistar una vegada més a Jaume Riera com a Presi
dent de ia U.E. Llagostera, que fa tres anys era a Tercera Regional i era 
es troba a Primera Regional; amb dos anys dues categories: una vertade
ra proesa. 

Però també és cert que dins aquesta ent i tat hi ha el problema de 
l 'economia. i 

Degut a això Jaume Riera, com a President, i la Junta Directiva, pre
sentaran la seva dimissió el proper dia 7 de j u n y ; però deixem que el! 
ens ho expl iqu i . 

Abans de tot li demanaríem que ens 
fes un balanç d'aquesta temporada 84/ 
85. 

— Esportivament parlant ha estat 
molt positiva. Actualment tenim en 
combinació amb el Casal una sèrie 
d'equips en competicions dels quals 
esperem treure'n algun dia un bon pro
fit, per així fomentar la cantera. 

Pel que fa al primer equip no fa fal
ta que us doni gaire explicacions; tot
hom ha pogut veure la tasca que s'ha 
fe t Durant tres anys hem tingut la 
mateixa plantilla, tretd'algun nou fit
xatge. Amb aquests jugadors vam pas
sar, en dos anys, de 3.a a 1 .a Regional; 
ara estem lluitant per poder assolir un 
lloc entre els quatre primers de la clas
sificació. 

El que no va prou bé és l'economia. 
Passem a tots nivells per una gran crisi, 
i el futbol també se'n sent. Es una llàs
tima que amb la tasca que s'està fent 
aquí, no surtin els números i no es 
pugui mantenir, per aquest motiu, 
l'equip a Primera Regional. 

Em sap molt de greu dir-ho, però 
trobo que el poble no ens ajuda tot el 
que ens hauria d'ajudar. 

-S'ha dit que en la propera reunió 
de socis a celebrar el dia 7 de juny, 
vostè vol presentar la seva dimissió. 

—Sí, és cert. Tant jo com la Junta 
Directiva creiem que hem arribat fins 
on podíem arribar, la nostra tasca ha 
estat totalment positiva; acabarem la 
competició entre els quatre primers. 
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essent una vegada més l'equip revela
ció, aquest cop a Primera Regional. 

-Ql·lins són els principals motius 
pels quals ha decidit presentar la di
missió? 

—Només hi ha un motiu, la part 
econòmica. Per trobar-me el proper 
any amb tots els problemes que hem 
tingut fins ara, prefereixo presentar 
la dimissió, ja que no es pot aguantar. 

-Alguna possibilitat que vostè tomi 
a ésser President de l'entitat aquesta 
propera temporada? 

—És molt difícil; ara, si durant la 
reunió del dia 7 de juny s'arribés a al
gun acord favorable per a l'entitat, 
-m'ho tornaria a pensar, però d'entrada 
estic decidit a presentar la dimissió. 

—Creu que, d'ésser acceptada la 
seva dimissió, podria haver-hi alguna 
altra persona que es voldria fer càrrec 
de l'entitat? 

-Doncs sí, en podria sortir una al
tra. Tant jo com la Junta, no som im
prescindibles. Podria sortir una perso
na que volent-se fer càrrec, tirés 
l'equip endavant com hem fet nosal
tres... o millor que nosaltres! 

-De no sortir cap candidat, ^ens 
podria dir quin creu que serà el fiítur 
d'aquesta entitat esportiva? 

—IMo m'atreveixo a dir el que pot 
succeir perquè no ho sé. Ara, hem de 
fer el possible entre tots perquè el mal 
no vagi a pitjor. Jo no me'n rento les 
mans de tot això, ajudaré amb el que 
pugui, i crec que la Junta Directiva ac
tual també ho farà. 

- lEs va trobar amb algun problema 
quan va agafar per primera vegada la 
presidència del Qub? 

—Econòmicament no. Ara, esporti
vament sí, ja que ens vam trobar que 
no hi havia plantilla, a més, el terreny 
de joc estava tancat per quatre partits. 
Ens vam haver de desplaçar a Sant Fe
liu per poder jugar. Tot això va supo
sar unes despeses molt grans. Amb el 
nostre esforç es va superar i vam poder 
formar una plantilla que ens ha donat 
uns fruits molts bons. 

La U.E. Llagostera té uns socis, a 
més té la col.íaboració desinteressada 
d'una sèrie de senyors a qui els agrada 
que el Llagostera vagi endavant. D'arri
bar a aquests extrems, torno a repetir 
una vegada més, s'haurà de buscar so
lucions entre tots. 

-Ja per acabar, amb la mà al cor, 
Icreu que realment ha -valgut la pena 
ésser durant tres anys President 
d'aquesta entitat esportiva? 

—Doncs sí, ha valgut la pena per
què, deixant a part els problemes eco
nòmics que hem tingut, també hi ha 
hagut moments agradables que m'ha 
agradat molt de compartir amb tota 
aquesta pinya que formem la U.E. 
Llagostera. 

S'ha treballat molt fort per donar a 
l'equip del poble un nom que abans no 
tenia i degut a això mantenim unes bo
nes relacions amb equips de renom i 
ens han fet assembleistes de la Federa
ció Catalana de Futboí. 

Una cosa sí que haig de dir, i és que 
si hagués de tornar a començar, faria 
exactament el que he fet fins ara, 

-Bé, això ha estat tot Desitgem 
que durant aquesta propera reunió del 
dia 7 de juny, les solucions siguin 
d'allò més favorables per a l'entitat. 

U l T R A M A R I N O S 
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Un cop acabada la competició of i 
cial de futbol en les tres Categories: 
Infantils, 2.3 Divisió Grup E, Alevins 
Grup Preferent i Alevins Escolars, 
en les quals la secció d'esports del 
Casal Parroquial té en competició 
tres equips, ja podem fer un balanç, 
no gaire extens, d'aquesta temporada. 

Infanti ls, grup E 
Podem dir que ha estat un equip re

gular al llarg de tota la temporada. Un 
6.^ lloc en ia classificació general, amb 
un total de 29 punts i considerant que 
tenien rivals de la categoria d'un Pala
frugell, un Bisbalenc, un Guíxols, un 
Palamós o d'un Aro , ens atrevim a dir 
que no està gens malament. També 
hem de tenir en compte que s'han do
blat els punts de l'any passat. 

Actualment hi ha 7 jugadors infan
tils, els primers formats totalment al 
Casal, que estan jugant en els juvenils 
de la U. E. Llagostera. Els entrenadors 
són en Ramon Soler, Pompeu Pascual i 
en Jordi Blanch, i els delegats en Joan 
Puig i en Manolo Sànchez. 

Alevins Preferent 
Una bona actuació la dels Alevins 

en el Grup Preferent, ja que hem de 
tenir en compte que era el primer any 
que es jugava en aquesta Categoria en 
tota la Ipistòria del fu tbo l a Llagostera 
i que la meitat de l'equip era d'Alevins 
Escolars. Han assolit 28 punts i un 7.^ 
lloc en la General mol t meritori. 

Mol t bé per aquests nois que sense 
l'experiència d'altres han sabut estar a 
l'altura de les circumstàncies. 

Els seus entrenadors són en Diego 
Cortés i en Pareja. Delegats, en Lluís 
Planes i en Francesc Xirgu. 

Alevins Escolars 
Un equip completament renovat 

que sorprèn a to thom sempre és un 
mot iu d'alegria. 

Podem dir que aquests nois s'han 
guanyat un tercer lloc merescudament 
degut a la il·lusió que hi han posat, i a 
les ganes d'ésser algú en el món del fu t 
bol. 

El seu entrenador és en Toni Puig 
amb la col.laboració d'alguns Infantils. 
Els delegats són en Lluís Perxachs i en 
Jesús Planella. 

En el proper número donarem més 
detalls d'enguany i projectes per al 
proper any. 

DECLARACIÓ 
D'ACTIVITATS DE LA 

DELEGACIÓ LOCAL 
DE FUTBOL-SALA 

Per aquestes dates, ja s'ha acabat la 
Lliga, I nosaltres hem aconseguit el 
quart lloc de la Competició. 

Els inicis de la temporada no resul
taren dolents, encara que més enda
vant i degut a una-inexplicable mala 
sort i altres circumstàncies encara prou 
estranyes per a nosaltres, el cert és que 
varen perdre's uns punts, que al f inal 
ens van fer falta per tal de millorar la 
nostra posició a la Taula del Campio
nat, 

A la segona volta, però, només 
s'han perdut cinc Punts, la qual cosa 
ha mil lorat la pròpia situació- . 

Ara, ja falta poc per començar la 
Copa. I no dubtem que, amb una mi
ca de sort, tornarem a quedar entre els 
quatre equips millors de les comarques 
gironines. Inicialment, i a l'afecte de 
seguir entrenant-nos de cara al Trian
gular de la Festa Major, voldríem que, 
la nostra preparació, representés un 
t r iomf esportiu i un espectacle digne 
per a to ta l'afecció local. 

CATEGORlsyúnica: A ^krtir 
de 15 anyk-ilVíasculi i Feaieni. 
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TONI ITIN 

ei dels Dards'" 

En un número del Butlletí de Llagostera informàvem que Toni l·'ar-
t ín , campió d'Espanya de tir ai dard, va anar en representació d'Es
panya al "Masters" Mundial que es disputava a Anglaterra. 

Un cop acabat aquest "Masters" i després d'haver-se emportat un 
17.e lloc i un diploma, en Toni Martín va anar a altres Campionats... 
Però, deixem que sigui ell qui ensexpliqui la seva participació en aquest 
Campionat Mundial i el que ha fet fins ara...., ^ \ . _ ; Ï ^ : . Í , \ 

Jo no he començat pas gaire bé; he 
participat en tres "Rankings" i no he • 
puntuat en cap. De totes maneres tinc 
esperances de classificar-nne... •, ;:i;^ 

~És molt difícil aconseguir el titol 
de campió mundial, ja que hem de te
nir en compte que hi participen els mi
llors jugadors del món. 

Quants països hi participaven? 
— Doncs... uns 34 pai'sos, represen

tats per 143 jugadors. 

-1 a quin lloc vas quedar tu? 
—Al 17. Trobo que és fer un bon 

paper, ja que en cinc anys de partici
pació espanyola, cap jugador havia pas
sat de la primera ronda. 

-Com funciona l'organització 
d'aquest campionat mundial i quin 
concepte en vas treure d'ell un cop 
acabat? 

—L'organització perfecta, molt bé 
tot. Quan arribaves a la sala, els mem
bres de la Federació Mundial de Dard 
et felicitaven i seguidament comprova
ven si !a fitxa estava en regla. Després, 
es feien uns sorteigs regits per aquests 
membres que t'assignaven els contrin
cants i tres àrbitres per jugador-perqüè 
no hi haguessin manipulacions de cap 
mena. 

Quan al concepte, excel·lent. Per 
dir-vos un exemple us diré que mentre 
s'està disputant una partida no se sent 
cap soroll dintre la sala, tothom està 
callat; ara bé, un cop s'ha acabat, el 
públic s'aixeca i aplaudeix. És molt 
emocionant. 

-Creus que Espanya podria organit
zar algun dia un campionat mundial de 
tir al dard? • . 

—No, crec que no; estem molt en
darrerits en aquest esport i tampoc es
tem preparats. 

En Toni, amb el seu compny 
d'equip, al Black Cat. Foto Jovanet 

-Ens deies en l'última entrevista 
que et vam fer que t'agradaria que el 
trofeu 96 fos l'aconseguit a Anglaterra 
per haver lograt el títol de campió del 
món de tir al dard. No ha pogut ésser 
aixi, veritat Toni? 

—Per una part sí, ja que vaig aconse
guir un diploma, però el que jo real
ment volia emportar-me cap aquí no 
ha estat possible. De totes maneres ha 
estat una experiència més que tinc i 
espero, aquest any, tornar-me a classi
ficar, tot i que aquesta vegada el siste
ma d'eliminatòries és diferent al de 
l'any passat... 

-Com és aquest any? 

—Va per "Rankings". Seleccionen 
els deu primers de cada "Ranking" i 
els fan jugar entre ells. Així surten els 
classificats per representar Espanya en 
el Campionat Mundial. 

Marcas registradas: 

GRADULUX^ 
HARMONY 
LUXALON'' 

Nuestros fabricades: 

Perslanas enrollables de aluminio 

Persianas de lamas horizontales de aluminio 

Persianas de lamas verticales en tejido de 
algodón 

Falsos techos de aluminio y acero 

HunterDouglasEspaíía,s.a. 

TELFS. 8 3 OO 51 / 8 3 07 3 6 - 7 

Ctra. de Gerona a S. Feiíu Guíxols, Km. 19,200 

L L i ^ G O S T E Ï K i ^ (Gerona) 
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-Deixant a part el campionat mun
dial, què has fet fins ara? 

—Al cap d'un mes d'anar allà, vaig 
anar amb- l'equip del Blak-Cath {érem 
cinc) a f-yiàlaga, concretament a Torre-
mdlrnos, on vam disputar un campio
nat, organitzat per la Federació Mun
dial, de categoria individual, parelles i 
t r io . 

Una cosa a destacar és que, a Torre-
molinos, de '400 Jugadors que érem, 
tan sols nosaltres cinc érem .espanyols. 

En l' individual vaig tenir molta nia-
la sort, ja que no vaig arribar als quarts 
de final. Em van eliminar, abans. En 
parelles, amb en Carles Pagès, vam que
dar cinquens. 

Després de Màlaga vam anar a Pal
ma, també amb l'equip del Biak-Cath. 
Vaig quedar en el lO.é lloc i vaig em
portar-me el premi a la mil lor partida i 
a la mil lor tirada. En Paco Carroza va 
quedar primer. 

A l cap de quinze dies vam tornar 
allà mateix per participar en un carn-

:p iona t de parelles amb en Carles Pa
gès. Fórem primers i vam guanyar un 
premi en metàl.lic. 

Dintre de poc n'hi haurà un altre 
també a Palma. El que succeeix és 
que to t això val molts de diners i jo 
no disposo de gaires; per això estic 
mol t agrai't a Sebastià Padilla, ja que 
sí puc disputar tots aquests campio
nats és gràcies a ell. Espero que algun 
dia li pugui tornar tots aquests favors 
que em fa. 

Gràcies també a vosaltres. 
Bé, com us anava dient, l 'últ im 

campionat el vaig disputar a Olot amb 
moriu de l'aniversari d'un Club de dard 
d'allà. Vaig anar-hi amb en Joan Llo-
veres i ens vam emportar tres trofeus 
mol t bonics: l ' individual que el yaig 
guanyar jo, i els altres dos amb en Joan 
de parella. 

-I ara, què penses fer? ' 
—Dintre poc es tornarà a fer un 

campionat a Palma, amb un premi en 
metàl.lic, on espero poder anar-hi i 
guanyar-lo. 

distribuciones 
reunidas, s.a 

cA Girona, 168 - Telefono 258.20.04 

08037 -BARCELONA 

- CALENOARIOS - LLAVEROS 
- ENCENDEDORES - BOLIGRAFOS 

-CAMISETAS-CARTERAS - A 6 E N D A S 

Y TODA CLASE DE ARTICULOS PARA 

PUBLICIDAD 

Nuestro representante autorizado 
para GIRONA y provincià: 

Francisco Palacios Pelegrino 

Urbanizaciòn Llagostera Residencial 

c/. Escudos, 11 - Telefono 83.07.69 

LLAGOSTERA 

COL·LABORADORS: 

TRANSPORTS PAYRET 
Cantallops, 2 

FARMÀCIA SAURÍ 

Col·lectiu de Redacció 

(Llegendes, cròniques i vivències) 
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Galerías Neptuno, 11 — Galerías Montseny, 3 

Teiéfonos 81 73 44 - 81 73 45 

Playa de Aro (Costa Brava) 

LES OFRECEMOS NUESTROS SERVSCIOS: 

— BILLETES DE AVION 

— TREN 

— BARCO 

— EXCURSIONES ORGANÍZADAS 

— ALQUILER DE AUTOCARES Y MÍCROBUSES 

— PRECIÓS ESPECIALES PARA GRUPOS 

CONSULTENOS. TENEMOS PREPARADO SU VIAJE DE 

VACACIONES, NEGOCIOS O LUNA DE MIEL 

VIAJES ETUSA. S. A. - GALERÍAS NEPTUNO, 11 

Telefono 81 73 44 - 45 

PLAYA DE ARO 

Delegado en LLAGOSTERA: 

J. MOLERO MIRAUT 
Calle Costa Brava, 18 

Telèfon 83 07 07 




