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aquest especial de Festa Major que com 
sempre us arriba a les mans just dos dies 
'abans, hi coincideix un doble motiu de sa

tisfacció. Primer, perquè ens pertoca, atès que 
celebrem que ja hem arribat al número 50, i per 
això us convidem a tots el divendres 20, a les 
onze de la nit, al local del passeig de Pompeu 
Fabra, a la festa de presentació. 

A les planes interiors, l'Enric Ramionet, un ex-
col.lectivista, fa un resum de la trajectòria 
d'aquests vuit anys amb humor i ironia. Es molt 
remarcable el nombre important de gent que ha 
participat en aquest projecte comú, que aspira 
a arribar al número cent. 

També ens hem d'alegrar que després de 
tants anys de reivindicar la festa major popular, 
aquet any s'ha posat vertaderament de color 
jove. La varietat de la programació, la coordi
nació i l'esforç general que es demostra en to
tes les activitats —classes de ball, concurs de 
flors, participació en tots els actes—, ens fan al
birar una nova festa. Per primea vegada en molt 
de temps, la festa respira il·lusió. FEM FESTA 
MAJOR! 
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moguda 

Joves vora un atac d'avorriment 

"A uns dies, asseguts en un bar, parlàvem del que faríem el 
'diumenge, certament era un problema. On aniríem? Cada 
cap de setmana era el mateix. Intentàvem cercar nous 

ambients, però érem conscients que ni aquí, ni enlloc no els 
trobaríem. Mirant al nostre voltant vam veure molta gent jove, que 
segurament que es trobava com nosaltres, amb el dubte de què 
fer? 

Així, vam decidir que seria interessant de saber, cap a quins 
llocs es mou el jovent de Llagostera. 

Per fer aquest reportatge hem re
collit un seguit d'opinions de diferents 
colles, sempre partint de la base que ia 
gent de 15 anys, no té les mateixes 
inquietuds a l'hora d'escollir, que la de 
25. Existeixen diferències importants 
dintre colles de la mateixa edat, i fins i 
tot dintre el mateix grup. 

Malgrat que sigui difícil d'analitzar 
tot el jovent d'un poble, hem intentat 
que aquest escrit sigui el més repre
sentatiu possible. 

Per recollir material, ens hem basat 
en quatre preguntes, que crèiem indis
pensables: 

1.— Que fas si t'has de quedar a 
Llagostera? 

2.— Si marxes de Llagostera, on 
vas? 

3.— Què trobes fora que no hi hagi 
aquí? 

4.— Què busques en una dis
coteca? 

Sobre aquestes qüestions hem 
visí: 

El jovent de 15 a 17, en general, 
volten bars; sempre movent-se en un 
ambient determinat. Allà, saben que es 
poden trobar amb la seva colla, per fer 
un toc I passar l'estona. La sala de 
màquines és un dels punts de reunió 
preferits. Tot això si es queden a Lla
gostera; sí marxen, que generalment 
és el que solen fer, escullen sobretot 
les discoteques de la costa i les de 
Cassà (que triïn les discoteques de 
Cassà és comprensible, ja que en 
aquesta edat hi ha el problema del 
transport, que queda resolt per la bona 
combinació d'autobusos). Quan co
mencen a tenir transport propi es des
placen més cap a Platja d'Aro. No 
freqüenten el cinema, ia majoria opina 

que "és avorrit I que allà es perd el 
temps". 

Aquesta tendència a marxar del 
poble és deguda al fet que a Llagos
tera no hi ha ambient, ni discoteca. 
Quedant-se aquí no tenen possibilitat 
de trobar el que busquen, gent nova, 
gent diferent, poder ballar i íins i tot 
"lligar". 

La diferència entre l'anterior grup i 
els joves de 18 a 21 anys, és que 
aquests últims disposen d'un mitjà de 
transport propi i per tant, tenen més 
llibertat de moviment. Si es queden a 
Llagostera, coincideixen força amb els 
anteriors; es troben en bars, que són 
més ambients musicals que de 
"bistrot". És un punt de trobada més, 
que a vegades es converteix amb 
l'únic, però solament punt de trobada, 
perquè hi ha un sector de gent que no 
es queda al poble. Com últim recurs, si 
es queden, s'organitzen en colla per 
anar a fer un sopar, mirar una pel.lícula 
de vídeo a casa d'algú o individualment 
solen anar a veure esports. 

En tot cas, aquests grups, quan 
van fora de Llagostera, solen coincidir 
a triar un lloc més tranquil, com pot ser 
el cinema i els dissabtes s'inclinen 
més per la marxa. Recordem un altre 
cop que són gent, la majoria amb 
transport propi, i per íaní, que poden 
desplaçar-se a discoteques, o festes 
populars relativament lluny. Les dis
coteques més freqüentades pel joves 
de 18 a 21 anys són les de la costa 
(Platja d'Aro). Els cinemes, normal
ment els de Girona. 

Val a dir que segons la gent 
consultada, un tant per cent molt ele
vat no és partidari de les discoteques. 

perquè aquestes li suposen un stress, 
tant per la impossibilitat de parlar com 
per la dificultat que hi ha per moure's 
quan hi ha molt de moviment. 

Hi ha persones que són partidàries 
de les festes populars, on l'ambient és 
més relaxat, donat que tothom va al 
seu aire, a més hi ha la possibilitat 
d'establir contacte amb la gent d'altres 
pobles que no coneixes, al contrari de 
les discoteques. 

En relació a les activitats dels 
grups de 18 a 21 anys, no seríem del 
tot honestos, si no tinguéssim en 
compte també unes minories que s'ho 
munten d'una altra manera. Són gent 
que els dissabtes van normalment, 
com tothom, a buscar ambients més 
moguts, però que prefereixen passar 
una tarda tranquil·la al teatre o sen
zillament fent una visita "cultural" a un 
poble dels voltants que tingui algun 
atractiu, abans que tancar-se en una 
discotecaounbar. 

En general, però, la característica 
comuna que defineix els joves d'aques
ta edat, és el desig sobretot de trobar 
coses noves, nous ambients i nova 
gent. Els agradaria en alguns casos 
—suposem que en molts— poder viat
jar i conèixer constantment. Aquest 
seguit frustrat és potser el que fa que 
es desplacin, encara que només sigui 
fins a Platja d'Aro per buscar el que no 
troben aquí. 

Anar a una discoteca suposa, per 
una part de gent, una manera íàcil 
d'oblidar les coses, de passar de tot i 
d'intentar, encara que sigui per poca 
estona, desfogar-se del pes de tota 
una setmana pesada, treballant o 
estudiant. 

Punks i heavys 

Entrem ara a explicar una qüestió 
més difícil que és cap on es belluguen 
els joves ja més grans, els joves de 21 
a 25 anys. 

La majoria d'aquest jovent té molt 
clar cap on vol anar i els camins són 
molt diferents! No volem pas dir que 
una part de gent sigui la normal i els 
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altres les "ovelles esgarriades", però si 
que és evident que hi fia joves que han 
triat comportaments més conven
cionals i altres que potser marxen més 
deJ cànon establert. 

Ens referim ais grups marginals 
com són punks i heavys que al 
contrari de ser-nos indiferents, com 
tota manera distinta de pensar, ens 
haurien d'enriquir. No pretenem, en 
cap moment lioar o posar per damunt 
de l'aitra gent aquests grups, però sf 
dir la nostra opinió que es basa que 
potser abans de la crítica caldria 
conèixer i entendre les persones dife
rents, sobretot en un poble no gaire 
gran. 

En geneneral, el jovent d'aquesta 
edat, tornen a reincidir en l'assistència 
a llocs com pubs, bars o senzillament 

a quedar-se a casa mirant espec
tacles esportius, etc... 

Si es decideix d'anar fora del poble, 
com se sol fer la majoria de les ve
gades, els llocs escollits no difereixen 
molt d'aquells on van els més joves 
que ells. Tant ets grups de 21 a 25 
anys com els de 18 a 21, trien per 
passar la tarda les discoteques de la 
costa i els cinemes de Girona. En el 
cas de grups que busquen una 
"moguda" diferent el que més els 
agrada són llocs "durs" per poder-se 
desfogar I sobretot "privar" molt. 

Cal dir també que hi ha un grup de 
jovent del poble que gairebé tenen 
l'obligació de marxar de Llagostera si 
és que volen trobar l'ambient idoni a 
les seves preferències, als que fins I 
tot en alguns llocs se'ls nega l'entrada 
0 encara que no se'ls negui direc
tament, no són gaire ben rebuts. 

El gran problema dels grups 
d'aquesta edat és sens dubte, l'avo
rriment de fer sempre el mateix. Per 
això opinen que els dissabtes són 
millor per sortir perquè són més 
desorientaíius: en canvi els diumen
ges estan concebuts més com a una 
festa tradicional amb el "rotllo" molt 
establert ja a priori. Hi ha la pos
sibilitat, els dissabtes, d'anar a con
certs, festes í en definitiva canviar 
més, que és el que tothom vol. 

El que empeny el jovent de 21 a 25 
anys a sortir del poble és també molt 
similar al que feia que la gent una mica 

. niés jove també marxés. Sempre el 
mateix, buscar coses noves! 

Voldrien varietat de pubs, veure 
altra gent, podfer anar a una bona 
discoteca, en alguns casos buscar 
algun "ligue", i en altres casos el que 

es busca ós, tipus de bars de
terminats on tothom pugui anar sense 
que ningú no se senti marginat, llocs 
on es barregen tots aquests grups 
abans citats i que normalment no es 
troben a prop. 

Excepte en els casos esmentats 
abans de gent que se'n va a la disco
teca a lligar, en general, la discoteca 
ja no respon als gustos dels joves 
d'aquesta edat, que, potser una mica 
per cansament no s'hi troben gaire a 
gust, encara que hi continuïn anant ja 
per qüestions de seguir la gent de la 
colla o tan sols per Inèrcia, per manca 
d'altres idees. 

Els molesta en una discoteca la 
impossibilitat de parlar, de moure's i 
fins i tot a vegades, de ballar. I també, 
perquè no dir-ho? La simbologia 
d'aquests llocs com a una gran sala a 
triar un noi o una noia, com si d'un 
supermercat de carn es tractés. 

És curiós, l'ús que es fa de les 
discoteques, en el cas que agradin. 
Són més uns llocs de reunió i d'anar a 
fer tocs i xerrar amb la gent, malgrat la 
dificultat, que no pas llocs per anar a 
ballar com originàriament haurien de 
ser. Els joves d'aquesta edat conver
teixen les dicoteques en una cosa 
semblant a un disco-pub. En eis casos 
que es balla, sembla que quasi exclusi
vament se surí a la pista quan sona 
alguna cosa "durilla" o molt animada, 
com sevillanes, música anti-comer-
cial, etc... 

Sevillanes I "tablao" 

Hem de fer ressò, per acabar, de 
dues peticions, que ens han estat 
fetes mentre recollíem material per 
aquest reportatge i que són: una, 
posar un "tablao" flamenco a Llagos
tera on es pogués anar a passar 
l'estona i a ballar fins altes hores de la 
matinada, i l'aitra introduir dins l'ex
tensa llista de bars: pubs del poble, 
encara que només fos un sol local on 
gent de molt diferents maneres de 
pensar, de vestir i fins i tot de 
comportar-se poguessin conviure amb 
mutu respecte els uns amb als altres. 
Creiem sincerament que no és tan 
difícil. Si altres pobles ho tenen, 
nosaltres també ho podrem aconse
guir. 

Al llarg d'aquest escrit hem intentat 
donar una visió global de cap on es 
belluguen els joves de 15 anys fins a 
25. Encara que som conscients que la 
joventut la porta l'ànima i no un número 
simbòlic, no teníem més remei que fer-
ho d'aquesta manera. Esperem que 
ningú no s'hagi sentit envellit de cop 
en llegir el reportatge. 

Hem estat el més fidels possible a 
les opinions que havíem recollit de la 
gent en l'escrit anterior, però creiem 
que serà un bon punt i final dir que ha 
valgut la pena recollir aquestes opi
nions, perquè potser ens han mostrat, 
0 almenys confirmat, coses que 
crèiem. 

Una d'elles i que hem trobat repe
tides vegades és l'errònia creença que 
la gent coneguda i que tens tot el dia al 
costat no hi pugui aportar res de nou. 
Tots ens adonem del nostre error en 
determinats moments, com és en una 
festa on tothom va una mica "alegre", 
quan ens atrevim a parlar amb algú a 
qui veiem cada dia à Llagostera i no 
gosem saludarpervergonya. 

Una altra qüestió que creiem que és 
important, i que pot arribar a convertir-
se en un problema en alguns grups, és 
la impossibilitat de posar-se tots 
d'acord, que acaba traduït sempre en 
una part de gent que va a gust a un lloc 
determinat seguit de l'aitra part a la 
qual no li queda més remei que seguir, 
perquè sinó se li han acabat les pos
sibilitats de sortir o es veuen obligats a 
fer-ho sols. 

Aquest problema ve donat una mica 
pel tancament dels grups formats de 
gent que es coneixen molt entre ells 
però als quals no els Importa massa l'ai
tra gent per establir relació. 

Tenim clar que l'ambient, la marxa, 
la porta cadascú, però també sabem 
que per molta marxa que es porti si 
l'ambient no acompanya no hi ha 
manera de passar-ho bé. 

Acabem dient que hem intentat 
mostrar els grups més significatius del 
poble, però que tenim en compte la 
possibilitat que hi hagi algú que no se 
senti identificat amb cap de les acti
tuds que hem citat. 

Esperem que el lector sigui cons
cient que en un treball d'aquesta mena 
és impossible l'exactitud i per tant 
comprengui els possibles errors. 

Hem arrelat la idea del reportatge, 
d'una tarda d'avorriment d'un diumen
ge. Segur que tothom s'hi ha trobat un 
dia o altre. En les nostres mans està 
de solucionar-ho, pensem que no hi ha 
res intocable i menys en un poble que 
viu cada cop més. 

Eduard Alejandre 
Aurora Marco 

Dani Rodes 
Montse Vila 
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L fet, de tan evident, ha esde
vingut un tòpic: vivim submer-

igits per una allau d'informació. 
Amb el telèfon al despatx, el televisor 
al menjador, la ràdio al cotxe i el tran
sistor a la tauleta de nit, la informació 
ens arriba de tot arreu i vessa per tots 
cantons. Hem vist, en l'accelaració pro
gressiva de la història i en la perfecció 
creixent de la tecnologia, una evolució 
acumulativa d'eines de comunicació i, 
com a coseqüencia, un augment quan
titatiu de notícies que ni tan sols tenim 
temps de desxifrar, de digerir o d'assi
milar. Són, a més, notícies generades 
sempre en els grans nuclis urbans, en 
els punts de concentració del poder i 
del diner, cada cop més inexpugna
bles. Com ha escrit Jaume Guillameí, 
"hi ha un creixent desarmament social 
davant la complicació industrial i la so--
fisticacló tècnica dels mitjans d'abast 
general". No sols perquè l'home del 
carrer no pot accedir a la propietat i a 
l'ús dels grans mitjans, sinó perquè 
aquests no II donen opció per saber ni 
per dir allò que passa cada dia al seu 
poble oa casa seva. 

La mítica llibertat de premsa ja no 
és tant, doncs, com abans, la famosa 
"llibertat d'expressió", sinó la llibertat 
de tenir a la mà els mitjans de co
municació adequats per poder-hi expli
car les coses que ens interessen: les 
que ens són més immediates i afecten 
la nostra convivència quotidiana. Per 
això ens fan tanta falta les revistes 
locals, destinades a ser un xic de tots, 
a promoure la comunicació entre tot
hom, a estimular la participació col-
lectiva i a expressar la vitalitat peculiar 
de cada indret. 

Tot això el Butlletí de Llagostera ho 
té molt clar des d'aquell número 0 
ciclostilat de març de 1980. En ei 
primer i ja llunyà editorial es parlava 
dels mitjans de masses controlats pel 
poder i de la centralització progressiva 
de la premsa i se'n denunciava la con
seqüència: "Els esdeveniments del po
ble no queden reflectits enlloc". A 
partir d'aquesta constatació, es ma
nifestava un doble propòsit: primer, 
"que els fets i la problemàtica local 
tinguin la transcendència i el ressò que 
es mereixen"; segon, "que sigui també 
(la revista) un mitjà d'opinió, crítica i 
diàleg". És a dir, d'una banda la in
formació i de i'altra l'opinió, els dos ves
sants igualment bàsics del teulat que 
ha de cobrir l'edifici de qualsevol mitjà 
de comunicació. 

Aquest coneixement tan precís del 
propi paper i la consciència de la ne
cessitat de jugar-lo deuen haver fet 
que la revista superés tots els esculls 
fins a la fita del número 50. Amb dra
màtiques alternances d'eufòria i de cri
si, el BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA ha 
arribat a ser la publicació de més llarga 
durada en la història de la vila. Ara els 
cinquanta números coincideixen amb 
l'estrena de local propi i amb dos nous 
projectes de consolidació i de futur, i 
ens plau d'acompanyar els seus res
ponsables en aquesta ventura, cada 
cop més arriscada però també més ine
ludible. 

Narcís-Jordi Aragó 
President de la Demarcació de 

Girona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya 

QUESTA aUegoria d'entrada a la nostra Festa Major és molt rica en 
[Suggeriments: s'obre a un ventall de temes que la limitació de l'espai 
im'obliga a triar-ne un: el de les persones, deixant més de banda les coses, 

que també estan dins la Festa. 
Les famílies, base del nostre municipi, com de tota ta societat, són tes primeres 

receptores i, a la vegada, protagonistes, de la més genuïna essència d'aquesta 
anyal celebració. 

A cada llar s'espera, es prepara i es viu tan intensament que s'eixampla als 
membres que viuen a fora; i fins als amics íntims i, tots junts, participen de 
l'organització festiva que, pera cada edat, s'ha preparat. 

És la Festa de tots, com la sardana que creix, entre mans amigues, per rebre 
amb el mateix goig el conegut i el que no ho és, talment com el que convida a 
prendre part de la seva alegria, que lí resultaria un absurd, si ens fos egoista. 

Amb aquesta disposició l'Ajuntament ha posat molta il.iusió de procurar fer-vos 
la Festa Major tan agradable, com ho desitgem a tots els que ens acompanyin. 

I que pej; a molts ho feu. 
Vostre, 

Narcís Casas i Masgrau, ralcalde 

'OTS, alguna vegada, en desper
tar-nos a una hora imprevista de 
la nit, hem pogut observar com 

alguna cosa inquietant ens feia 
companyia. Potser aquesta cosa in
quietant es trobava al costat de l'ar
mari, als peus del llit o en un racó del 
dormitori. Tant li fa, ja que el lloc que 
hagi triat e! fantasma és anecdòtic i 
endemés, i cal reconèixer-ho, tampoc 
no ens hi fixem massa, perquè la por 
desorienta. O sigui, que obres els ulls 
a les tres del matí, i una ànima en pena 
se't manifesta. Si ets precís i no dei
xes que el temor visceral et desordeni 
les idees, contemplaràs l'aparició amb 
absoluta sang freda, de la mateixa 
manera que si al contrari, t'espantes 
davant el fenomen, gairebé segur que 
la caca t'embrutirà les calces. Jo crec 
que per reaccionar com cal davant la 
presència inesperada d'un ésser de 
l'altre món, convé comportar-se amb la 
dignitat pròpia d'una persona viva i 
sense alarmar-se massa en detectar-
lo. Els espectres solen caracteritzar-
se per una inoperància formal, i no se 
sap que cap ni un d'ells hagi perjudicat 
les persones. D'acord que entren a 
l'habitació, alcen els braços i diuen 
Uuuuuh! Molt bé, és correctíssim 
això que fan, i mals ectoplasmes 
serien si no intentessin fer-nos por. 
Però ocorre que cada vegada més, I 
m'agradaria saber-ne la raó, la seva ja 
de per si inapreciable substància, es 
difumina, esdevé tel invisible i imatge 
que no pots haver. És el destí fatal de 
les misterioses ombres, que a més 
d'arrossegar una condemna eterna, 
resulta que fan el préssec. Jo, insom
ne per naturalesa, en sóc testimoni 
fefaent: l'esperit de Napoleó em sem
bla ridícul, i la vaga imatge d'allò que 
fou el dictador de El Pardo no m'atri-
bula en absolut. Quina és la raó? 
Doncs que ja no tenen cap mena de 
substància, ja no ens poden fer res, i 
ei vaguen erràtics i translúcids és 
perquè no els queda altre remei. Os
tenten el càrrec de fantasma, que és 
treball inútil i mal pagat. Sobretot si 
amb prou feines se'ls veu. 

Jordi Soler 
Periodista i ninotaire 





Quatre anys de director de Llagostera Ràdio 

'N Joan Carles Buhigas i Casadevall és el director de l'Emissora Muni-
'cipal del nostre poble. Des de fa quatre anys, es dedica a portar a 
"terme la seva tasca amb un equip d'uns trenta col.laboradors. Aques

ta entrevista intenta ser una mena de suport a aquests joves de Llagostera 
que no escatimen a l'hora de fer una feina rigorosa i compromesa, al mateix 
temps que es diverteixen fent ràdio. 

Joan Carles Buhigas en els estudis de Llagostera Ràdio. 

D'on va sortir la Idea de fer una 
emissora de ràdio a Llagostera? 

Es necessitava donar un 
aire nou a Llagostera. Un dia 
estàvem parlant en un bar i va 
entrar un candidat a les elec
cions municipals I vàrem aprofi
tar per parlar-ne, II va semblar 
molt bé la Idea, i ho va fer cons
tar en ei programa electoral del 
seu grup. Després d'això ens 
vam anar animant per fer un 
grupet que pogués tirar enda
vant Llagostera Ràdio. 

Qui van ser els pioners de la idea? 
En principi érem en Xevi 

Ros, en Pere Vila, en Quim Pla
nella i io. 

Quina resposta vàreu rebre de 
l'Ajuntament de Llagostera? 

Molt bona, ens van oferir el 
local on ara estem, endemés 
de tots els aparells de l'emis
sora. 

Com va respondre inicialment el 
poble? 

La resposta fou massiva. Ei 
primer any el telèfon no parava 
de sonar. Era una novetat i a 
tots els va despertar la curio
sitat. Hem de tenir en compte 

que en aquell moment tii tiavia 
poques emissores municipals. 

Com es va escollir la gent per fer 
ràdio? 

Es va convocar una reunió a 
l'Ajuntament on podia assistir 
tothom qui hí estigués interes
sat. Ais interessats se'ls feia 
contestar un qüestionari on 
constaven diverses dades: l'e
dat, l'experiència,... i com a 
molt important el programa que 
voldrien fer, intentant el màxim 
de varietat i qualitat. 

S'exigia també que se sabés 
parlar el català i que tingués 
un mínim de 16 anys. 

Hi havia molta gent Interessada? 
De 20 a 25 persones que els 

atreia la idea de fer ràdio. 

Com està estructurada l'emissora 
funcionalment? 

El director, un secretari, un 
tècnic, un cap de publicitat I 
un cap de discografia i per úl
tim els locutors. Per altra ban
da hi ha un patronat de la rà
dio, Integrat per tres membres 
de l'Ajuntament i dos de la Rà
dio. 

Quilafinancia? 
Teòricament l'Ajuntament, 

però a la pràctica el- finan
çament va repartit entre l'Ajun
tament 1 la publicitat que entra 
a la ràdio, que és una font d'In
gressos prou important. 

Com ha evolucionat l'emissora en 
aquests quatre anys? 

• Variacions en la programació i 
horaris: 

En principi era període de 
proves i l'horarl era molt reduït 
de 5 a 10 del vespre. Després 
es va anar ampliant de 5 a 12 
de la nit. Fins ara, que s'emet 
de 4 a 12. Alxi s'ha assolit un 
nivell de professionalitat més 
alt I més hores d'emissió. 

• Relacions amb les cases discogrà
fiques: 

Jo coneixia en Sala, que es
tava treballant a Ràdio Platja 
d'Aro, ell fou el tècnic durant 
un temps, ell tenia contactes 
amb diferents cases discogràfi
ques i d'allà en van sortir les 
principals relacions. 

• És legal l'emissora ? 
Sí, tenim un permís que ens 

ha arribat d'EMUC. Podem sor
tir al carrer amb 50 wats de po
tència, va en funció dels habi
tants del poble. 

Publicitat 

Quantes campanyes es fan al llarg 
de l'any? 

N'hi ha 3: per la Festa Major, 
Setmana Santa i Nadal. 

Qui s'encarrega? 
En Jaume Torrado firma els 

contractes i la Pilar Miquel els 
va a cobrar. 

Ampliació del local: 
El principal problema és que 

aquí en el mateix edifici, hi ha 
tres entitats diferents. Cadas
cuna necessita local propi per
què disposa d'un espai massa 

redu'ft. És un problema per solu
cionar, de ~ moment està sobre 
la taula. 

Problemes amb la unitat mòbil. 
El principal problema ós qua 
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no en tenim, la que teníem fins 
ara era molt dolenta I les vega
des que havia de sortir al car
rer no funcionava. Actualment 
s'ha proposat a l'Ajuntament 
dins ei pressupost, la compra 
d'una Unitat Mòbil I de moment 
no ens la volen concedir. 

Activitats Commemoratives de ca
da aniversari. 

En el primer any es va fer un 
sopar per commemorar el pri
mer aniversari. 

Després el següent any es 
varen fer unes jornades radio
fòniques en les quals parlaven 
diferents personalitats d'EMUC 
i un segon sopar. 

En el tercer Aniversari es va 
fer l'espectacle Per Art de Mà
gia, i un altre sopar. 

Per aquest quart aniversari 
només hi ha previst un sopar. 

Quins programes tenen o han tingut 
més audiència? 

Principalment el de sarda
nes, et col·loqui, el cavallet de 
colors, música clàssica t ei 
rock de nit. 

Qui escolta la ràdio? 
Depèn molt dels programes, 

va en funció de a qui estiguin 
dirigits, però es mou en una 
mitjana dels 5 1 els 80 anys. 

Per què la gent només participa en 
programes concursos i no en d'aitres 
on només es demana l'opinió pública? 

Penso que és qüestió de ver
gonya i que això és un poble i 
aquí ens coneixem massa tots. 

Els programes concursos 
són més lucratius I no compro-
tneten tant. 

Personal que treballa actualment a 
la ràdio? 

HI ha més o menys 30 perso
nes que tenen un programa fix. 
Ningú cobra, tothom ho fa per 
plaer personal. 

Com veus el futur de l'emissora? 
Una miqueta negre. Una en

titat costa molt de mantenir-se 
durant un període llarg de 
temps. La gent es "crema" I 
s'ha de renovar personal. A 
fhés, hi ha molts problemes que 
s'han de resoldre. 

Col.lectïu de redacció 

>©©(g© ^m íS)©ío. 

La casa número 14 del passeig de Rompeu Fabra, propietat de la família Ba!-
mafia, que actualment viu a Barcelona, es va enfonsar la nit del 29 de març pas
sat, mentre el matrimoni que hi vivia, en Pere Badia, de 76 anys, i la Montserrat 
Garriga, de 72, dormien. 

La Montserrat caigué sobtadament del seu llit de la planta baixa al soterrani. El 
seu marit, en canvi, anà a parar al seu costat des del primer pis quan sortia de la 
seva cambra per intentar assabentar-se del que succeïa, No hi havia llum i en 
arribar al passadís experimentà que tampoc no hi havia el terra. Tanmateix, mal
grat i'espectacularitat de l'accident, ni l'un ni l'altre van fer-se res de gaire impor
tància, malgrat les patacades i els punts a la cuixa que li van haver de fer a ell. 

L'edifici, construït l'any 1884, no presentava, abans del succés, senyals que 
fessin pensar que s'enfonsaria. La causa que, en últim terme, va fer que els fets 
es precipitessin van ser les darreres inundacions, durant les quais els soterranis 
de !a casa van emplenar-se d'aigua, i els van ressentir. Concretament fou una de 
les voltes del soterrani la que es va col·lapsar, i després la seguí una altra per 
falta d'un punt de suport. Alhora també va caure la paret mitgera, i per tot això va 
baixar el terra de les dues plantes. 

Ara, aquesta casa i l'adjacent, la número 16, no habitada, han estat declarades 
en ruïna pels serveis tècnics de l'Ajuntament, cosa que significa que caldrà ender
roca r-les. 
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A acabat el concert. Al saló-cafè del Casino Llagosterenc, 
una gran multitud angiesa paria amb gent de Llagostera, 
mentre es delecta amb "taquets" de formatge i xampany 

català. 
Nosaltres anem a la "caça" del director de la banda, Graham 

Hirst, per poder treure unes quantes ratlles per al número 50 del 
nostre Butlletí. 

1 £^ f̂ 5 . 

L'orquestra anglesa durant el seu concert al Casino 

—Quants instruments hi ha a la 
banda? 

—Un moment, a veure... deixe-
me'ls comptar. Clarinet, flauta, sa-
xòfon, trompeta... 17! En total són 17. 

—I quina edat tenen, més o menys, 
els components de The Vermuyden 
Concert Band? 

—De 13 a 18 anys, excepte la noia 
que cantava, que en tenia 22. 

—Explica'ns alguna cosa de 
Downcaster, la vostra ciutat. 

—Downcaster és coneguda per la 
quantitat d'escoles que ensenyen 
música als joves. Molts, es troben els 
divéndreso/ieisdissabtes per tocar. A 
part de la música, puc dir que a 
Downcaster hi ha molts miners, és 
conegut el seu acer, el seu esport... 

—Quan es va formar la banda? 

—Fa uns eet anys. Jo, però, vaig 
arribarfaunsdosanys.L'altredirector 
ja estava cansat, jo vaig agafar el 
relleu. 

Al llarg d'aquests anys, els pares 
han ajudat molt, han fet força feina. 

—És molt difícil dirigir? 

—Sí.Sincerament,ésdif[GÍ!.Hasde 

ser estricte, però també ensenyar de 
forma que els nois s'ho passin bé i 
trobin motivacions per tocar. A ve
gades sorgeixen problemes, però 
això ja se sap, passa a totes les pro
fessions. 

—T'agrada Espanya? 

—Sí. És el meu país preferit. A 
l'estiu, he vingut amb la meva muller i 
els meus filis. La gent és molt 
simpàtica i oberta. 

Els nois de la banda també estan 
molt contents per això. 

Per exemple, a l'hotel on estem 
allotjats {a Lloret) ens han deixat una 
habitació per assajar. 

The Vermuyden Concert Band ens 
havia ofert una selecció variada de pe
ces musicals, demostrant gran qualitat 
i professiónalitat. 

Van tocar també al Gran Palace de 
Lloret de Mar, i ens comentaven que 
els havien agradat les ballarines de 
l'espectacle (en especial als "boys"). 

Al cap d'una estona, pujaven als au
tocars aparcats a la plaça per marxar 
ja cap a Anglaterra, cap a Downcaster. 

. Bon viatge. 

i f 

Vint-i-set anys després de l'estrena 
es tornarà a representar, en el mateix 
escenari, "Les filles del taper" com un 
acte més dels que es duen a terme per 
commemorar el primer centenari del 
Casino. 

L'obra, una comèdia musical on es 
barregen situacions que fan plorar i 
riure, és d'en Pere Parés, i la música, 
d'en Marti Llosent. Quant als actors, la 
majoria seran els mateixos que en 
aquella ocasió: la Mercè Verdaguer, en 
Paco Ruiz, en Francesc Cabarrocas, 
en Llorenç Ventura, en Joan Llenas, 
l'Enric Montiei, en Benet Carreras, en 
Jaume Remo i en Joan Sauri, mentre 
que els nous són, en el paper de nens: 
la Irene Comas, en Josep Sànchez i en 
Jaume Ventura. 

La part musical serà interpretada 
per deu músics del poble, en Josep 
Batlle, en Jordi Bastante, en Modest 
Puig, en Liucià Casellas, l'Alfons Fi
gueras, en Robert Rodríguez, en Jo
sep Mascarell, en Miquel Clapés i en 
Pere Banyeres. Es compta també amb 
la col·laboració de l'Angel Grabulosa. 

Amb tot, però, no se sap ben bé 
quan l'obra estarà a punt, tot i que 
l'autor, que també és e! director, pensa 
que al juny ja es podrà representar. 

El proppassat 14 d'abril va tenir lloc a 
la"Casade Cultura" de la nostra vila la III 
Mostra de Cinema Amateur dedicada a 
Antoni Vares. 

"El Drapaire" i "El secret de Mònica" 
va ésser les dues pel·lícules projec
tades per a tots els assistents d'aquella 
nit. La primera és la petita història d'un 
drapaire que es troba una alta quantitat 
de pessetes tot fent la recollida diària. 
"El secret de Mònica" gira entorn de 
l'amor que sent una nena per un de
linqüent ferlL 

Els dos films, amb argument i guió 
d'Enric Guasch, comptaven amb intèr
prets com Josep Cantó i Nuri Agustí. 

Mig mes més tard es presentà a la 
mateixa sala la 2a. part de "El secret de 
Mònica". 



E|s hi ofereix els seus serveis de 

Fontaneria 

KIectrícitat 

Calefacció 

INSTAI,-lwU:iOi\S 

Carrer Cristòfol Còlòm, 14 

Tel. 830496 

LLAGOSTERA 

tceótaurant 

x^inaró 

d'E. GASCONS 

Sïarretera de Llagostera 

a Santa Cristina d'Aro, Km. 25 

Telèfon 83.06.26 _ 

Toldos y Tapicería 

Blas 
Sànchez 

C/. Barcelona, 16 - Telèfon 83 03 87 

LLAGOSTERA 

D i s c ACusic 

VÍDEO CLUS 
DISCS, CASSETTES, 

OBJECTES DE REGAL 

Carrer Comte Guifré, 25 

LLAGOSTERA 

ARTICLES PER AL NOU NAT . 

JOGUINES 

Pilar Massa Ribas 

BarcelortetB, 3 - Telèfon 83 03 13 

LLAGOSTERA 

PEÍXOS 

DESITJA MOLT 

BOMA FESTA MAJOR 

Carrer Sant Antoni, 5 - Telèfon 83 01 96 

rer Sant Cristòfol Colom, 7 Tefèfon 83 02 58 

LLAGOSTERA 
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i ben servits voleu quedar 
a PE IXATERIA PLANA heu d'anar 
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Emotiva commemoració.— El dia u de maig el Casino Llagoslerenc celebrà 
els actes centrals dels centenari de la fundació de l'entitat. L'homenatge a tots els 
presidents anteriors vius —a la fotografia— i el nomenament com a soci d'honor 
de Francesc Falivene, l'únic membre viu de la gran reforma dels anys trenta, foren 
el moment més emotiu de l'acte que congregà més de dues-centes persones. A la 
fotografia d'esquerra a dreta, Lluís Vilaplana, Pompeu Pascual, Ramon Regàs, 
Climent Casanovas, Ricard Roig, Guillem Sureda, Balbino Clara i Lluís Saurí. 
També fou presentat e! cartell que ha dissenyat per aquesta ocasió l'artista Enric 
Marquès. En el proper número publicarem un ampli reportatge sobre els cent anys 
del Casino. 

LAGOSTERA, població que per
tany a la comarca del Gironès, 
amb un cens de cinc mil 

habitants i escaig, és vila de pas i 
centre de comunicació amb diferents 
indrets de la veïna Costa Brava. El 
viatger que es desplaça d'un lloc a 
l'altre i gaudeix d'un moment del seu 
temps per visitar el poble, queda sor
près per la magnificència d'un edifici 
enclavat a la plaça gran: el Casino, 
que molts convllatans, acostumats a 
'a seva presència, no s'adonen de la 
seva importància, ni coneixen el treball 
pue durant cent anys, des del seu 
naixement ha costat a tots els socis 
de l'entitat; orgull d'un, poble, que 
seguint els corrents d'una època indus
trial floreixent, fundaren l'any 1888 la 
Societat Casino Llagosterenc. Per 
ésser més exactes, el primer Regla
ment va veure la llum el dia 19 d'oc
tubre del 1888, que l'endemà mateix 
dia 20 el Governador Civil de la Provín
cia aprovà. V • .T. 

La Societat, guiada per homes 
capacitats, prengué un gran incre
ment i adquirí el dia 25 de febrer de 
l'any 1891, per la quantitat de 10.000 
ptes., el terreny on està actualment 
ubicat. Nomenada una junta construc
tora , un any més tard, a principis del 
1892, varen començar les obres de la 
primera part de les tres de què consta 
actualment l'edifici. 

Amb successives etapes i amb la 
col·laboració d'una majoria de socis, 
aportant capital, adquirint obligacions 
al preu de 25 ptes. la unitat, amb la 
promesa d'un interès anual del 6% 
-que en realitat es va convertir en un 
3%-, es va dur a terme l'obra comen
çada. 

No disposant dels llibres d'actes 
dels primers anys de la Societat queda 
imprecisa la data en què s'inaugurà el 
nou local. Per suposicions, i guiant-me 
amb els llibres d'actes existents, creo 
que podem parlar de l'any 1894. El saló 
que feren servir per a les diferents 

activitats resultà insuficient. La neces
sitat d'espai fa que l'any 1901 es dibui
xessin uns plànols per a construir el 
saló de ball i teatre, a més d'unes 
escoles, tal com fan esment els ar
ticles 73 i 74 d'una modificació del 
Reglament. 

El dia 7 de febrer de 1903 la Junta 
acordà per unanimitat de gestionar "la 
construcció d'un teatre en el local que 
ocupa la Societat, i l'edificació d'un 
nou saló de refrescos", que s'inaugurà 
el 28 de novembre del mateix any. 
Mesos més tard, el 27 de febrer del 
1904, s'inaugurà el teatre completa
ment acabat, amb l'actuació de la 
Companyia de Sarsuela i Òpera de 
Pérez Cabrero i Valldeperas. El Casino 
acaba d'aquesta forma una primera 
etapa de! seu naixement, quedant la 
seva configuració plasmada en la 
memòria de .molts sobrevivents de 
l'època, i coneguda actualment pels 
documents fotogràfics existents. 

Uns anys més tard, saldats tots els 
compromisos que la Societat tenia 
amb els diferents creditors que pres
taren part dels seus estalvis per fer 
possible la construcció de l'obra, em
prengueren amb renovades energies el 
que amb temps s'ha anomenat "la gran 
reforma", la qual, amb un pressupost 
de 105.793,60 ptes., en ei transcurs 
dels anys 30-32- deixà la Societat amb 
la configuració arquitectònica actual. 

Molts són els homes, amb noms i 
cognoms concrets, que han fet possi
ble, en el transcurs de cent anys, a 
partir d'unes tertúlies a casa d'un sas
tre, que l'obra empresa aleshores 
continuï plena d'activitat i vigència. 

Els homes i les dones -aquestes 
per primera vegada en la història de la 
Societat- que regeixen actualment la 
marxa i el bon funcionament del Ca
sino, poden sentir-se joiosos, igual 
que tots plegats, de poder comme
morar l'esdeveniment del Centenari. 

A tots ells, del primer a l'últim dels 
socis que han fet possible aquesta 
gran obra, el nostre reconeixement i 
gratitud. 

Un soci qualsevol 
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Astres, 
À r i e s : (21 de març - 20 d'abril) 

Thas parat a escoltar la música que 
sona? Els teus peus s'han mogut al 
compàs? Doncs ara és el moment! 
Agafa les sabates més còmodes que 
tinguis i no dubtis, que ei ball ja ha co
mençat. 

Mart gira per a tu, i al seu so podràs 
dansar i dansar sense cansar-te. 

Si ets noi, vigila! que potser ha arri
bat l'hora de sucumbir a l'encant de ia 
temptació. 

Si ets noia, brillaràs tant, que és 
possible que facin cua per estar al teu 
costat. 

De toia manera, la decisió és teva, 
però pensa que una mica de roman
ticisme i àvida innocència fan mira
cles. 

T a u r e : (21 d'abril-21 de maig) 
Tornes a estar silenciós. Et sembla 

que has de rumiar intensament sobre 
qüestions transcendentals. Però mira! 
si et fixes bé, veuràs que al teu voltant 
la gent es mou. Circula. Escolta atenta
ment aquella simfonia que tant t'agra
da i deixa que la teva ment es relaxi. 
No t'ho pensis més, no és hora de 
dormir! 

El món està voltant I malgrat la teva 
paciència i el pensar que no pararà de 
donar voltes, tu has de giravoltar tam
bé, potser que amb una mica de sort et 
toqui el premi més gran de la parada. 

B e s s o n s : (22 de maig-21 de juny) 
Estàs de canvi, eh? Ja no saps on 

comença la realitat i on acaba la ficció. 
És la teva dualitat de sempre. Avui 
aquí, demà allà. Canvi! canvi! Ja te 
l'has fet senyera. I ho fas amb aquella 
rapidesatanteva. 

Però espera! És la Festa Major, i 
has d'aterrar. Tens tota ía família con
vidada i no pots donar un cop d'ull a 
casa i anar-te'n volant, en direcció con
trària. Els parents s'ofendran. Sobre
tot perquè t'hauràs oblidat inclús de 
saludar-los. 

Si vols un consell, escolta: agafa la 
tieta i porta-la a l'envelat, els nebots i 
cosinets convida'ls als cavallets i els 

altres rega'ls un pilot de fitxes per als 
autos de xoc. Quan hagis fet tot això, i-
després de rentar els plats, agafa el 
primer tren que surti i vés-te'n uns dies 
de viatge perquè ja hauràs complert. 
Sort. 

C r a n c : (del 22 de juny - 23 de juliol) 
Ho estaves esperant amb tanta 

il·lusió. Ja tenies pensat les estovalles 
que posaries a la taula. Sabies quina 
vaixella treuries i quin seria el menú a 
servir. I ara a la tia Maria li ha tocat un 
viatge a Austràlia, l'oncle Jordi s'ha 
trencat una cama i no es pot moure. En 
Joan i l'Elvira s'han anat amb els nens 
al Canadà. I tu a casa. Creu-me, posa 
el pollastre al congelador, regala les 
estovalles a la veïna de dalt i torna a 
desar la vaixella. Vés a triar el millor 
vestit que trobis i no t'hi pensis més. 
Cap al passeig! Que el món són dos 
dies i no val ia pena amargar-se la 
vida. Per un altre any, accepta que 
siguin ells els que et convidin. 

L l e ó : (24 de juliol - 23 d'agost) 
Quines raons els has donat per no 

anar-hi? Els has dit potser, que un In
cendi, t'ha destruït el palau i l'has de 
reconstruir pedra a pedra. Si has fet 
això, ai, ai, ai! Que no saps que tu no 
en saps de dir mentides. Vés alerta! 
perquè no s'ho han cregut i estan a 
punt de venir a veure-ho. Ara, el que 
has de fer si vols salvar la situació, és 
cercar e! millor restaurant de la comar
ca, reserva taula i els has d'oferir 
aquesta invitació com si fos el pene
diment d'una broma de mal gust. Si 
això ho fas tornaràs a tenir l'èxit 
assegurat. 1 no oblidis que la festa és 
pera tu. 

V e r g e : (24 d'agost - 23 de setem
bre) 

La Festa Major ei depara multitud 
de sorpreses, tantes com parades a la 
fira. Assisteix, i "al lloro" que no et 
deixin plantat a la pista, encara que ja 

t'ho he advertit. Decideix-te ara, que el 
teu interès s'està tornant distant, 
deixa d'ésser crític i minuciós en 
l'elecció. Participa, gaudeix, puja als 
cavallets. Això és festa! i • 

B a l a n ç a : (24 de setembre - 23 
d'octubre) 

Has de comprar un cotxe nou a la 
nena, la casa necessita una bona pin
tada, la tieta i la resta de ía família 
volen celebrar la comunió del noi, cada 
dia s'haurà de fer un àpat sumptuós i 
abundant. No saps com sortir-te'n, eh? 
Doncs bé, comença dient que ja n'hi ha 
prou. Un cop de puny a la taula serà 
suficient. 

I mentre ho facis somriu, per dins 
és clar! que tot s'arreglarà, perquè tu 
ets la persona més equilibrada i sensa
ta de totes, només que et sobra una 
mica de bona fe. I tots vénen a parar a 
tu quan tenen problemes. Ah! i els teus 
número de la sort són el 4, e! 7 i el 3. 

EsCOrpít : (24 d'octubre - 22 de no
vembre) 

Ja fa dies que tornes a tenir mal de 
cap. No saps ben bé què et passa però 
et sents moix. Què trobes a faltar! Que 
potser entomes els ulls cap al passat 
amb melangia, la primavera ha omplert 
de flors els jardins, els camps són més 
verds que de costum, els ocells can
ten amb veus dolces i amoroses. T'he 
de dir que ets el principal candidat a 
l'enamorament. I a més t'agafa de ple. 

Jo de tu no sortiria de casa perquè 
et pots veure encisat per la primera 
persona que passi, i això a un ésser 
tant sensible com tu, no li és gaire 
aconsellable. 

S a g i t a r i : (23 de novembre - 21 de 
desembre) 

Tria: mossegat la llengua o estira-
te-la fins que et creixi. 

Divagues entre: e! parlar massa o el 
silenci total, els extrems es toquen. No 
oblidis per aquesta Festa Major posar-
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te aquelles redícules ulleres roses. Sa
turn ha tornat de vacances i ha decidit 
anar-se'n de marxa i aquest cop t'aga
farà de bracet. Les prediccions són 
molt bones si et fas fer un pastís molt 
gros i te'l menges sol. No et preocupis 
pels quilos perquè "ellos las prefíeren 
gordas". 

C a p r i c o r n : {22 de desembre - 20 
de gener) 

Una bruixeta ha tocat a la teva 
porta i t'ha mirat intensament als ulls. 
Has quedat bocabadat. La primavera 
accentua més la seva imatge. 

Ara et comences a adonar que et 
pot fer vibrar amb el seu encant. A tu, 
realista I impassible, tan segur de tu 
mateix. No saps què fer. Però conso
la't, la sort t'està mirant en la distàn
cia. Decideix i la teva decisió serà 
l'encertada. 

Mentrestant, i per passar l'estona, 
agafa l'ampolla de cava que tens a la 
nevera i beute-la d'un glop. Si has de 
respirar entremig, malament! no et farà 
l'afecte desijat. 

A q u a r i : (21 de gener al 19 de 
febrer) 

Agafa la pandereta i véste'n a ballar 
pels carrers, no pateixis, les princeses 
índies també ho fan això. Urà et de
mana moviment, i tu no l'has de defrau
dar, busca un canvi, revoluciona't, o 
revollciona'ls si cal, encara que en 
aquests dies no serà difícil fer-ho. Si
gues genial i tot anirà bé. 

P e i x o s : (20 de febrer - 20 de març) 

És l'hora de posar-te el davantal, 
agafa el de quadrets que t'està molt 
bé. Posat un llaç als cabells i no dub
tis a llogar una minyona Aquesta Fes
ta Major ho tens clar. Ballaràs tots els 
balls, inclús els de nit, i et submergiràs 
en totes les vibracions que hi ha al teu 
voltant, siguin bones o dolentes. No 
vagis a fer punteria que els balins 
reboten i et podrien foradar, en tot cas, 
si tens ganes de tirar, llença pedres a 
la Gotarra i els ftiobles pel balcó. 

Mag d'Os 

Relac ió d e n a i x e m e n t s 

4-3-88, Mlriam Pérez I Alva-
rez, filla de José Pérez Pedraza I de 
Montserrat Alvarez Margarit, domici
liats al carrer Pocafarina núm. 23. 

7-3-88, Xavier Gabarrón i Mar
tínez, fill de Javier Gabarrón Hierro i 
de Núria Martínez Fernàndez, domici
liats al carrer Barcelona núm. 12,1r. 

17-3-88, Sílvia Comas Malagra-
ba, filla de José Comas Pijuan i de 
Juana Malagraba Estela, domiciliats al 
carrer Panedes núm. 23. 

31-3-88, Sergi Coll I Caballero. 
fill de Joaquín Coll Prat i de Franciscà 
Caballero i Curiel, domiciliats al carrer 
Sant Josep núm. 19. 

6-4-88, irene Incógnito Gelmà, 
filla de José Incógnito Córdoba i de 
Rosa Gelmà Boadas, domiciliats al 
carrer Lacustària núm. 12,1 r, 3a. 

16-4-88. Mireia Collell i Rose
lló, filla de José Coüell Roura i de M. 
Angeles Roselló Bagudanch, domici
liats al carrer Puig del General núm. 
15. 

19-4-88, Enric Padilla I Ramí
rez, fill de Sebastiàn Padilla Rodrí
guez i de M. de las Nieves Ramírez 
Martínez, domiciliats a la plaça del 
Mercat núm. 3, baixos. 

Relació de matrimonis 

5-3-88, Josep Maria Pagàs i 
Compaf^ó amb Montserrat Ortiz i 
Escolano, amixiós de Girona. 

5-3-88, Celestino Martínez Me
dina, de Sant Feliu de Guíxols, amb 
Angeles Bermúdez Sànchez, de 
Llagostera. 

10-4-88, Juan Torrejón Rodrí
guez, de Llagostera, amb Maria de 
los Angeles Andreu Pedró, de 
Palamós. 

16-4-88, José Maria Pelegrina 
Mir amb Dolores Molina Camps, 
veïns tots dos de Llagostera. 

30-4-88, Joaquim Planella I Vi
ves, veí de Llagostera, amb Rosa 
Maria Roca I Mató. veïna de Saní 
Feliu de Guíxols. 

30-4-88, José Luis Romero 
Ruiz amb Carmen Palomo Agui
lar, ambdós veïns de Llagostera. 

30-4-88, Jorge Juan Saiz Mar
tínez amb Núria Rabert í Xirgo, 
ambdós veïns de Llagostera. 

30-4-88, Francísco Javier Puig-
devall Lloveras, veí de Caídes de 
Malavella, amb Maria Mercedes 
Moreno i Carrasco, veïna de Lla
gostera. 

Relació de defuncions: 

19-3-88, Pedró Burch Brujats, 
nascut a Caldes de Malavella, de 20 
anys, domiciliat a Caldes de Malavella, 
solter. 

5-4-88, Dolores Artau Pons, 
nascuda a Caldes de Malavella el 3-11-
1934, domiciliada a Llagostera, veïnat 
de Bruguera núm 62, "can Paiet". 

10-4-88, Laura Cortina i Bartl, 
nascuda a Llagostera el 12-2-1900, 
domiciliada a la Plaça de Catalunya 
núm. 18, soltera. 

11-4-88, Francísco Carreras 
Sureda, nascut a Cassà de la Selva 
ei 30-10-1902, domiciliat al carrer Cam
prodon núm. 64 de Llagostera, vidu de 
Joaquima Aibertí i Fuster. 

20-4-88, Enrique Clara Deulo-
feu, nascut a Llagostera el 22-7-1908, 
domiciliat també a Llagostera, carrer 
Àngel Guimerà núm.15, casat amb 
JosefaJou i Pla. 

27-4-88, Juan Torrejón Calde
rón, nascut a Algàmitas (Sevilla) el 
3-3-1918, domiciliat a l'Hospital Muni
cipal, vidu d'Isabel Espinosa Morón. 

28-4-88, Antonio Izquierdo 
Edo, nascut a Puebla de Calverde 
(Teruel) el 30-3-1899, domiciliat a 
l'Hospital Municipal. Solter. 
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L març de 1980, editat per una 
etèria Associació de Veïns ano-

1 menada 23 de febrer, data que 
per aitra banda una fatídica coin
cidència íiistòrica ha convertit en 
emblema de gent poc recomanabie, 
sortia el núm. 0 del BUTLLETÍ D'IN
FORMACIÓ LOCAL. Tenia nom de diari 
oficial però per contra, la seva tèrbola 
impressió en multicopista ü conferia un 
cert aire de publicació subversiva. 

En aquell núm. 0 una portada d'En
ric Marquès reproduïa les publicacions 
aparegudes a Llagostera durant 
aquest segle. Aquesta revista que 
vostè, amable lector, manté curosa
ment entre les mans de crisi a crisi, de 
ploració a ploració, ha superat la du
rada de totes les anteriors. La qual co
sa no pot sinó suscitar la nostra sin
cera admiració. 

El Mahatma del Butlletí, pare es
piritual i natural de la criatura, ha con
siderat convenient, i aquesta pot ésser 
una decisió discutible, aprofitar que 
s'ha arribat al número cinquanta per fer 
inventari del continguí dels números 
anteriors. Inventari deu ser sinònim de 
la llista 0 enumeració i em temo que a la 
vegada manté una inevitable analogia 
amb avorriment. Així, doncs, em veig 
obligat a advertir-los que seran for
çoses les redundàncies i predominarà 
un estil literari semblant al de les guies 
telefòniques. En el núm.O es comptava 
amb la col.laboració estelar d'un Lluís 
Maria de Puig, que en aquells mo
ments encara havia d'iniciar l'ascensió 
que l'ha conduït a la cúpuía del partit 
que governa l'Estat. 

La portada del núm. 1 reproduïa un 
manifest publicat a Llagostera amb mo
tiu del referèndum per l'Estatut, publi
cat l'any 1932 i signat per destacats 
llagosterencs amb la intenció d'estimu
lar el vot afirmatiu. EI Butlletí, al llarg 
dels seus nou anys d'existència, i 
aquest és un dels seus mèrits, ha es
tat un instrument de recerca i recupe
ració històrica. 

Des de les ironies de la vida de 
Joan, Ventura, amb les seves certeses 
i dubtes, fins a l'inesgotable i profílic 
Llorenç Ventura, passant pel més 
esporàdic Xavier Ventura, amb toies 
les seves abismals diferències, hom 
ha demostrat que Ventura és cognom 
de gent intranquil·la. 

Elena Roget, Xavier Nogué, Ama
deu Rovira, Mercè Carbó, Sebastià 

Gispert, Emili Vila, Dolça Vert, J. Cal-
vet, J. Miera, Fco. Ramos, Jaume Moll, 
Pitu Aiguavella, Esteve Fa, Josep Vila, 
Francesc Gifre, Emili Soler, Pere Cani-
gueral, Lluís Cahigueral, Joaquim Gela-
bertó, J.Riera, A. Mascort, Agustina 
Reixach, Martí Llosent, Jaume Romo, 
Lluís Nuell, Josep Alba, Dolors Deu, 
Climent Frigola i Calvet, Climent Frigola 
i Darder, F. Faüvena, Enric Ramíonet, 
Lluís Vert, E. Marquès, Pompeu Pas
cual i Gifre, Isabel Mestres, Àngel Gra-
bulosa, Paulina, Cesc Nueil, Xavier 
Ros, Miquel Vall.ílosera, Rosa Regàs, 
Brigit Comas, Paco Cortés i algú altre 
que s'haurà escapat d'aquest repàs 
precipitat, han omplert les pàgines del 
Butlletí' amb escrits d'opinió, poesies, 
narracions, queixes o felicitacions. 

D'altres han preferit mantenir-se en 
l'anonimat potser per timidesa, per elu
dir l'autocensura, o per eludir la repre
sàlia. Posats a fer llistes farem també la 
de pseudònims: Cantaclar, Un roig, Pu
put, Xerrallonga, Bladimir Lapera, La 
Flor del Carib, Margarida del Cabo, L'in
di inconformista, Nadjejda, Simó Fred, 
Libertus, Un llagosterenc agreujat, Un 
llagosterenc que ho va veure. Un lla
gosterenc indignat. Un llagosterenc 
cansat. Un marxista convençut, Margot 
i Calitxo ha estat les àlies alegides. 

El núm. 4 ofereix en portada un foto-
muntatge d'Enric Marquès que signifi
ca una notable millora d'imatge, si bé 
es manté la impressió en multicopista 
d'insostenible lectura per tothom qui 
no tingui vocació de criptògraf. 

Des del primer número, la prodigio
sa capacitat per caricaturitzar d'en Ra
mon i la imaginació ninotaire de l'Es
teve demostren el bon nivell dels dibui
xants de còmic locals. Eren èpoques 
d'enceses polèmiques en el portaveu 
dels lectors, on la utilització de psudò-
nims deslliurava llengües i estimulava 
saludables i catàrtiques col·labora 
cions. A l'última plana una aportació 
postmoderna i no normalitzada del 
"Conde Dràcula" destinada a noctàm
buls i gent de malviure en general, "los 
clegos de Llagostera La nuit". En el 
núm. anterior s'havia entrevistat l'alcal
de i en el 5 s'entrevista la Maria Serra, 
aleshores regidora del PSUC . En el 
portaveu dels lectors la confrontació 
Cantaclar-Convergènciafa saltar guspi
res. 

Des del núm 5 s'abandona el 
pompós Butlletí d'Informació Local per 

"EI Butlletí". El núm 7 és sens dubte 
un dels millors d'aquesta primera èpo
ca: Un interessant treball sobre les 
urbanitzacions a Llagostera, entrevista 
ais regidors socialistes i carta de dimis
sió de Maria Serra. 

Són èpoques glorioses, en els 
plens de l'Ajuntament es parlava del 
Butlletí, el grup majoritarti l'acusava 
d'estar manipulat pels partits d'esque
rres, Maria Serra d'haver tergiversat les 
seves declaracions. Com a reacció, els 
membres fins e! moment anònims del 
Col·lectiu s'identifiquen tot afirmant 
que només es representen a ells. Els 
subjectes en qüestió són: Josep 
Aiguavella, Marta Alba, Esteve Barceló, 
R. Brugulat, Mercè Carbó, Elena Ro
get, Amadeu Rovira, Lluís Torres, J. 
Ventura i Ruth Vert. 

En el núm. 8 ja del novembre de 
1980 es produeix tota una revolució, 
s'abandona el ciclosti! per l'offset. No 
és només el canvi d'imatge que era 
imprescindible, sinó que significa tam
bé deixar de fer els cinc-cents exem
plars artesanalment, pàgina a pàgina. 

En el núm. 9, vuit mesos després 
de la seva aparició es desencadena la 
primera crisi de continuïtat, crisis que 
han estat una constant en la vida del 
Butlletí. Moltes de les causes, fa vuit 
anys, eren semblants a les actuals, ne
cessitat de nova gent, problemes de 
local, problemes de publicitat, d'altres 
ja són història. La vinculació a la crisi de 
l'AVV., problemes de legalitat, proble
mes econòmics. Mentre, J.M. Fàbre
gas en una col·laboració intenta enco
ratjaré! Col·lectiu. 

En el núm. 10 la revista surt de la 
crisi revitalitzada. Augmenta el nombre 
de membres del Col·lectiu, (n'entren a 
formar part: Vicenta Casamitjana, Enric 
Ramíonet i Miquel Trias), s'enceta una 
campanya de subscripcions, es redistri-
bueixen les seccions... El tema central 
és la Vellesa, mentre continuen les 
polèmiques en el portaveu dels lectors 
i en Ventura abandona les Ironies de la 
Vida i es lliura al Ni Mar ni Muntanya. 

En el núm. 11, primer aniversari, es 
coneix el projecte de l'Aeròdrom de 
Panedes que convulsiona l'opinió mu
nicipal. El temps s'ha encarregat de de
mostrar la inconsistència del Pla. Llo
renç Ventura Impulsa un Concurs Cul
tural Infantil que es mantimgué durant 
uns mesos sense acabar de triomfar. 

Número a número se succeeixen 
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les entrevists?: "el Tall", Pere Tarínes, 
Margarida, l'artista de l'hospilal, i en el 
portaveu dels lectors rèpliques i contra-
rèpliques. L'Esteve, membre fundador 
del Col·lectiu, abandona temporal
ment. El! i els seus ninots són segres
tats per la "madre-pàtria". 

En el 14 s'entrevista Josep Calvet, 
col·laborador habitual de la publicació. 
De l'entrevista, dos anys més tard en 
sorgiria el llibre "Llagostera a l'intimitat". 
Habitatge a Llagostera, les Normes sub
sidiàries, el Modernisme a Llagostera 
són els temes que ocupen les planes 
centrals revista a revista. En Llorenç 
Ventura proclama desolat que "El Carro 
s'ha estimbat" anunciant un cert fracàs 
en el seu Concurs Cultural Infantil. 

Corresponent al juliol i agost de 
1981 el número 15 presenta una taula 
rodona amb els mestres i alumnes del 
curset de Graduat Escolar. S'agafa gust 
per aquest tipus de reportatge i en 
números successius en seguiran d'al
tres sobre l'esport, l'atur, els adoles
cents a Llagostera... Una considerable 
quantitat de vilatans visitaran el local i 
les pàgines de la publicació. 

En el 16, del setembre del 1981 
s'anuncia en primera pàgina la negativa 
del Batlle Sr. Codina a participar en una 
taula rodona. En aquella època l'equip 
majoritari en el consistori qualificava 
d'extremistes els membres del Col·lec
tiu. 

En aquest mateix número s'entre
vista A. Mascort. Les seves recerques 
sobre la deportació són un estremidor 
treball d'investigació darrera la història 
del seu pare. A partir d'una entrevista 
publicada en el núm. 17 es recupera la 
sempre brillant ploma de P. Parés C. 

En el 19, especial de Nadal, hi con
viuen una col·laboració de Jaume Ga-
barró, monjo de SoÜus i un escrit signat 
per anònim "sector crític" que és una 
autèntica heretgia. 

Es compleix el tercer any de vida i 
novament un pòrtic agònic proclama 
l'esclat de la crisi. A partir d'aquest nú
mero el Butlletí es publicarà cada dos 
mesos. 

En el núm. 21 es publica íntegre el 
privilegi concedit al poble de Llagos-

. tera el 23-2-1240 per Jaume I. 
El núm·22 que correspon als mesos 

de març-abrildel82jaapareixambia bai
xa en el col.lectlli de dos membres de 
la vella guàrdia, Marta Alba i Lluís Tor
res. El tema ós la reforma dels estatuts 

del Casino, entitat que en la seva 
història o actualitat és una constant en 
la revista. A les primeres planes una 
entrevista de Joan Ventura porta una 
celebritat al Butlletí. Ens referim a 
Tísner. 

El núm. 23 es dedica essencialment 
a August Vidal, es recupera la seva 
història aprop i lluny de Llagostera i es 
ret homenatge a un home que per 
molts ha estat el més notori que ha 
donat aquest poble. 

En el 24 s'entrevista Enric Marquès, 
gironí arrelat a Llagostera que va estar 
un dels animadors inicials de la revista. 

Ei núm. 25, és per primera vegada 
de tres mesos, setembre, octubre i 
novembre del 82. En Ventura, pare 
putatiu del Col.lectiu ha emprès la seva 
aventuraamericana.marxavadisposata 
rodar món, a provocar esdeveniments, 
com confessava en la seva habitual 
col·laboració, que en aquesta ocasió 
arriba travessant l'Atlàntic. Mentre, a 
Llagostera s'inaugura la Casa de les 
Viudes. 

Al llarg de tots els números es 
continuen succeint les entrevistes. 
Martí Liosent, Miquel Vicens, Xavier 
Fortuny, Francesc Lorenzo, Ramir Car-

dictador", passant per "faria més diver
sions, que això és un pal". 

El 28 ós una revista d'entrevistes. 
Una del corresponsal a Mèxic feta a A. 
Fàbregas i Esteve, mestre a Llagostera 
de primers de segle, una a Lluís Saurí 
com a nou president del Casino, una a 
Pere Falcó, creador dels Murals de 
l'Esgl'ésia de Llagostera, i una a Joan 
Malloll acreditat retratista veí de Pene
dès. 

Una col·laboració polèmica de Fco. 
Ramos desencadenarà un seguit de 
rèpliques en el número següent. 

En ei 29 i 30 s'entrevisten dos ho
mes vinculats al món del transport: 
Narcís Font i Enric Puig, Japlc. 

Ei tema central del 30 són els 18 
anys d'existència del G.E. Bell-Math Es 
reprodueixen algunes de, les signa
tures més insignes del Llibre d'Or 
d'aquesta entitat. Jubany, Llach, Pa-
llach i Roca Junyent d'entre altres. 

El núm. 31 coincideix amb la publi
cació de Llagostera a la Intimitat, el lli
bre de Josep Calvet. En el pòrtic 
s'expressa el desig que no sigui un fet 
aïllat i existeix la confiança que en el 
futur sigui possible publicar-ne de 
nous. El temps s'ha encarregat de 

reres i J. Roura omplen aquestes pà
gines. 

Llorenç Ventura relata àmpliament i 
detallada el viatge a Roma. 

El Col·lectiu s'havia anat reduint, el 
número 26. però, surt amb una notable 
ampliació dels seus membres. Albert 
Comas, Brigit Comas, M. Teresa Grau, 
Maria Liosent, Jaume Riera i Roser Ro
des n'entren aformarpart. 

En el mateix número s'entrevista 
Agustí Coll i Planella, home de bona 
memòria que es negava a oblidar. A les 
planes infantils els nois i noies res
ponen a una suggerent pregunta: Què 
faries si fossis alcalde?. Les respostes 
no tenen rebuig. Van des de "Faria 
wàters públics", fins a "seria un alcafde 

desmentir aquests auspicis. En el ma
teix número es publica una entrevista a 
Maria Àngela Vilallonga, ja aleshores 
Doctora en Llengües Clàssiques. Tam
bé s'entrevista Enric Duran i Collell. 

Les entrevistes són una constant a 
cada número. El 32 n'ofereix una a 
Francesc Gifre i Vila, a Salvador Parés 
coma membre d'un grup de treball que 
prepara un mètode d'estudi de les 
ciències socials, a Joan Valls i Pepe 
Fernàndez, responsables de la pel·lí
cula "Ridaura" I ais consellers Blanch i 
Comas. L'Esteve, a la plana de gresca 
soluciona el problema dels aparca
ments ai passeig penjant els cotxes als 
arbres. 

El núm. 33 és a la vegada programa 
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de la Festa i Butlletí. Recull la inau
guració de la Llar del Pensionista i, l'emi
ssora local, i l'exposició homenatge a 
Pere Mayol. A part dels habituals 
compta amb la col·laboració sempre 
agradable i interessant d'Esteve Fa. 

En els números següents, Teresa 
Gurnés, Ramon Foríeza, Joan Coll 
Bueno, Toni Martin, el míser Joaquim 
Molina, mossèn Gabriel, Vicente Mo
reno "El Rubio" augmenta el ja consi
derable nombre de llagosterencs en
trevistats. Entre els temes tractats cal 
destacar aquella memorable pífia del 
"Sitios" que va confondre una pel·lí
cula de Woddy Alien anunciada pel 
vehicle dels municipals amb un film 
pornogràfic, la seguratat municipal, la 
indústria suro-tapera dels segles XVII-
XIX per Marta Alba i Fina Solà, el viatge 
d'uns llagosterencs a Almedinilla, po
ble d'origen de molts dels altres llagos
terencs I el Dispensari Municipal. 

El 39 és una nova revista-programa 
de la Festa, ja de l'any 85. El tema 
central és la renovació de la Festa, que 
per primera vegada és organitzada per 
una Comissió de membres de les 
entitats locals. També, com en tots els 
programes de Festa una erudita 
col·laboració de P. Solà i Gussinyer, en 
aquesta ocasió sobre el cooperati
visme. 

En el 40 s'entrevista Qulmeta Ban-
cells, l'àvia de Llagostera als seus 101 
anys. Una vegada més havia esclatat la 
crisi i com gairebé sempre la solució 
passa per la incorporació de nous 
elements. Isabel Mestres, Cesc Nuell, 
Anna VInas i Pere Canigueral cons
titueixen la saba nova. S'entrevista en 
Quim Planella I es recull el primer ca
sament civil celebrat a aquest poble. 
Josep Jovanet, membre del Col·lectiu 
es casava amb Encarníta Moreno. 

En el 42, correspon als mesos de 
novembre i desembre de 1985 s'entre
vista l'alcalde Josep Puig R. i es 
presenta un exhaustiu treball sobre el 
nucli antic que seria premiat amb el 
Tasis-Torrent a la premsa comarcal. A 
ies planees centrals els membres del 

Col·lectiu cedeixen el seu rostre als 
arcàngels, pastors i reis habituals del 
pessebre i a uns astronautes no tan 
habituals en aquesta mena de com
posicions. 

Els lectors es queden amb la sospita 
que existí un refús general a encarnar 
el paper de caganer. 

Calgué esperar l'arribada de la Festa 
Major per tornar a veure un Butlletl· 
Aquesta va ésser una novacrisL però a 
diferència de les anteriors no hi ha
gueren pòrtics justificatius, ni comu
nicats agònics sol·licitant el socors a 
amics i lectors. Es degué entendre que 
no calia, que ia clientela ja sabia sobra-
dament que les crisis cícliques són 
consubstancials a la història del But-
lletN Novament el Col·lectiu es revita-
litza amb la incorporació d'una nova for
nada de sacrificats llagostarencs. 
Eduard Alexandre, Lluís Caiíigueral· 
Anna Gorgues, Aurora Marco, Sara 
Marqués, Roser Noguera, Xevi Ros, 

Montse Vila, Josep Virgili i Dani Rodes 
són els abnegats joves que s'hi afe
geixen. 

El núm. 44 demostra que la trimen-
sualitat passa a ésser la periodicitat ja 
natural. S'entrevista Domènec Cantó, 
Rosa Esteve I Joan Dabau. 

Una vegada més el pòrtic del 45 
reflecteix l'estat d'ànim del Col·lectiu. 
Si ja al principi parlàvem d'inventari, po
dem retornar a l'argot comptable i 
anotar en "haver" el Premi Tasis Tor
rent atorgat per la Diputació de Bar
celona com a millor publicació local· 
guardó que injecta una bona dosi 
d'ànim, I la incorporació una vegada 
més de nova gent: Carme Castelló, 
Mireia Heredia, Paull Hernàndez, Olga 
Llobet I Julià XIrgo. En el "deure" el 
reconeixement de la incapacitat de 
conservar una periodicitat. Del contin
gut destacarem una entrevista a Joan 
Sàbat, històric del Bell-Matí que narra 
les seves vivències durant un "tre-
kking" pel Nepal. S'aprofita el lamen
table accident de la detenció de Jaume 
Selis per incloure una tertúlia amb el 

nacionalisme-independentisme com a 
tema. 

En el 46 tornem a trobart un pòrtic 
desconsolat. "Volem però dolem'.' No 
falten raons per estar convençuts que 
la publicació hauria de continuar, però 
la realitat i el tarannà d'alguns membres 
del Col·lectiu, abocats a les dedica
cions professionals, ens fan difícil la 
continuïtat. Aquest pot ser l'últim nú
mero que arribi a les vostres mans." A 
aquestes alçades el lector ja sabia 
sobradament fins a quin punt era feble 
l'equilibri d'una revista que ja feia tem
ps que havia perdut la seva pròpia 
inèrcia. Malgrat tot, el número exhibeix 
la qualitat habitual dels programes de 
festa-revista que sempre inclouen un 
nombre superior de col·laboracions. 

La portada del 47 reprodueix la 
magnífica foto d'en "Crema" amb l'ai
gua a la cintura. La Revista, en una 
situació semblant, surt el novembre 
gràcies'^ l'impuls, per altra banda efí
mer, d'en Xevi Ros. Predomina l'apatia, 
la redacció del Col·lectiu pràcticament 
desapareix i s'opta per oferir a 
institucions i entitats un espai a les 
seves aportacions. Desapareixen sec
cions habituals (Coses del poble, Sec
ció infantil) i sorgeixen una secció de 
cuina i unes planes d'esports coordina
des per Paco Cortés. 

Un mes després queda clara la per
sonalitat esquizofrènica del Butlletí, 
Mister Hide deixa pas al Doctor Jenkyl, 
o al revés, I la revista resorgeix de les 
seves cendres amb un cert optimisme. 
Novament s'ha aconseguit el Tasis-
Torrent i queda resolt el tema del local. 
Quant al contingut, una entrevista a 
joves durant l'any 1988 hauran d'acom
plir el servei militar, de les pèrdues dels 
aiguats i a destacar de manera molt 
especial unes saludablement corro
sives "innocentades que no seran". 

En el 49 novament torna la tri-
metralitat. El Butlletí en el seu novè any 
de vida perd un col·laborador infati
gable, Sebastià Gispert, Tià Bou, havia 
mort el mes de gener. Cal dir, sense 
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por al tòpic, que la seva ha estat una 
pèrdua Irreparable. 

Un reportatge sobre els senders de 
gran recorregut i una entrevista a les 
arxiveres Marta Alba i Fina Solà omplen 
les planes de l'últim número del 
Butlletí. 

Qualsevol inventari genuí ha de 
finalitzar forçosament amb una va l̂ora-
ció de la feina feta I una estimació de 
les prespectives de futur. Aquest per 
tant no pot ésser menys. 50 Butlletins 
a una mitjana d'ones 35 pàgines per 
unrtat donen 1750 pàgines destinades 
a Llagostera i la seva gent. No cons
titueixen una enciclopàdia però si un 

llibre do dimensions considerables. Els' 
personatges entrevistats excedeixen 
del centenar, la qual cosa comporta 
que abans de trenta anys s haurà entre
vistat tots els llagosterencs. Des 
d'aquest punt de vista no es pot negar 
que el Butlletí ós una empresa faraò
nica. Els veïns que hagin mostrat la su
ficient tenacitat com per adquirir-los 
tots hauran pogut comprovar que el 
volum comença a comportar problemes 
d'ubicació. 

Per altra banda, després d'una 
ullada a quests nou anys de revista, és 
fàcil adonar-se de la tendència a 
l'espaiament entre exemplar i exem

plar. De mensual es passà a bimensual,' 
de bimensual a trimestral i fins I tot en 
alguna ocasió la periodicitat ha estat 
semestral. Si la progressió persisteix a 
l'any dos mil el Butlletí serà quinquenal, 
com els plans dels russos. 

Això naturalment no són res més 
que especulacions, però posats a es
pecular també m'atreviria a afirmar que 
hauran passat pel Col.lectiu unes dues-
centes cinquanta persones. Esforçat 
llagosterenc més, esforçat llagosterenc 
menys. 

E. Ramionet 
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íNS fa pocs anys, una vintena 
«aproximadament, era molt poc el 
que se sabia de la història de 

Llagostera, ja que els treballs que s'ha
vien escrit es limitaven a donar alguna 
data relacionada normalment ambfamí-
lles de les anomenades nobles, que fo
ren durant moltes generacions amos I 
senyors d'aquestes terres i dels pobla
dors que hi malvivien. 

També es feia ús, amb un criteri 
bastant personal, de la poca docu
mentació que de l'època del domini 
romà s'ha anat recollint, sobre la seva 
estada a la nostra comarca i a les que 
l'envolten. Sabem que prop de casa 
nostra passava la via Augusta, que de 
Roma arribava fins a Cadis, passant per 
Girona i Caldes de Malavella, on encara 
es conserven interessants vestigis. 

Aquesta proximitat ha permès fer vo
lar la imaginació d'alguns historiadors i 
d'altres que no ho són, per trobar les 
arrels del nom de la nostra vila. Des del 
nom d'un patrici romà fins la hipotètica 
existència d'un llac, que mai no ha exis
tit, tots els arguments han estat vàlids 
per trobar un origen respectable. 
També s'ha parlat de lloc de llagostes, 
fins i tot de granotes, però això, 
naturalment, no queda massa bé. 

La finalitat del treball exposat a 
continuació no té la intenció de fer 
història. Es tracta simplement de donar 
una sèrie de dades que poden servir 
per fer-ne, totes relacionades amb 
algunes troballes arqueològiques que 
al llarg de més de vint anys s'han fet al 
poble i a la seva rodalia, i que en un 
principi van generar l'afecció de què 
gaudeix avui la nostra vila respecte al 
fet arqueològic. Afecció, però sense 
cap nexe amb fets anteriors. 

Vull puntualitzar que som molts els 
que recordem mossèn Josep Gelabert, 
molt bon pintor, gran amant de la 
cultura, gran treballador i entre moltes 
altres coses, avançat arqueòleg. 

Però ha de quedar clar que cap de 
les troballes que va anar recollint al llarg 
de les seves experiències arqueolò
giques va ajudar per res el treball dels 
membres del Centre d'Estudis de Lla
gostera (per desconeixement total de 
la tasca que va portar a terme), ja que 
dissortadament sembla que totes es 
van perdre, en gran part gràcies als "in
quiets" que es responsabilitzaren de la 
cultura local a l'any 1936 i següents. 

És veritat que el 1909 es va dirigir al 
consistori municipal demanant ajut per 
poder fer un museu, petició que li fou 
contestada al1911, confirmada al 1916 
i materialitzada al 1919, quan rebé 
confirmació oficial i positiva de la petició 
feta al Museo Nacional de Arte 
Moderna, al qual havia demanat alguna 
pintura per poder-la exhibir en el 
museu que promovia. Dos foren els 
quadres que li deixaren en dipòsit: 
Estudio de un paisaje (20 x 30 cm.) de 
Modest Urgell I Retrato de mi madre 
(185x 138 cm) de Julio Moisès. 

Desaparegut el Museu locai, també 
va desaparèixer tot el material dipositat, 
i també com el quadre cedit des de 
Madrid, Estudlode un paisaje, i retornat 
molt malmès el quadre de Moisès, mig 
cremat per la llum i el sol. Sembla que el 

mateix camí van seguir els apunts 
escrits, fruit de les seves experiències. 
Ningú es va fer continuador del treball 
emprès per mossèn Gelabert. 

Exposo aquest fet en un intent de 
comprendre per què les coses són 
com són i no com haurien de ser, i per 
revalorar la gran tasca que aquest 
home va fer, fa més de setanta anys, i 
que malauradament es va perdre. 

Can Crispins 

El primer fet que podia haver 
provocat l'esclaí arqueològic a Lla
gostera esdevingué el dia 12 d'abril de 
1959, als camps de can Crispins, on, 
de manera totalment fortuïta, vaig 
trobar una magnifica peça de sílex, 
coneguda pels arqueòlegs com "burí 



Plantes 
Tropicals 
Ocells 
Gàbies 

INSTAL·LACrONS 

AIGUA — GAS — ELECTRICITAT 

Carrer Comte GuHtè, 21 

Tel. 83 03 21 

.. LLAGOSTERA •: , . . 



polièdric", les mides de la qual són: 60 
mm de llarg, 30 mm d'ample 116 mm de 
gruix. 

A aquesta troballa no se li va donar 
massa importància, pei desconei
xement total d'aquest tipus de material. 

Anys més tard, alguns aficionats 
locals començaren a tenir idea del que 
representava el sílex I les eines que s'hi 
havien fabricat. En Josep Planella 
començà la recerca d'aquest material 
pels camps de can Crispins, i les tro
balles foren tan excepcionals que avui 
es considera aquest jaciment lític com 
un dels més importants de les comar
ques gironines. 

Tranquinell 

A la tardor de l'any 1960 o 1961, 
buscant bolets pels paratges de Tran
quinell, vaig trobar un nou jaciment lític, 
que abasta tot el pla del paratge, avui 
convertit en una urbanització. Queden 
en el lloc les restes del que sembla que 
fou un dolmen, amb un petit cromlec. 
La construcció de petits habitatges fa 
que vagin desapareixent tots els ves
tigis, sense haver-s'hi fet mai la més 
petita prospecció seriosa. 

Algunes les peces trobades en 
aquest lloc, com també la prlmeratroba-
da a can Crispins, foren ressenyades 
per Lluís Esteve Cruanyes, de Sant 
Feliu de Guíxols, a la revista editada per 
la Diputació de Barcelona Notes d'Ar
queologia de Catalunya I Balears, ill, 
any 1965. 

És una mica problemàtic situar en el 
temps l'època en què l'home primitiu 
vivia en aquells paratges, per la variada 
factura de les peces trobades, però es 
creu que les més antigues poden 
situar-se entre 34.000 i 25.000 anys. a. 
de C. {Narcís Soler. Cipsela 1982} 

Centrant una circumferència a can 
Crispins, trobarem a 1.400 m de dis
tància el jaciment de Tranquinell (Es
teve Fa, 1980), a 1.100 m el del Puig 
Gros (Esteve F, 1967) i a 850 m el de la 
muntanya d'en Bonet {Josep Comas 
Corrius, 1979). 

Altres jaciments 

Altres jaciments lítics foren loca
litzats a diferents punts de la terres lla-
gosterenques, entre elis, un a can 
Font, prop del restaurant de can Roure 
(a la carretera Vidreres-Sant Feliu), un 
altre a can Costa, a la Bruguera Alta i un 

tercer prop de Quatre Camins, sobre la 
font d'en Dalmau. Quant al primer, és 
molt difícil de concretar qui el va trobar, 
el segon fou trobat per en Ramon 
Ribas i l'últim per en Josep Cabarrocas. 

Poblat ibèric de SVIaiena 

Però el que sens dubte donà Impuls 
decisiu a l'afecció arqueològica local, 
fou la troballa feta per en Miquel 
Codolar i Vallmajó, prop del taller 
Casas, a la carretera de Sant Feliu, on 
s'estava rebaixant un petit monticle per 
anivellar el sòl a l'altura de la carretera. 
Es tractava de fragments ceràmics, pos
siblement d'alguna àmfora. Assaben
tats del fet, en Josep Calvet i en Josep 
Planella m'hovan fer saber i a la vegada 
ho vaig comunicar al Dr. Pompeu Pas
cual. Posat en coneixement del De
legat Provincial d'Arqueoiogia, aquest 
confirmà la importància de la troballa. 

Es tractava d'un antic poblat ibèric, 
del qual solament quedaven les restes 
d'unes quantes sitges, potser una 
vintena. 

Actualment, i per nosaltres, resulta 
molt normal el fet de parlar d'una sitja 
(cavitat excavada al sòl, de molt va
riades dimensions, i amb forma d'ou 
dret, amb una boca d'uns 40 cm. de 
diàmetre), cosa que aleshores era to
talment desconeguda per nosaltres, 
no obstant haver vist les que tan mag-
n íficament es conserven al poblat 
ibèric de Plana Basarda {Santa Cristina 
d'Aro). 

El fet es produí el 10 de febrer de 
1966, i a partir d'aquesta data s'inicià 
l'interès per crear una agrupació ar
queològica, que a la vegada que agru
pés tots els aficionats, fes palesa, d'al
guna manera, la necessitat de treballar 
units. 

Onze mesos més tard, plens d'idees 
i de posicions contradictòries, l'expo
sició de les quals mereixen un treball a 
part, nasqué el Centre d'Estudis 
Llagostera, legalitzat el 16 de març de 
1 9 6 7 . - v . - . - . . ; . . . - - - ^ - . . , , . 

Poblat Ibèric de 
"La plaça Balladora" 

El 8 d'abril de 1966 vaig descobrir, a 
la plaça Balladora (veïnat de Saní 
Llorenç) l'exisiència de dues sitges 
ibèriques, posades al descobert quan 
es construïa l'actual carretera de Lla
gostera a Salions. Era la troballa d'un 
nou poblament ibèric. Aquestes sitges 
estan marcades amb els números 1 i 3, 
ja que posteriorment se'n trobà una 
altra, situada al mig de les dues. 

Aquest poblat és, sens dubte, el 
més important de tots els descoberts, 
ja que és molt encara el que es pot tro
bar, principalment en el Puig de la 
Capella. S'excavaren unes 13 o 14 
sitges. 

A la sitja núm. 1, en Jaume Romo 
Ruaix hi va trobar les restes del que ha
via estat una petita llàntia de ceràmica 
grisa emporitana. La peça no es va 
poder salvar, ja que era un pur far
ciment de fang-ceràmica. 

El forn de can Xerric 
Prop de can Xerric, antic forn de fer 

rajols, situat al Km. 2 de la carretera 
Llagostera-Sant Llorenç, vaig trobar un 
interessantíssim forn ceràmic, l'anti
guitat del qual pot situar-se a l'època 
dels poblats ibèrics (segle 111-11 abans de 
C). La gent del veïnat ja en coneixia 
l'existència i el relacionava amb la 
indústria de pipes de bruc. Alguns el 
coneixien amb el nom de "forn de les. 
pTpes", activitat de llarga tradició a la 
vila. 

La seva existència és de gran tras-
cendència dins el camp arqueològic, 
fonamental. Les restes de ceràmiques 
que es poden trobar al seu entorn, 
—materials mal fets o trencats durant la 
seva cocció—, servirien per identificar 
peces trobades en altres llocs, a vega
des a centenars de Kms. 

El tractament que fins avui ha rebut 
el forn no pot ser més desmoralitzador: 
una indiferència total per part de tot
hom, i alguna agressió física que l'ha 
destruït en parí. La troballa es féu el 12 
d'octubre de 1966. 

Sitja del carrer Pocafarina 

Nova sorpresa arqueològica fou el 
descobriment d'una sitja ibèrica al car-
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rer de Pocafarina, que sens dubte 
senyala un petit poblament establert 
per aquell paratge. La vaig trobar el 12 
de març de 1967. No s'ha fet mai Cina 
prospecció acurada, que segurament 
donaria pas a noves troballes. 

Església pre-romànica 
de Caulès 

Fet important fou també la localit
zació d'una església situada prop del 
mas Líop, coneguda pels caçadors 
com a "església vella de can Noguera". 
Fou localitzada per un grup del Centre 
d'Estudis a principis de 1967, sense 
donar-li massa imporíàncla, per des
coneixement de l'estil arquitectònic. 
Vuit dies més tard, Joan Torres, veí de 
Barcelona i enamorat de Llagostera, va 
aconseguir localitzar-ia, fal·lera a la qual 
ja portava dedicats uns quants caps de 
setmana. Les seves fotografies van 
servir per identificar l'església com a 
pre-romànica, situant els seus orígens 
dintre el segle Vil (Indrets de Ca
talunya, II de Jordi Mir, pàg. 81 1 se
güents). 

Sitges de can Pere-Pere 

Nova troballa, aquesta vegada prop 
de can Pere-Pere (veïnat de Sant Llo
renç). Era el 20 de juny de 1972. El fet 
ja no fou totalment casual, ja que feia 
dies que donava voltes per aquell 
indret. En una carretera fonda vaig tro
bar dues sitges ibèriques. La primera 
donà poc material, ja que, a part d'unes 
quantes pedres, solament s'hi va trobar 
un fragment d'un petit plat de 6 cm. de 
diàmetre. 

La segona fou abundosa, perquè a 
més de molta ceràmica es va poder 
recuperar una punta de llança de 18,5 
cm. de llargada. És de ferro, i en des
enterrar-la es va trencar en tres trossos. 
També es van recollir altres vestigis de 
peces de ferro i bronze, pferò totalment 
irrecuperables. La possibilitat de noves 
troballes ós molt esperançadora. 

Megàlíts 
al massís de les Cadiretes 

Les recerques que hom ha fet al 
llarg de molts anys, a la rodalia del Puig 
de les Cadiretes han estat molt fe

cundes. Primer fou un menhir conegut 
antigament per la pedra de l'Avi, trobat 
per en Josep Gascons. Estava abatut i 
més tard fou aixecat per membres del 
Beli-M-atí. Anys més tard fou el menhir 
de Monllor, i tancà la sèrie d'aquest 
tipus de megàlits el menhir d'en Llac, 
també abatut, i aixecat posteriorment 
gràcies a la col·laboració d'Agustí 
García i el seu fill Ramon. Fou el maig 
de 1981. 

Es trobaren també dos dòlmens del 
tipus paradolmen, un per l'Agustí Gar
cía i l'altre per mi. Els dos estan ubicats 
a la zona de cal Federal. Cap ha estat 
excavat. 

Sepulcre dolmèníc de 
Pedra Sobre Altra 

Tanca la llista d'aquestes sorpre
nents troballes la cova enterament ex-
cavada sota una de les pedres que 
componen la meravellosa escultura 
natural que és "Pedra Sobre Altra". És 
un sepulcre tipus dolmèníc i consta de 
cambra, passadís i túmul. La cova 

medeix 2,20 m de fons 1,2,20 d'am
plada. El passadís és de 6 m de llarg I el 
túmul, que està format per pedres de 
diferents tamanys, és de 6 x 10 m. 

La vaig trobar ja fa moits anys i 
l'excavàrem l'any 1977-1978 amb els 
companys Josep M. Romo, Lluís Tor
res iJoan Pinsaoh. Els materials trobats 
foren lliurats al museu de Tossa. 
Aquest enterrament no es troba, per 
pocs metres, dintre el terme de Llagos
tera. 

Queda finalment la cova d'en Ris-
sech. Es tracta d'una cova de l'edat del 
Bronze, similar a la de "La Tuna", a 
Santa Crisitna d'Aro, però de dimen
sions més petites. Fou publicada la 
seva existència per Lluís Esteve, a La 
Vanguardia del 26 d'octubre de 1974, i 
anteriorment per un investigador ale
many que vivia a Sant Feliu de Guíxols. 

Probablement en treballs posteriors 
pugui fer l'estudi detallat de cada una 
de les troballes descrites, principal
ment en el referent a les excavacions 
dels poblats ibèrics. 

Esteve Fa i Tolsanas 
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Després de vuit anys d'ajuntament convergent, el govern d'unitat porta 
un nou estil a fa Casa de la Vila 

I^ESPRÉS de vuit anys de govern municipal convergent, en aquest 
Imandat h\ ha govern d'unitat entre CiU, PSC i ERC. L'equip que 
encapçala Narcís Casas no tenia cap necessitat de pactar per poder 

regir els destins del poble. Però sembla que la cohabilítació se'ls dóna bé. 
Ei 10 de juny farà un any que es va elegir l'actual Ajuntament i no h\ ha pas 
indicis que es pugui trencar l'esperit de col·laboració que hi ha entre els 
diferents grups polítics representants a la casa de la vila. Per conèixer 
l'opinió i els projectes de l'equip municipal, hem assegut en una taula 
rodona la comissió de govern formada per l'alcalde Narcís Casas; el tinent 
d'alcalde d'urbanisme i Obres, Robert Portas; el tinent d'alcaide de Cultura 
i Esports, Lluís Nuell; el tinent d'alcalde de Governació, Francesc Boadella, 
i el tinent d'alcaide d'Hisenda, Josep Agustí. Per fer-ho més amè vam 
convidar persones que representessin diferents sectors de la població. És 
el cas de Lluís Vilaplana, president del Patronat Municipal d'Esports i 
membre de la Comissió del Centenari del Casino;Jaume Moll,mestre del 
Col·legi Públic Lacustària i Maria Serra, ex-regidora del PSUC, Hi havia 
altres convidats que, per diverses raons, no van poder assistir. La tertúlia 
celebrada en el local del Patronat al passeig Pompeu Fabra va durar tres 
hores i per part del Butlletí hi érem Eduard Alejandre, Xevi Ros, Xevi Ruiz, 
Joan Ventura i Montse Vila. 

Butlletí.- El pacte de govern entre 
un partit que té la majoria absoluta i eis 
altres dos teòricament comdemnats a 
l'oposició durarà els quatre anys? 

Narcís Casas.- Penso que sí. Va 
ser un acord comú. No és que depen
gués de mi, sinó dels tretze que en 
aquell moment vam pujar a l'ajunía-
ment. i es va arribar a l'acord el primer 
dia que vam fer taula rodona per re
partir competències i responsabilitats. 
No s'havia tingut cap reunió prèvia ni 
amb el partit nostre. Crec que amb això 
està tot explicat. HI havia molt bona 
voluntat per part de tothom de donar 
un Implus al poble en molts sentits i no 
va haver-hi ni el més petit problema. 

B." A nivell de CiU hi ha hagut algun 
tipus de pressió perquè no s'arribés al 
pacte? 

NC- No. Potser hi ha hagut males 
interpretacions. A mi em va semblar 
que era molt útil utilitzar eljaenentès 
entre tots per fer quelcom de positiu 
pel poble, i crec que s'està demostrant 
que hi ha tretze persones que estan 
treballant per Llagostera. 1 no vull llegir-
ho d'una altra manera perquè nosaltres 
estem fent curt, i això vol dir que l'Ajun
tament funcionarà segons les hores 
que hi dediquem, i ens en falten mol
tes. Pressions no n'hi ha hagut. Sé 
d'alguns comentaris pel poble, però jo 

no n'he fet cas, ja que si algú ha de dir 
alguna cosa sobre si això funciona bé 
d'aquesta manera q d'una alíra és el 
pobie. 

Es modificaran les 
Normes Subsidiàries 

B.- Entrem a parlar d'Urbanisme i 
Obres Públiques. Sembla que hi ha la 
voluntat de modificar alguns punts de 
les Normes Subsidiàries. 

Robert Portas.- Ja fa dies que 
ho estem estudiant i pràcticament ho 
tenim enllestit. De punts a canviar 

n'hi ha molts. Per exemple les altures 
de les plantes baixes dels habitatges 
que estan a 3'5 m de mínim la posarem 
a 2'60 o 2'70 m. Al nucli antic també es 
demanava aquesta altura i no hi ha cap 
casa que la tingui. Un altre és que les 
zones de construcció al costat de les 
rieres s'havien de separar trentè 
metres, quan la Junta d'Aigües exigeix 
com a màxim cinc metres. Nosaltres 
ho deixem a dotze metres que ós la 
mateixa distància que es marca a les 
zones rústiques. A Mas Sec hi ha una 
avinguda que encara s'ha de fer, on hi 
ha pòrtics a una banda i a l'altra no. Hi 
ha cases edificades que no en tenen i 

parcel·les de set metres de llargada 
que haurien de deixar-ne quatre de 
pòrtic. 

Però arribar a l'acord d'aquesta mo
dificació no depèn de nosaltres sols. 
Vam tenir reunions amb els arquitectes 
que treballen a Llagostera, amb les 
immobiliàries, amb els arquitectes ger
mans Falcó que van redactar les Nor
mes, i ara ja està pràcíicament enlles
tit i a punt de passar a la Comissió 
d'Obres i Urbanisme per aprovar-ho i 
passar-ho al ple, per seguir després 
els tràmits a la Comissió d'Urbanisme 
de Girona. 

B.- Durant aquest procés hi haurà 
suspensió de llicenciés d'obres? 

RP.- No té res a veure. És modifi
car punts concrets. 

NC- Potser abans de passar-ho al 
ple una vegada aprovat a Comissió de 
Govern hauríem d'anar-ho a negociar a 
Urbanisme, perquè ens podríem trobar 
que després no ens ho aprovessin. 

Maria Serra.- La distància que hi 
ha entre les edificacions i la riera no és 
molt poca? Allà és un lloc que s'inunda 
molí i llavors poden demanar indemnit
zacions. Si l'Ajuntament dóna un per
mís i no hi ha condicions per poder-s'hi 
construir, no pot repercutir en una 
culpabilitat de l'Ajuntament? 



NC- No, t'Ajuntament està comple
tament al marge de la més petita res
ponsabilitat de tota obra que la Junta 
d'Aigües delimiti en cinc metres. A 
partir d'un centímetre més ja ós plena
ment legal, però de fet tant s'inunda a 
dotze metres com a trenta. 

Lluís Nuell.- De totes les mane
res l'objectiu no és que s'hl cons
trueixi; les Normes ja ho puntualitzen. 
Passa que hi ha gent que hi té edifi
cacions I se li ha de donar alternativa. 

RP.- I com que ja ho té construït, 
segons les Normes pot edificar un cent 
per cent del que té construït... 

MS.- És que jo penso en el 
dispensari. O s'haurà de posar una 
barca per traslladar la gent o ens 
haurem de posar botes? 

NC- No. El dispensari està ubicat 
en un lloc que en podem dir conflictiu a 
causa del que hem viscut. Però nosal
tres ja hem demanat que es fes un pro
jecte per aixecar ei pont de la carretera 
de Tossa. I això ós important, perquè 
tenim la previsió de tenir les rieres 
netes. A més ens aixecaran el pont a 
l'altura del d'anar a can Gotarra, que 
va ser molt criticat en el temps nostre, 
en temps de la dictadura, quan s'ha 
demostrat que els tècnics que el van 
realitzar i nosaltres que el vam aprovar 
estàvem encertats, perquè en les 
últimes pluges va faltar un metre i mig 
per arribar l'aigua a dalt. Si ens aixe
quen el pont i tenim les rieres netes no 
veurem més aigua als seus voltants. 
Una altra cosa és l'aigua que hi va. El 
Carril i el passeig Romeu s'Inunden 
molt abans que desbordi la riera. 
Aquest és un altre problema: el del 
segon pla de sanejament. 

L'Ajuntament no tó cap classe de 
competències ni possibilitats per de
sencallar-ho. Nomós podem fer pres
sió davant la Junta d'Aigües I fer-li veu
re la necessitat que hi ha. Fa tres 
mesos vam parlar amb ells i ens van dir 
que els plànols es redactarien aquest 
any i que a l'any vinent, el 89, hi hauria 
l'obra definitiva, amb uns col·lectors 
que ho regularitzaran tot. Les aigües 
negres estan canalitzades, però les 
pluvials no. 

Ara hem fet tallar els arbres de les 
rieres per poder-ho netejar, però també 
hi ha hagut la seva polèmica. Però 
s'han de tallar perquè la màquina ha de 
poder treballar. De fet, la Junta d'Ai
gües està cobrant un tant per cent 
dels rebuts d'aigua potable perquè 
quan considerin oportú fer l'obra no ho 

Robert Portas 

hagi d'aportar el poble. Però només 
hem de mirar com estan les altres po
blacions més a prop de la Costa i veure 
que en aquest aspecte, estan fetes un 
desastre. 

MS.- El dipòsit d'aigua potable al 
Puig és petit. Ja fa anys que es va 
parlar de fer-ne un altre perquè la 
cloració s'hi ha d'aplicar molt malament 
i és massa petit quehi ha. 

NC- No, ara no faria cap despesa 
grossa sobre res que fes referència a 
l'aigua potable perquè s'està fent un 
projecte molt Important com és la porta
da d'aigües a la Costa Brava que costa 
uns sis milions de pessetes i Llagos
tera tindrà la seva presa d'aigua. 
Nosaltres hem de mirar, amb la mínima 
despesa possible, de cobrir les neces
sitats de juliol i agost, que ja tindrem 
prou feina. És a dir no està solucionat 
ni molt menys, i hi haurem d'invertir 
diners. Quant al cloro, passa que te
nim una aigua amb un tant per cent de 
cloració més elevada del compte per 
compensar. 

MS.- I les depuradores? 
NC- Van amb la mateixa obra del 

segon pla de sanejament. Aquí no n'hi 
ha cap ni res que serveixi per res. No 
tenim depuradora. I això és un perill. 

B.- Nosaltres recordem que l'any 
1974 ja es parlava del segon pla de 
sanejament. Durant aquests vuit anys 
d'ajuntaments democràtics no ha faltat 
pressió per part de l'Ajuntament per 
desencallar-ho? 

MS.- Si, és clar. 
NC- No. Podeu estar plenament 

convençuts que aquesta obra no s'ha

gués realitzat. Per exemple, a Torroe
lla de Montgrí estan pitjor que aquí. 

Concurs per 
urbanitzar la 
plaça de Catalunya 

MS.- 1 la plaça de Catalunya, es 
pensa urbanitzar? Quan vostè era a 
l'Ajuntament ens va ensenyar un plà
nol... 

RP.- Sí, aquests plànols encara hi 
són. Però precisament fa una setmana 
vam aprovar les bases d'un concurs 
restringit per fer un projecte de la pla
ça. Aquell projecte avui queda desfa
sat. Hem fet una llista de 20 equips 
d'arquitectes i n'hem escollit cinc per 
entrar a concurs. Tindran uns premis 
en metàl·lic i el que obtingui el primer ja 
se li encarregarà el projecte. El que 
interessa és tenir el projecte I després 
es poden buscar el cèntims. Nosaltres 
ens hem proposat fer projectes, per
què sinó, no pots anar enlloc a dema
nar res. 

MS.- Això vol dir que s'urbanitzarà 
aviat 0 que quedarà arraconat? 

RP.- Esperem que sigui dintre 
aquests tres anys. 

NC- Per què, és una pregunta 
que li faig senyora Maria, vostè creu 
que és hora de fer la plaça? 

MS.- Per a mi sí. La plaça i el 
passeig. Tot. 

NC-En principi havíem parlat de 
fer-ho tot junt, però després es va 
considerar que fos separat: plaça, 
passeig i terrenys FEVE. 



A l'esquena, Maria Seira. regidora delPSUC en el primer Ajuntament democràtic. Al centre, el mestre 
Jaume Moll i a la dreta Narcís Casas. 

RP." Si veiéssim que els cinc 
equips que es presenten per la plaça 
porten uns projectes fabulosos, des
prés podríem proposar als altres qua
tre que fessin el del passeig. 

NC- Avui, a l'Ajuntament de 
Llagostera, amb la Marta Alba i la Fina 
Solà, no es deixa passar una sola 
subvenció -tot el que surt en el DOG-
sense demanar. Per a policia, per a 
obres o per al que sigui. També és im
portant fer constar que estem sense 
secretari. Bé, no iia plegat -prepara 
unes oposicions- i no sabem si 
tornarà. Això és un "handicap" impor
tant i greu, però la veritat és que hem 
comprovat una gran reacció per part 
del personal de l'Ajuntament i que tot 
funciona molt bé. Tornant amb les 
subvencions, el que està clar és que si 
no tenim projectes no es poden de
manar. 

Ara mateix s'han demanat dues 
obres pel Pla d'Obres i Serveis de la 
Generalitat. Un projecte per renovar 
l'edifici consistorial -ja m'en dono una 
mica de vergonya- però s'ha d'arranjar, 
simplement perquè no hi cabem. ts]e-
cessitem una oficina tècnica per a 
urbanisme; despatxos per als regi
dors, falten espais: hi ha el veterinari, 
l'assistent social... 

NC- Eí segon projecte ós molt 
important. Aprofitant un esbós que hi 
havia, s'ha elaborat una proposta que 
puja uns 70 milions. Es tracta d'il.lu-
minar des de la plaça del passeig Ro
meu fins a la sortida del poble, en 
direcció a Sant Feliu, amb una vorera a 
tot un costat. Això ho havia demanat 

molta gent, perquè és molt fosc I en 
situació de perill per als vianants. El 
pla subvenciona fins a la meitat, però 
encara no sabem si ens hi inclouran. Si 
és com fins ara segur que no, perquè 
no ens han donat mai res. 

MS.- I el carrer Saragossa que 
havia d'enllaçar amb ía carretera? 

RP.- La veritat és que no l'hem 
tocaí. Pensem que hi ha coses més 
urgents. 

MS.- 1 l'Estanc de Dalt que pen
sen fer? 

NC- Permetim una pregunta: s'ha 
d'enderrocar o no l'Estanc? 

MS.- Per ami no. 
NC- És que s'ha d'aclarir si s'ha 

de fer el carrer de la Doma ample o no. 
Però crec que en Lluís Nuell pot 
explicar com està. 

LIN.- Sobre aquella casa s'està 
fent un projecte. Si això es porta a 
terme i és viable, és molt probable que 
no la toquem, és a dir que la con
servem. Però si el projecte no es 
pot realitzar, no m'atreveixo a dir el 
que pot passar. De fet estem parlant 
d'una propietat privada que en tot cas 
abans de parlar de projectes s'ha de 

veure si el municipi íé interès de com
prar-ho. 

Quant a la qüestió urbanística del 
carrer, penso que si féssim un refe
rèndum per eixamplar el carrer, que
daria pràcticament en un cinquanta per 
cent. Hi ha gent que diu que aquell 
carrer és la vida més important del 
poble. Però per a ml no ho és perquè 
és molt difícil sortir per la cruïlla de can 

Bernis. És molt perillós. Per Obres 
Públiques està marcat com a punt ne
gre. Per tant, aquest carrer es pot 
convertir de direcció única. 

Equip tècnic 
per gestionar 
les urbanitzacions 

B.- S'ha creat l'equip tècnic per 
gestionar tota la problemàtica de les 
urbanitzacions? 

RP.- A més de l'arquitecte muni
cipal, hem contractat un arquitecte 
assessor d'urbanisme, que ve cada 
dijous, i està treballant junt amb l'apa
rellador. Ens hem reunit amb els repre
sentants de diferents urbanitzacions, 
però és clar, és un carro molt encallat i 
que costarà molt de tirar endavant. Per 
exemple, a Mont-rei falta molt poca 
cosa: l'enllumenat, la depuradora, i 
han de fer un vial paral.lel a la car
retera. El mateix cas és el de la Mata. 
Allà l'únic problema és aquesta avin
guda perquè diuen que és massa 
ampla. Però, si les dues urbanitza
cions que són sòl urbà fan els pro
jectes ben fets, ja les legalitzem i es 
podran començar a donar permisos 
d'obres. A la Canyera falta que portin 
el plànol d'urbanització, però, hi ha 
menys unitat entre els veïns. L'ajunta
ment té interès d'ajudar-los amb el que 
es .pugui, però, si no es posen d'acord, 
haurem de prendre decisions.no es pot 
tenir empantanegat durant tants anys. 

(Contínua a la plana 43) 

http://decisions.no


A les 7 de la tarda.— Obertura de la Festa 
Major 88, amb cercavila de gegants i capgros-
sos pels carrers de ia Vila, acompanyats de la 
Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes 
iglobusperatothom... 

A les 10 de la nit.— Pregó de Festa Major des 
de la Casa de la Vila. 

A les 11 de la nit.— Presentació del núm. 50 
del "Butlletí de Llagostera" en els locals del 
Patronat Municipal d'Esports. 

A 2/4 de 12 de la nit.— Ball a l'envelat amb els 
grups La Salseta del Poble Sec i Sherpas. 

fíatins, competició categoria juvenils, entre els 
equips de Llagostera i Bell-lloc. 

A 2/4 d'1 del migdia.— Audició de Sardanes a 
la plaça de Catalunya, a càrrec de la cobla Vila 
de Blanes. 

A les 5 de la tarda.— Partit de Futbol, de prime
ra categoria regional, entre els equips de U.E. 
Llagostera i Roses, al Camp Municipal d'Esports. 

A les 6 de la tarda.— Actuació, a la plaça de 
Catalunya de l'Esbart Dansaire. 

yA les 8 del vespre.— Audició de Sardanes, a 
la plaça de Catalunya, a càrrec de la cobla Vila 
de Blanes. 

A les 12 de la nit.— Ball a l'envelat amb La 
Gran Orquestra de Xavier Cugat, i El Tren 
de la Costa. 

A les 4 de la tarda.— XIX Concurs Infantil 
de Dibuix a la plaça de Catalunya, organitzat 
pel G.E. Bell-Matí. 

A les 5 de la tarda.— Partit de Bàsquet juvenil 
femení entre els equips de Llagostera i Caldes 
de Malavella. 

A les 12 de la nit.— Ball a l'envelat, amb 
Huapacha Combo i Cimarrón. 

A les 5 de la matinada.— Correfoc pels car
rers del poble, a càrrec del grup Infern Selvatà, 

A les 6 de la matinada.— Ball del "Babero" 
amb el grup Taxi Exprés, i repartiment de 
xocolata desfeta per a tots els assistents. 

A les 8 del matí.— Cercavila-despertar pels 
carrers del poble, a càrrec del grup Grallers de 
Banyoles, (es fa saber als veïns, que els assis
tents a la cercavila-despertar poden ser convi
dats a beure o poden serdutxats... amb aigua). 

A 2/4 de 10 del matí.-— Concurs de Tir al Plat, 
Tirada Local, organitzat per la Societat de 
Caçadors Sant Hubert. 

A les 12 del migdia.— Partit d'Hoquei sobre 

NOTA 
De 2/4 de 10 de! matí a les 5 de la tarda, passarà pel carrer 

Camprodon I carrer Panedes, la Cursa Atlètica "I 100 Km. 
Costa Brava-Girona, Memorial Margarida Frigola", amb un 
punt d'avituallament per als corredors. (Patronat Municipal 
d'Esports). 

Durant tot aquest dia, ia Creu Roja de Llagostera celebrarà 
''La Diada de la Bandereta" 

A 2/4 de 10 del matí.— Concurs de Tir al Plat, 
Tirada General, organitzat per la societat de 
Caçadors Sant Hubert. 

A 2/4 d'l del migdia.— Audició de sardanes a 
la plaça de Catalunya a càrrec de la cobla 
Ciutat de Girona. 

A 2/4 de 6 de la tarda.— Al Camp Municipal 
d'Esports, 111 Trobada Sardanística Infantil 
amb la participació de "Els petits dansaires de 
Llagostera" i l'actuació de la cobla La Principal 
de Llagostera. 

A les 8 de la tarda.— Audició de Sardanes, a 
la plaça de Catalunya, a càrrec de l'orquestra La 
Principal de la Bisbal. 

A les 11 de la nit.— Concert al Teatre Casino 
Llagosterenc a càrrec de la cobla-orquestra La 
Principal de la Bisbal. 

A les 12 de la nit— Ball de Gala a l'envelat, 
amb La Principal de la Bisbal, i el conjunt 
Setson. 



A les 11 del matí.— Gimcana per a la maina
da, a la plaça de Catalunya, amb interessants 
premis per als guanyadors. 

A les 5 de la tarda.— Jocs de cucanya per a 
tothom (petits i grans), a la plaça de Catalunya, i 
lliurament de premis de la gimcana del matí. Joc-
concurs "Buscar í'agulia al paller", amb 
premis en metàl·lic per als guanyadors. 

A les 8 de la tarda.— Audició de sardanes a la 
plaça de Catalunya a càrrec de la cobla La 
Principal de Llagostera. 

A 2/4 d'11 de la nit— Fi de festa a l'envelat, 
amb la presentació de l'espectacle Un Royo Im-

presionante amb en Manolito Royo, Ballet 
internacional, Markelius i Kira, José Guar
diola I la super-vedette Regina do Santos. 

A 2/4 de 6 de la tarda.— Festival infantil de 
Riaües, a la plaça de Catalunya, a càrrec de 
l'Orquestra Girasol, representant l'espectacle 
City Kansas Sew i gran xocolatada per a tots 
els nens I nenes assistents. 

A les 9 del vespre.— Cloenda de la Festa 
Major 88, a la plaça de Catalunya, amb una 
cantada d'tiavaneres del Grup Els Pescadors 
de l'Escala i un cremat pera tothom. 

Exposicions 

De Treballs Manuals i Artesania, de l'Escola de 
Belles Arts. Local: Sala d'Actes de l'Obra Social de "la 
Caixa". Inauguració: Dissabte 21 de maig de 1988, a les 12 
de migdia. Horari: Diumenge i dilluns, de 12 del migdia a les 2 
de la tarda, i de 7 a 9 deí vespre. 

De Papallones Exòtiques i d'Espanya, de 
l'Eduard Guzman i Llansa. Local: Sala d'Exposicions de 
l'Obra Social de "la Caixa". Inauguració; Diumenge 22 de 
maig de 1988, a les 12 del migdia. Horari: Diumenge, dilluns i 
dimarts, de les 12 del migdia a les 2 de la tarda i de 6 a 9 del 
vespre. 

Del XIX Concurs de Dibuix Infantil, del G.E. Bell-
Matí. Local: Sala d'Exposicions del Casino Llagosterenc. 
Inauguració i lliurament de premis: Diumenge 22 de maig de 
1988 a les 12 del migdia. Horari: Diumenge, dilluns i dimarts, 
de les 12 del migdia ales 2 de la tarda, i de 7 a 9 del vespre. 

De Dibuix, de l'Escola de Belles Arts. Local: Casa de 
Cultura "Julià Cutillé". Inauguració: Diumenge 22 de maig de 
1988, a r i del migdia. Horari; Diumenge i dilluns, de 12 del 
migdia a 2 de la tarda, i de 7 a 9 del vespre. 

De Pintures d'en Josep AlbertL Local: Sala 
d'Exposicions del Casino Llagosterenc. Inauguració: Diumen
ge 22 de maig de 1988 a2/4d'1 del migdia. Horari: Diumenge, 
dilluns i dimarts, de 12 del migdia a 2 de la tarda, i d e 6 a 9 d e l 
vespre. 

Del II Concurs-Ex posició de Flors, del Casino 
Llagosterenc. Local: Casino Llagosterenc. Inauguració: Diu
menge 22 de maig de 1988, a les 12 del migdia. Horari: 
Diumenge, dilluns i dimarts, de 12 del migdia a 2 de la tarda, i 
de 6 a 9 del vespre. Lliurament de premis: Dimarts, a les 6 de 
la tarda. 

Del Concurs de Cartells Festa Major 1989. Lo
cal: Biblioteca Casino Llagosterenc. Inauguració i lliurament 
de premis: Diumenge 22 de maig de 1988, a les 2 de la tarda. 
Horari: Diumenge de 6 a 9 del vespre, dilluns i dimarts de 12 
de! migdia a 2 de la tarda, i de 6 a 9 del vespre. 

De l'Exposició Col·lectiva de Pintors Locals. Lo
cal: Sala d'Actes de l'Ajuntament. Inauguració: Diumenge 22 
de maig de 1988, a la 1 del migdia. Horari: Diumenge, dilluns i 
dimarts, de 12 del migdia a 2 de la tarda, í de 6 a 9 dei vespre. 

NOTA.— A la mateixa Sala d'Actes de l'Ajuntament tindrà 
lloc la inauguració i exposició del Quadre d'Alcaldes. 
Inauguració: Diumenge 22 de maig de 1988, a la 1 del migdia. 
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres, de les 12 del migdia a les 2 
de la tarda, i de 6 a 9 del vespre. 

Certamen Agrícola 

Lloc: Esplanada darrera Museu Etnològic. (Antiga 
Estació) 

Inauguració: Diumenge 22 de maig de 1988, a les 11 de! 
mati. 

Horari: Diumenge i dilluns, tot el dia des de les 11 del matí. 

Arqueològic. Horari: Diumenge, dilluns i dimarts, d'11 
del matí a 1 del migdia, i de 4 a 8 de la tarda. 

Etnològic. Horari: Diumenge, dilluns i dimarts, d'11 del 
matí a l del migdia i de 4a 8 de la tarda. 
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(Ve de la plana 39} 

A Font Bona és molt més complicat ja ' 
que depèn tot d'ells. 

A can Gotarra, fa tres mesos vam 
tenir una entrevista amb en Domingo 
Gotarra, i ell la primera pega que hi 
posa és que el carrer Carrilet no 
s'inclogui en la urbanització, ja que 
Urbanisme li demana cinc mil metres 
de zona verda quan ell només hi te 
dues parcel·les. Quan es van fer les 
Normes, aquest sector va quedar fora 
del nucli urbà, per això ara demanarem 
que s'inclogui. Els veïns estan d'acord 
que urbanitzem el carrer com s'ha fet 
en altres sectors del poble, i després 
en Gotarra ja no tindrà cap impediment 
per tirar endavant. 

Lluís Vilaplana.- I vosaltres ja 
ho admeteu que ho passin a 
l'Ajuntament. 

RP.- Ja hi estem treballant. El 
problema seria que Urbanisme no ho 
volgués. Però hem de mirar de desblo-
quejar-ho. 

NC- 1 per regularitzar tot això 
necessitem fer obres a l'Ajuntament. 
No hi ha ni espai per arxivar els 
plànols. El que volem fer també és 
tenir un delineant que visqui les 24 
hores l'urbanisme, i que pugui resoldre 
molis problemes de consulta. A la 
vegada tindria una funció de control, 
revisar el compliment dels permisos 
d'obres, etc. 

LLN,- Aquesta persona, si es 
contracta ha de suplir la meitat d'hores 
de l'aparallador i de l'arquitecte. Que la 
gent no es pensi que tindrem arqui
tecte, aparellador,... 

NC- Mira, per solucionar els 
problemes de les urbanitzacions, ne
cessitarem un advocat per portar 
aquest tema. I encara no en farem 
prou. Entenc que es varen fer unes 
normes en el seu moment, però que 
ara s'han de solucionar, i fer modifica
cions perquè tots els llagosterencs 
siguem iguals. 

Jaume Moll.- Això fa que hi hagi 
moltes cases d'aquestes que no estan 
donades d'alta de contribució urbana 
que deu repercutir negativament en el 
pressupost del poble. 

NC- Aquest assumpte està en 
funció de la revisió de cadastre. 
Aquest any es posa la revisió en 
marxa i va quedar molí clar com anirà. 
L'Ajuntament podrà cobrar els cinc 
anys que s'hagin deixat de pagar. 
Encara que no estiguin donats d'alta 
de contribució, hauran de pagar els 
cinc anys de cop. 

Per cobrir el pressupost ordinari 
d'aquest any, hem de treure 15 milions 
de pessetes de gent que no s'ha donat 
d'alta. I això s'ha de fer abans d'aca
bar l'any. 

B.- Però voleu dir que el poble de 
Llagostera no necessitaria una dedi
cació plena d'un arquitecte, un apara-
llador i un delineant? 

I no s'hi guanyaria a la llarga? 
Perquè amb els diners que s'han 
perdut... 

NC- N'estem plenament conven
çuts, però no tenim pressupost per 
pagar aquesta gent. 

RP.- Per exemple, a Font Bona, 
com es pot solucionar? Si el promotor 
no es mou, són els veïns que han 
d'anar contra el promotor; ells sí que 
tenen força, però nosaltres no. És que 
no depèn de l'Ajuntament. És diferent 
d'una urbanització que vulgui comen
çar ara. 

NC - Hi ha una cosa ben clara: 
Urbanisme ha canviat, i han canviat 
els polítics i ha canviat tot en aquest 
país. Perquè en aqueila època quan 
van iniciar-se aquestes urbanitza
cions, els governants deien que es 
donessin permisos d'obres. O sigui, 
que els promotors tenen la culpa, però 
l'Administració també, perquè es va 
permetre realitzar aquelles obres sen
se que hi haguessin plans parcials 
ni projectes d'urbanització, ni res. 
Després va venir tot. Nosaltres encara 
vam assolir els nous criteris urbanís
tics, en la transició. 

LIV.- Si ara una persona d'aques
tes urbanitzacions vol fer -una casa, 
no té permís? 

RP.- No, no donem permís a ningú. 
NC- Però no solament en aques

tes urbanitzacions, sinó tampoc en les 
unitats d'actuació, ni en els projectes 
de reforma interior. Està bloquejat tot. 
(Mas Gotarra, Canalejas, Selva Brava, 
Font Bona, Can Serra, Sector Cavisa, 
Peri Puig del General, Peri carretera de 
Sant Feliu, La Mata, Mont-rei, La 
Canyera, Llagostera Residencial, Ga-
nix i Funeierons, Aeròdrom, sol urbà 
Can Raset, Cal Curt, Mas Sec, carrer 
del Sol i carrer Saragossa). 

NC- Per això, nosaltres que vam 
viure aquella època, potser som les 
persones vàlides per anar a discutir 
amb Joan Antoni Solans, director 
general d'Urbanisme, per fer-li enten
dre que no tota la culpa la tenen els 
ajuntaments, o els promotors, o Urba
nisme, sinó que la tenim una mica tots. 

Entenc que s'han de buscar solucions 
viables pera tothom. 

RP.- Hem de procurar que es 
legalitzi pel bé de tots. 

LLV.- Al municipi l'interessa que hi 
hagi urbanitzacions? 

RP.- Home, és clar. I el problema 
és que tal i com estan ara és un 
perjudici per al poble. 

Dispensari i Hospital 

B.- El dispensari quan s'acaba? 
NC- Hi ha una comissió per posar 

en marxa el dipensari.Tenim ganes 
d'inaugurar-lo per la festa major. Se li 
vol buscar el màxim de rendiment 
possible i s'hi traslladarà tota la part de 
sanitat: metges, practicant, assistent 
social, llevadora. Creu Roja, a més del 
callista i el dentista. 

LIN.- Un dels objectius es mirar 
que funcioni bé, molí bé i que es pugui 
obtenir una subvenció substanciosa 
per al seu manteniment. 

NC- L'important seria, una vegada 
estigui en funcionament, passar-lo a la 
Seguretat Social. 

B.- Com estan les obres de 
l'hospital? 

NC- El projecte ja venia de 
l'Ajuntament i la junta anteriors. Com 
que han sortit unes normes de la Gene
ralitat, simplement l'hem actualitzat. 
Per exemple delimitàvem els llits, en 
canvi ara ens van dir que per ser 
rendible havia de tenir un mínim de 45 
llits. Ara el que hem fet és demanar 
una subvenció del 50 per cent d'aques
tes obres i, si ens la concedissin, el 
que faríem seria tirar endavant tota la 
segona fase a la part vella. Ara, aquí hi 
entraria que aquesta residència no 
seria solament per a la gent del poble, 
sinó que tindríem en compte els pobles 
de l'entorn de Llagostera que no tenen 
cap possibilitat per a la gent de la 
tercera edat: Santa Cristina, Caldes i 
Vidreres. 

LIN.- Ens veuríem obligats a ad
metre sempre algú, però amb mode
ració. 

MS.- Però suposo que sempre hi 
haurà prioritat per als d'aquí. 

NC- Està clar que qui ho contro
larà serà la junta de l'hospital i sempre 
es tindrà en compte en primer lloc la 
gent de Llagostera. El pressupost de 
la part nova és d'uns 50 milions. A la 
Junta de l'Hospilaí he delegat en Ma
teu Font com a president i jo no 
assisteixo ni tan sols a les reunions. 



MS.- Però és una Fundació Muni
cipal, o com queda? 

NC- És Municipal, i pel que he 
vist, per les subvencions, és preferible 
que sigui municipal com qualsevol altre 
patronat. Això és el mateix que la Guar
deria del Niu, s'ha fet un Patronat 
perquè sigui municipal, i el que volem 
ós poder realitzar una guarderia com 
mana la llei i després municipalitzar-la 
del tot. 

LIV.- És la garantia de^ la conti
nuïtat. 

NC- El que no es pot pretendre és 
fer funcionar tots aquests patronats a 
través de l'Ajuntament. Això es impos
sible, ja hi ha prou feina que funcioni 
l'Ajuntament. Aquests patronats han 
de funcionar amb plena autonomia. 

El Pavelló 

B.- Quan es començarà a construir 
el Pavelló? 

RP." El projecte està fet i acabat i 
presentat a la direcció general d'Es
ports de la Generalitat i extraoficial
ment sabem...Lluís. 

NC- Entenc que no és possible 
que no ens donin la subvenció que en 
el seu moment van dir que ens 
donarien. Nosaltres ja hem pressupos
tat 25 milions i la Generalitat n'hi ha de 
posar 25 més. Sota cap concepte 
entenc que ens poguessin denegar 
aquesta subvenció. . 

JWi.- Quin pressupost total té el 
pavelló polisposíiu? 

Josep Agustí.-132 milions. 
JM." Què contempla el seu con

junt? 
RP.- Hi ha la pista central, dues 

pistes d'esquasch, sis o set despat
xos, una sala d'actes, un gimnàs, 
magatzems, bar. 

NC- És just el que es necessita. 
Si es vol fer algun acte cultural s'hi 
podrà realitzar, ja que s'ha previst un 
cobriment de la pista. Abans de fer el 
projecte en vam veure uns quants, i 
pensem que serà el millor que hi haurà 
per aquesta zona. 

B.- Un dels projectes de l'anterior 
Ajuntament i que ara sembla força 
aturat és el de la zona industrial... 

NC- Penso que està en un lloc 
òptim. Ara s'està esperant el projecte 
d'urbanització. Una vegada acabat 
s'haurà d'anar a negociar directament 
amb les empreses per poder tirar-lo 
endavant. Els propietaris dels ter-

Josep Agustí 

renys estan tots d'acord per realitzar 
l'obra d'aquesta primera fase. 

RP.- De fet, quan el projecte 
estigui aprovat, encara que falti ur
banitzar, ja es poden donar permisos 
d'obres. 

220 milions de pressupost 

B.- Quin és el pressupost d'aquest 
any? 

JA.- L'Ordinari és de 127 milions 
de pessetes i el total és de 220 
milions, perquè n'hi ha 93 d'inversions. 
Aqui hi entra el Pavelló, una màquina 
d'escombrar, acabar ei Dispensari, 
arranjar l'edifici consistorial, arranja
ment de recs, diferents obres i com
pres. S'ha de tenir present que s'in
clou el cost total, sense les sub
vencions de la Generalitat. 

B.- Ara s'està preparant la revisió 
del cadastre. Això implicarà alguna 
modificació en el tipus de contribució 
territorial urbana? 

JA.- És el mateix que hi havia, un 
20 per cent, tot i que nosaltres com a 
població de rriés de 5.000 habitants 
podrem aplicar fins al 32 per cent. De 
moment, en el 88, es pagarà el mateix 
que en el 87. 

B." Quan la revisió del cadastre 
estigui acabada es mantindrà aquest 
tipus? 

JA.- Possiblement que es pugui 
baixar. Tot depèn del que pugi el 
cadastre, perquè necessitem molts 
diners. 

NC- No só si ja està aprovat, però, 
els diners que es paguin de con
tribució desgravaran. Això és bo per
què és un impost directe que cobra 
l'Ajuntament i sembla que no ha 
d'haver-hi recel a l'hora de pagar. Però 
l'increment serà moll important i da
vant les bases, les categories i els 

valors que fixi Hisenda, al pobie no
més ens quedarà el dret al "paíaleo". 

MS.- Això serà en edificacions 
noves, velles, o en general? 

NC- En tots els casos. Valoren la 
superfície de l'immoble, la situació, 
l'estat de les cases, soterranis, plan
tes, metres, eíc. 

RP." S'haurà d'aportar un croquis 
per contrasíar-ho i ells ho compro
varan "In situ". 

JM.- Però això ja s'ha fet a la 
majoria d'altres pobles... 

NC- Sí, pràcticament a tots, A 
més, una vegada ho tinguem al dia, hi 
haurà unes fitxes de totes les 
propietats que s'actualitzaran cada 
any amb les obres que es vagin fent. 
Si posem en funcionament l'oficina 
d'urbanisme, no pot haver-hi error. 
Quan hi hagi la revisió del cadastre 
molta gent es trobarà amb la sorpresa 
desagradable que haurà de pagar molt 
més. 

NC- El que sí està clar és que amb 
els impostos que es paguen ara és 
impossible mantenir els serveis que 
necessita el poble. Això confirma que 
alguna cosa falla. No recaptem! Mireu, 
ara en tenim just per recollir els 
papers! 

B.- Quan entrarà en vigor la 
revisió? 

NC- El delegat d'Hisenda va dir 
que al primer trimestre del 1989, Lla
gostera cobrarà la revisió del cadas
tre. 

B.- Una altra cosa que heu de
manat és la gestió directa de la re
captació de la contribució. 

JA.- Sí, el racaptador que tenim 
només cobra els arbitris municipals. 
Ara ho hem demanat a Hisenda i su
posem que ens ho concediran. L'Ajun
tament vol fer un servei al poble. Ara la 
gent ha d'anar en tres dies a pagar els 
arbitris, després es donaran dos o tres 
mesos, això no vol dir que hi guanyem 
gaire econòmicament, ja que Hisenda 
cobrava un 4'5% i ara el recaptador 
tindrà el 4%. Tampoc no sabem la gent 
que ha pagat, en canvi així, sabrem 
realment el que es recapta. 

JM.- I amb uns impostos actua
litzats penseu que es podria incre
mentar molt més el pressupost? 

NC- És que ara no tenim ni idea 
del que suposarà aquesta revisió del 
cadastre. A més els altres impostos el 
que farem serà actualitzar-los. Alguns 
els íreurem i l'increment serà relati
vament petit. L'important és la revisió 
del cadastre. 



Governació 
B.- Darrerament la Policia Muni

cipal posa moltes multes. També es 
comenta que se serà molt més inflexi
ble. 

Francesc Boadella.- Des de 
gairebé al principi les multes s'envien 
a trànsit. La idea nostra és que no fos 
necessari, però amb avisos i prou, els 
resultats van ser negatius; la gent 
continuava aparcant malament, sobre 
la vorera, aparcava allà on volia I no 
ens va quedar més remei que posar 
les multes que en alguns llocs han 
estat molí afectives —com ara al 
passeig— i en altres no tant. 

NC- Les multes de trànsit no han 
estat efectives perquè no se n'han 
posades suficients. Al passeig va ser * 
una persecució però s'ha solucionat. I 
sí no hi ha una persecució als indrets 
de l'Enrenou, de can Pep, del Carril, o 
allà on sigui, no hi haurà ordre. 

B.- Actualment quina és la plantilla 
de la Policia Municipal? 

FB." Un Cap de Policia i cinc guàr
dies. Són sis persones i fan el servei 
les 24 hores. A la nií sempre són dos 
guàrdies, però durant el dia es van 
alternant. 

B," S'ha comentat que voleu com
prar una màquina per netejar els car
rers. També, que faríeu un estudi per 
mantenir Llagostera neta. 

FB." La màquina val molts diners i 
ho estem estudiant per assegurar 
l'operació. També hem contactat amb 
Cassà per veure si la podríem tenir 
conjuntament. Hem fet moltes proves 
amb diferents màquines per poder 
treure'n el màxim de rendiment. 

B." Darrerament s'ha parlat molt de 
l'abocador de Solius i de la Mancomu
nitat amb Santa Cristina, Sant Feliu, 
Platja d'Aro i Calonge. 

NC- Serà un abocador controlat; 
s'hi aboquen les escombraries i es van 
compactant. No contamina, no fa ma
les olors. Per compactar hi haurà dues 
màquines Tana" que pesen 80 tones 
cadascuna. 

LIN.- Al cap de dos o ires dies ja 
no hi ha matèria orgànica. La màquina 
ho tritura i ho compacta. Trenta o qua
ranta tones queden a una altura d'uns 
deu centímetres. L'abocador té una vi
da de 20 anys i després es recupera ei 
terreny. 

NC- El terreny estarà tancat; hi ha 
una bàscula, una casa per al guarda I 
pagarem un tant per tona. És molt poc 

Francesc Boadella 

pQt les escombraries en comparació a 
altres pobles de les rodalies. 

8.- Es pensa fer algun canvi més 
en la circulació dels carrers? 

FB.- No, sembla que actualment 
funciona bé. 

B.- Darrerament hi ha una certa 
pressió en l'horari de tancament dels 
bars. S'endurirà més aquesta política? 

NC- Si els bars no compleixen la 
seva obligació passarem un avís a la 
Generalitat i actuaran en conseqüèn
cia. És a dir, que si han d'anar tots 
tancats, hi aniran. 

B.- Quins són els horaris obligats? 
NC- A les dues, i a dos quarts de 

tres els caps de setmana. Però, això 
és un problema dels propietaris. Fa 
poc vaig parlar amb un d'ells i li vaig dir 
que tornar-los a cridar per perdre el 
temps, no. Si em demanen una reunió, 
podem parlar. Ells donen la culpa a un, 
però he de dir que són iots, potser amb 
una excepció. Però, o compleixen l'obli
gació, 0 farem l'informe. 

El fet que no tanquin d'hora podríem 
dir que ens importa poc, però han 
d'entendre que tenen uns veïns i que 
aquests tenen uns drets. Ja sabem 
que no són responsables del que 
passi a la via pública —motos, cotxes, 
crits...,— i ens en fem càrrec, però 
hem tingut molts mesos de paciència. 
El que estan fent és d'una incon
gruència total i no ho entenc. Si són 
les dues i comencen a tancar les por
tes no passa res, però el problema és 
que volen tenir obert fins a les cinc del 
matí i això no se' Is permetrà sota cap 
concepte. 

Cultura 

B.- Com es va plantejar la creació 
de! servei de català i l'ordenació de 
l'arxiu municipal? 

UN.- Ens va semblar que era un 
servei que la gent demanava i per això 
vam muntar una oficina de correcció 
que també ha servit per als serveis 
municipals. Però la contractació es va 
fer fonamentalment perquè era molt 
necessari ordenar l'arxiu, on per cert, 
hem notat que hi falten moltes coses. 
A més, també fan un servei a la 
Biblioteca i tot un seguit de coses que 
anirem formalitzant. 

B." La idea és que es consolidi com 
un servei fix, o només temporal? 

LLN.- De moment és temporal. 
S'han de veure resultats i si la de
manda persisteix pel que fa al català. 
Després, es poden enfocar altres 
coses. 

B.- Els museus d'arqueologia i 
etnologia estan pràcticament tan
cats... 

LIN.- Des de fa quatre o cinc 
mesos el d'etnologia s'obre els dis
sabtes a la íarda i els diumenges al 
matí. Amb l'aitrs farem el mateix ara a 
l'estiu. La veritat és que voldríem una 
persona més adequada en els mu
seus, que pogués donar una expli
cació exacta dels objectes. Això és un 
projecte que va relacionat amb les 
finques que volem comprar, perquè els 
dos museus han d'estar junts. Com 
per exemple "La Gabella" d'Arbúcies, 
que és un museu polivalent i didàctic. 

B." En una recent visita a 
Llagostera, en Joan Saqués va dir que 
era partidari de la unificació dels 
museus i de la recuperació de les 
col.leccions que hi ha a. les cases 
particulars... 

LIN.- Tenim pensat fer alguna cosa 
i estem pendents d'altres conversa
cions. És un tema una mica espinós I 
que volem tractar amb delicadesa, 
però el que passa a Llagostera no ós 
correcte perquè hi ha més materials a 
cases particulars que no pas en els 
museus. I hem de tenir en compte que 
tot el que, es troba en el subsòl és de 
l'Estat, en aquest cas de la Generalitat 
i en definitiva de Llagostera. La por 
que s'ho enduguin fora del poble no és 
cap excusa, ja que fins i tot ens 
tornaran peces que hi ha a Girona. És 
un tema que volem afrontar i arribarem 
a la postura de caigui qui caigui. 

NC- Volem negociar-ho, buscar 
solucions, però està clar que no sor-
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Lluís Nuell-esquerra- i Lluís Vilaplana. 

tirem de l'Ajuntament sense que hi hagi 
tot ei que pertany al poble. 

B.- L'anterior consistori editava 
unes pàgines d'informació Municipal 
més o menys periòdicament... 

LIN." Vam pensar des d'un 
començament fer uns escrits i passar-
los al Butlletí. Ens va semblar que el 
que feia l'altre consistori era un xic 
feixuc; que hi havia moltes coses que 
no Interessaven gaire. La Idea era 
publicar cada dos mesos i fer una 
mena de col·laboració informativa... 

B." Doncs, perquè no ho fan? 
LIN." Hi ha una mica de mandra per 

escriure, però ara, amb aquestes dues 
noies, veurem si podem solucionar-ho. 

B.- Quin pressupost es destina a 
la Festa Major. HI ha novetats? Canvis 
en la programació?... 

LIN." Bé, això ho porta directament 
en Salvador Davant. Sé que hi haurà 
una festa un xic diferent, tant per a 
petits com per a grans. El pressupost 
és d'uns set milions que recuperarem 
en bona part, ja que es fan més dies de 
festa major, en ser festiu el dilluns. 

NC- El dia que es va presentar el 
pressupost va haver-hi una gran ba
talla, perquè als grans els semblava 
massa diner i als joves massa poc. 
Però finalment els vam donar un vot de 
confiança, tot i que ho vam retallar. 
Però val més una bona festa amb set 
milions que no pas una de dolenta amb 
cinc. Amb els actes que plantegen pot 
quedar bastant bé. 

LIN.- La Comissió de festes hi 
treballa molt i són conscients que vo
len recuperar els cèntims. Són uns 25 
joves que també portaran el bar de 
l'envelat. 

.NC- S'ha de dir que fan molts 
actes populars i això ós bo. Sembla 
que és cap a on s'ha d'anar. A més, 
ells també es pesponsabititzen de fer 
altres activitats al llarg de l'any per 

compensar el possible dèficit. L'èxit 
hagués estat posar tota la Festa al 
passeig Romeu i terrenys del Carrilet, 
però no hi ha prou wats i l'Enher ens 
demanava set milions per un trans
formador. 

B.- A l'anterior ajuntament hi va ha
ver una Comissió de Cultura que fi
nalment fracassà. Quin tipus de rela
ció s'ha establert amb les entitats del 
poble? 

LIN.- Una relació normal i corrent. 
Quan hi ha algun acte en què col·labo
ra una entitat determinada, se la crida i 
mirem de fer-ho conjuntament, És que 
una Comissió de Cultura és una cosa 
que no ha funcionat mai; hi ha la 
mateixa experiència de la Generalitat, 
aquí tampoc. En vaig fugir-ne una mi
ca, però si hi hagués una vertadera 
vocació es podria tornar a intentar. 

LIN.- De moment s'ha fet alguna 
reunió-consulta amb gent interessada 
per fer coses de caire cultural i l'Ajun
tament recull totes les idees que 
puguin sorgir. 

JtUl.- Hi ha una cosa que fa molta 
falta a Llagostera: la confecció d'un 
llibre històric del poble. 

L!N.- Ja s'hi està treballant. Serà 
un llibre molt seriós, equilibrat, amb un 
bon equip format per gent del poble i de 
fora, coordinats per l'historiador Pere 
Solà-i l'Enric Marquès. Està bastant 
avançat, però, és clar, ho fan per pura 
vocació. L'Ajuntament ni està mig 
compromès, no del tot, però espero 
arrancar la total adhesió. No és barat, 
però és recuperable. 

B.- Serà un llibre d'unes 500 planes 
i s'ha de comptar amb la col·laboració 
de la Diputació i la Generalitat. Encara 
que sigui car és fàcil de subvencionar-
ho. A més, s'ha de dir que, a part de la 
gent del poble, que ós prou coneguda, 
els altres són professors universitaris i 

historiadors. La idea és recollir des de 
la prehistòria fins a la democràcia. 

B.- Sembla que hi ha hagut alguns 
.problemes amb el pressupost del Pa
tronat Municipal de Llagostera Ràdio. 

LIN.- No és així. S'ha aprovat el 
pressupost ordinari, però no l'extraor
dinari. Es pretenia fer una ampliació, 
una millora, I l'Ajuntament ha cregut 
oportú esperar a recollir una sèrie de 
dades per veure si el funcionament és 
l'adequat o hauria de ser un altre. 
També volem fer una enquesta d'au
dició, ós a dir, veure si és la ràdio que 
volem 0 no. 

B.- Quin és e! pressupost? 
LIN.- El que aporta l'Ajuntament 

són unes 500.000 pessetes. Ells de
manaven mig milió més per fer una 
millora. Però, el que estem mirant ós si 
l'emissora fa el servei al poble que 
creiem que ha de fer. 

UN.- Ells demanaven una unitat 
mòbil. Comprar un aparell de 50 wats i 
passar el de 20 a una unitat mòbil. 

LLV.- És molt important que la 
ràdio se senti bé. Després, també s'ha 
de fer atractiva. 

Xavier Ros.- Quan hi havia la 
unitat mòbil funcionava molt bé. 

JM.- El problema és que una emis
sora de certa qualitat s'ha de pro-
fessionalitzar si es vol que perduri. 

LLN.- Bó, hi ha un sou de quaranta 
miL un de vint mil,... 

NC- Nosaltres l'únic que no hem 
cregut convenient és fer aquesta inver
sió per comprar aquest aparell, fins 
que no hàgim fet aquests sondeigs, i 
després, si cal gastar-hi més ho 
farem. 

XR.- Fa un temps vaig proposar 
que l'Ajuntament comprés un equip de 
so per als diferents actes. 

LIN.- Ho he proposat alguna vega
da, però sembla que no és tan ne-
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La taula rodona va durar tres hores i es celebrà en els locals del Patronat Municipal d'Esports. 

cessari. De moment es pot llogar. 
NC- De fet, som í'Ajuntamení del 

Gironès que sense dubte subvencio
nem més totes les entitats i això ho 
canviarem perquè no pot ser. Nos
altres podem subvencionar raonable
ment el dèficit que tingui alguna 
entitat. Però el que no pot ser és que 
ei que nosaltres donem serveixi per po
sar-ho al banc, I això està passant. 
(...) L'Ajuntament de Llagostera és ge
nerós en unes cotes impressionants i 
això ho hem de regular. Quan sigui un 
gran col.lectiu del poble que se'n 
beneflcn no cal pensar-ho gaire; què 
costa?: tant, doncs, vinga! 

LiN." Hi ha coses que es poden 
subvencionar fins a la totalitat com ara 
l'ensenyament de sardanes, però n'hi 
ha d'altres que arribarà un moment que 
no podrem fer-ho. SI alguna entitat vol 
fer alguna cosa pel seu compte que la 
faci, i l'Ajuntament farà les seves co
ses pel seu. 

B.- Està clar que hi ha d'haver una 
previsió i això s'ha de fer abans de 
començar l'any. Programar les activi
tats i veure les prioritats. Per exemple 
nosaltres com a revista sempre hem 
funcionat sense subvenció. Però un 
altre problema greu que hem patit és el 
d'infrastructura .íle locals i això passa 
amb altres entitats. 

Sembla que hi ha una voluntat 

d'adquirir patrimoni municipal. Fins ara 
l'Ajuntament estava molt desvalgut 
d'instai.lacions. 

JA.- Sí, s'ha adquirir aquella case
ta d'en Goíarra al carrer del Fred, i una 
que estava adossada a la muralla, que 
són per enderrocar. 

NC- Si poguéssim continuar la 
compra d'aquestes cases el que hi ha 
previst és que quedi descobert de 
torre a torre, que es pogués veure íoía 
la muralla I que hi hagués una escala 
que arribés fins al jardí de la carretera. 
També s'ha parlat amb Enher per tro
bar una solució i treure el trans
formador. Després el que s'ha de tenir 
clar és fer el projecte que contempli tot 
el nucli antic. Nosaltres ho deixarem 
plasmat a les normes subsidiàries per 
si més tard es volen modificar. 

NC- M'hagués agradat, quan nos
altres vam entrar a l'Ajuntament en l'al-
tra època, pensar exactament Igual 
com ara. Passa que quan tens una 
edat penses d'una manerra, hi ha 
unes circumstàncies... 

B." Sí, per exemple les Cases 
Barates allà davant. 

NC- Aquest assumpte ja es va 
plantejar. No va ser una cosa fàcil. 
Aquella gent van escollir el lloc. 
Urbanisme sempre, fins i tot ara, està 
per sobre dels ajuntaments. En aquella 
època no hi havia necessitat de posar 

contenciosos administratius. Només hí 
havia una telefonada de Governació 
dient: "Aquí s'ha de donar permís", o "ja 
el tenen". 

LIN.- A més, en aquells temps 
procuraven que les cases estiguessin 
al peu de la carretera. Aquí es va fer la 
temptativa de construir-les a la carre
tera de Sant Llorenç, però es trobava 
aigua a un metre. Els criteris polítics 
pesaven molí més que no pas els 
urbanístics. 

LIN." Canviant de tema, m'agra
daria dir que es pensa canviar l'escut 
de Llagostera perquè si hi ha d'haver 
polèmica que surti quan més aviat 
millor. Hi ha el projecte .de canviar el 
format, seguint els consells d'heràl
dica. Probablement vindrà Armand de 
Fluvià i farem un debat públic. També 
s'esíà fent un projecte per arranjar la 
casa del carrer Alt de Girona —on hi ha 
el museu d'arqueologia— on hi ha la 
pretensió de posar-hi l'arxiu. És que 
durant uns anys va haver-hi una 
espoliació tremenda a l'arxiu i això es 
trobaria tot a Llagostera, eh! Està 
força avançat fer una guia de 
Llagostera, amb el plànol i unes indi
cacions bàsiques en quatre idiomes. 

Col.lectiu de Redacció 

Fotos: XAVIER RUIZ 
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L fets que componen aquesta 
història, tingueren per marc una 

itaverna. Una d'aquelles taverno-
tes de mala mort que, la misèria de la 
postguerra espanyola, feren sorgir 
arreu de les viles catalanes. I, en 
escriure misèria, ens referim, evident
ment, al sentit literal que aquest mot 
comporta. Doncs, que, la nostra gue
rra civil, imposada pels qui ens deien 
voler salvar-la. de qualsevol sap, 
quins enemics de la Pàtria, allà on de 
veritat sí, ens abocà fou a la més 
negra de les misèries. 

Només i com una petita mostra de 
les nostres afirmacions, transcrivim 
seguidament el "Raclonamiento para 
adultes del mes de Noviembre de 
1951. Aceite: 1/4 de Ntro. Azúcar: 300 
gramos. Tocino: 100 gramos". Tanta 
generositat, emociona. ! feia més de 
dotze anys que la guerra s'iiavia 
acabat...! 

Si havent retret allò que sota el 
règim salvador ens donava per menjar 
un mes, ha estat per tal de situar la 
nostra petita història, en el seu marc 
ambiental. Que, potser arriba el mo
ment de presentar els nostres perso
natges. Començarem per: Separi Xera. 
Un home a qui adjudicarem uns cin
quanta anys. Es alt. Més aviat de color 
oli negrós. Porta un bigoti negre abun
dós. El cabell ja sembla iniciar el pen
dís de la calvície, com a punt final. Els 
ulls, astuts, brillants, espaordidors. No 
se li coneix cap treball concret. D'ofici, 
potser n'haurà començat dotze, i cap 
es veu que no ha merescut que fos 
acabat. Però, n'hi ha un que sí que el 
domina perfectament. És el de tafur. El 
de fer barrejar, tornar a barrejar, i 
encara tornar-hi, aquells jocs de car
tes, de baralles, que a les tavernes, 
són arrugades, brutes, pel contacte 
intermitent que sofreixen entre les 
mans dels pagesos i bosquerols que hi 
juguen cada dia. 

L'aitre personatge, és en Pep Trio, 
un home de més de seixanta anys, que 
en la seva joventut havia tingut un mas 
força ben posat, allà per l'Empordà. Al 
menys, això deia ell. I com que tenia 
fama de mentider i engalipós, tampoc 
això del seu Mas fou massa cregut. El 
que s( se sabia actualment, era que 
feia de pastor al mas Nou de la vila. 
Tenia una cama retorcida, per culpa, 
altra vegada segons deia. d'una guitza 
que li engegà una euga. D'altres 

afirmaven que era coix, d'una pallisa 
que rebé per culpa d'una malifeta se
va. En Tric, a més de coix, era borni. 
Un d'aquells seus ulls bruts i sense 
color, era totalment esmorteït. Tothom 
el coneixia per ésser covard, mentider, 
fals, mesquí. Això sí, per saber en
giponar-se fantasies i maldats, era 
únic. Aquest conjunt de tares, el feien 
un home desagradable, del qual hom 
fugia. I, amb tot, passant com passa
va les llargues hores del dia, entre 
camps i boscos, només tenia de festa, 
els diumenges, a la tarda. 

Amb quin deliri esperava el sant diu
menge...! I només per anar a la ta
verna. Per berenar-hi una porció de 
pota i tripa de vedella. Un porró prou 
gros de vi. I el pa... Aquell pa tan 
somniat per tothom, i que ningú més 
que els pagesos tenien: Aquella llesca 
de pa blanc, ell la portava de casa, 
entre l'admiració i l'enveja de tothom -
en Xera, principalment- que se'l mirava 
amb uns ulls assassins... 

Acabada la berenada, prou delecta-
da i prou seguida de xarrups i babaro-
tes, era el moment de cercar un com
pany per tal de jugar al truc. Aquell joc 
senzill i adient per a gent astuta i 
magarrufa. En Tric, el nostre coix, 
portava en un mocador de fer farcells, 
quelcom que engruixia molt. I que ell, 
no deixava mai. Sempre amb ell. Així, 
tot coixejant, i amb el paquet a la mà, 
fou quan, com un pardalet innocent, 
s'acostà a en Xera: 

—Fem una trucada, noi...? 
En Serapi, se1 mira llargament. I 

només diu: 
—Quan hi jugarem...? 
—Cinc duros, a set "tantes"... 
—Està bé. 
I així començà la partida. Ja a la 

primera, guanyà en Xera. El coix en 
perdó dues de seguides. Tres. Quatre. 
Però, després, i miraculosament, es 
refeu. Una ratxada de sort, semblà 
que venia en recerca d'ell. El jugador 
d'ofici que era en Serapi, feu que 
aguantés el ruixat amb prou de fredor. 
Però, quan portava vuit partides de 
set "tantos" perdudes, i el capital 
amenaçava d'acabar-se, llest com 
era, s'adonà que, darrera seu, un ho
menet amb el més innocent dels som
riures, segurament estaria conxorxat 
amb el miserable borni per tal de robar-
li els calers. Sense dir res, però amb 
uns ulls que treien foc I flames, s'ai

xecà de la cadira, agafà el traïdor pe! 
coll, i d'una forta empenta el tirà a terra 
fet un cabdell. El coix, en Tric, també 
s'aixecà. Tenia la cara quasi morada. 
L'ull que tenia bo, semblava que volia 
sortir, i el nas s'havia tornat vermell i 
rosa. Es ara quan en Xera va per ell, i 
agafant-lo de la camisa, crida enfurit: 

—^Així que fent trampes, ^eh...? 
—Je...? -pot mormolar el coix. 

—Què vols que faci, ara...? He de 
matar-te, coix indecent...? 

Però, es discuteixen molt. Es crida. 
Els altres clients de la taverna s'hi 
posen pel mig... I la cosa es detura. 
Però, tothom està d'acord que la parti
da continuï. El confident d'en Tric, ja 
qui sap on para. 1 és clar.-Jugant net 
els dos, poc l'hi costà ai tafur de recu
perar tots els diners perduts, i poc 
més, a deixar al pastor d'ovelles, 
sense ni una pesseta. 

És ben cert, i són molts autors que 
han tractat el tema, que una vegada el 
jugador perd. Una volta que aquí pensa 
fer-se amb els diners d'un altre, la sort 
ha resultat adversa, és llavors quan 
l'institnt humà de la revenja, es fa 
insuportable. És el moment en què un 
s'ho juga tot. És quan el coix i borni, 
obre una mica el mocador de fer 
farcells i l'ensenya a Xera. 

— Ara, m'hi aposto això. 
í el cor del professional de les 

cartes, fa un volo. I assenteix. I s'ho 
acorden a dotze "tantes". Com és na
tural, torna a perdre el mateix. Així, 
arribà l'hora que el coix lliuri allò per
dut. Que, davant de l'admiració de 
tothom, no es res més que un fantàs
tic, insuperable pa blanc, tou i flairós. 

Quan en Xera ja aixecava el pa, per 
a fer-se'n càrrec, se sent la porta de la 
taverna que s'obre. Unes botes que 
retrunyen en l'empostissat del local, i 
una veu autoritària que diu: 

—"Este pan queda decomisado, en 
nombre de la ley." 

Davant l'astorament general, el coix 
és detingut, per contraban. I en Xera, 
per jugar amb trampes. Després , una 
vegada passat el perill, tots a cor prou 
desafinat i rogallós, canten allò de: 

—"Adiós Pamplona, Pamplona de 
mi..." 

P. Parés C. 
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obre 

NCARA no fa seixanta anys, en 
aquestes comarques que direm, 

I hi havia suros magnífics i feno
menals que estaven ben respectats, 
cultivats i observats en gran estima, ia 
qual cosa donava alegria poder admi
rar la seva gran vitalitat. Els suros més 
selectes s'estenien en el vast triangle 
des de Lloret, Tossa, Sant Feliu de 
Guíxols, Llagostera i les Gavarres. En 
aquests llocs era on es pelaven els 
suros amb llenques més adients per 
elaborar-ne els trefins millors que han 
existit al món! Avui ja no se'n 
fabriquen, perquè el suro extret de la 
planta, no té el gruix de línies que 
requereix, ni la finor d'antany. Per això 
els fabricants de taps hagueren d'espa-
viiar-se molt per inventar el cèlebre tap 
afegit, que reemplaça el gruix desitjat 
per a poder tapar els xampanys. Per 
altra banda, els boscos surers entre 
Tordera, Hostalric, Sant Hilari Sacalm 
baixant cap a Sta. Coloma de Farners, 
Vidreres fins enllaçar els primers po
bles descrits, com també a l'Alt Empor
dà nord, la panna de suro que n'ex
treien, en general, era notablement 
bona. Però els tapers que han estat i 
encara són els més entesos, de la 
matèria del suro preferien la del primer 
grup, per la seva qualitat indiscutilDle. 

Es pot dir que abans els boscos 
d'aquests sectors estaven plens de 
suros petits i grans i n'hi havia que 
osciLlaven entre mig metre i metre i 
mig d'amplada amb una alçada de vint 
a trenta metres i n'hi havia moltíssims 
que tenien més de cent anys d'exis
tència. Ara, en aquests boscos, gai
rebé tots, hi ha més pins que no pas 
suros. I els pins degraden molt la 
matèria primera del suro. No hi ha cap 
dubte que en són els seus enemics. 
Caldria distribuir-los més racionalment, 
plantant per separat boscos de pins i 
d'alzines sureres, per tal d'evitar 
aquest contagi constant i funest. I 
com que en aquell temps encara no hi 
havia butà ni gas-oil, s'estreuen rabas
ses de bruc i malesa en general ajus
tada amb feixines, i no s'hi perdien di
ners. Tots aquells recursos menors del 
bosc eren comprats per indústries i 
cases particulars com a combustible 
molt necessari. Aquell moviment con
tinuat, assenyat a extreure la malesa 
s'ha interromput, tret de sectors pe

tits. I és trist haver d'acceptar la mala 
situació tan anormal. Posem, doncs, 
les coses en ei seu punt just per 
centrar-nos i resoldre-les amb un 
repàs més gran de realisme. En primer 
lloc hem d'admetre que la invasió 
constant i fixa al bosc de brucs, és 
l'ingredient més perillós i temible per 
ocasionar i propagar incendis. Per 
tant, s'ha de recomanar la seva total 
exterminació, quan més aviat millor, ja 
que a la seva gran extensió que ocupa 
amb prou feines es pot transitar al 
bosc. És una pena molt gran haver vist 
aquests darrers anys, camions carre
gats de suros tallats i encara ara, se'n 
veuen passar, malgrat que és prohibit, 
mentre el que no es veu és que els 
bosquerols estassin el sotabosc, que 
és l'altra causa dels focs, que ho 
cremen tot. Havent-se destruït suros 
tan desmesuradament s'ha arribat, en 
molts llocs, a extinguir-los ostensible
ment. No obstant això, hom pot 
recordar que tal com succeïa anys 
enrera, permetia esguardar-los durant 
segles. 

És evident que els propietaris 
passen un mal moment i han perdut la 
carta de navegar, car fa temps que 
van a la deriva, perquè tenen pro
blemes superiors a les seves possibi
litats, les quals els genera impotència 
per a poder arranjar els boscos tal com 
la llei mana. És clar que molts es 
queixen que el bosc no és rendible i 
han de pagar impostos crescuts per 
tenir dret a explotar-lo. Per això és cert 
que no poden fer-se responsables amb 
totes les conseqijències a restituir 
l'equilibri perdut. I es dóna al cas que 
les muntanyes I els boscos la llei diu 
que són Patrimoni Nacional, la qual 
cosa representa que afectaatothom! 

L'estima mundial que 
tingué el suro de la 
nostra terra 

A primers de segle els americans 
del nord van tenir interès a venir a 
obsen/ar de prop el fenomen del suro, i 
en constatar resultats profitoses es 
van mentalitzar a crear suredes al seu 
pafs. Amb aquella opció van proveir-se 
de glans selectes i les van sembrar en 

clima semblant el nostre a casa seva 
Així pensaren que al cap'de trenta 
anys ja tindrien prou suro per cobrir les 
seves necessitats. No els va ser gens 
fructífera aquella iniciativa, perquè,el 
suro que en va néixer no va ser gens. 
bo. Amb aquest sentit, abans de la 
revolta i mentre va durar, els russos 
van venir a buscar glans de qualitat. I 
les van cultivar a la regió de Crimea, 
Tampoc van reeixir, malgrat que hi van 
posar la tècnica agrònoma més avan
çada. Igualment ho van probar altres 
païssos menys importants, sense as
solir cap resultat significatiu. No hem 
d'oblidar mai que les zones que hem 
assenyalat són magnífiques i privile
giades amb escreix per conrear-hi al
zines sureres que poden produir 
immenses tones de suro immillorable. 
Es pot afirmar que no hi ha rival ni molt 
menys la preocupació en compe
tència, que productes dels camp i del 
bosc tenen de cara a l'estranger. Ben 
segur que si es protegissin els suros 
petits que encara hi ha mal es
campats, dintre d'uns anys es tor
narien a tenir plantacions esplèndides, 
sempre que es respectés el principi 
bàsic: neteja de sotabosc, treure els 
pins, no tallar els suros bons i sí els 
dolents. Però cal prendre's la tasca de 
renovació amb voluntat i serietat, car 
avui el suro bo escasseja. I un cop ha 
estat preparat per vendre'l el seu preu 
oscil·la entre les 200 ptes. i les 500 
ptes. quilo. 

És veritat que l'alzina surera li va de 
meravella rebre l'aire de mar per la 
seva salabró. I li és bo de viure en 
pendents com són aquestes comar
ques. Així s'aireja més. t malgrat que 
pot resistir les inclemències hivernals 
de baixes temperatures, li és més 
favorable estar en clima càlid I suau. 
Per això no és gens estrany, que 
l'ambient d'aire mediterrà és on hi ha 
més suros plantats. Però Argèlia que 
hi està i és productor considerable de 
suro en planxa, malauradament el seu 
suro put, igual que passa a la resta de 
l'Africa del nord. Per aquest gros 
defecte és rebutjat per embotellar-hi vi 
i xampany. I l'actual productor de suro 
és Portugal i el segon Espanya, però 
Andalusia, Extremadura i Portugal el 
suro que pelen és massa flonjo i no ós 
de mena excels com el d'aquí. 
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Si ens remuntem els estudis veri
ficats i rebuts dels tapers que van 
analitzar la matèria del suro, s'han 
registrat les propietats físiques se
güents: Lleugeresa, aïllant, el.lasti-
citat, impermeabilitat, resistència al 
desgast, sense olor ni gust, durabi-
liíat, etcètera. Hom pot fiar-se que són 
condicions molt apreciables per poder 
ser manipulat i treballat per fabricar 
taps i altres necessitats industrials 

El moment actual 

Es parla de fer diferents projectes 
destinats als boscos de les comar
ques gironines: zones de protecció ofi
cial, parcs naturals i mitjans d'acció pú
blica de socialització. És inqüestiona
ble que hi ha moltes maneres d'enten
dre els recursos econòmics, ecològics 
i la combinació d'espècies en general 
als boscos. Però si no s'hi permet 
treballar com passa als parcs naturals 
o protecció oficial, malament rai! Per
què esdevindran improductius en impe-
dir-s'hi la seva vital recuperació que 
ara necessitem tant. I en aquest cas 
concret creixerien amb més intensitat 
els brucs, les mòdagues, les argela-
gues, etcètera. Aquests' destins, per 
als boscos serien perjudicials, car en 
lloc d'aconseguir-se uns espais bonics 
per al goig de la gent, esdevindrien en 
uns grans munts de cendres. Si més 
no, seria preferible establir un consorci 
forestal constituït entre propietaris 
que hi tenen experiència i la Gene
ralitat de Catalunya. Perquè, encer
taria un sistema molt pràctic, que 
permetria resoldre grans solucions. I 
un cop fundat, sí que es podrien fer 
responsables del bon manteniment 
dels boscos, sense no permetre's mai 
ser atropellats, sinó ser ben con
servats en forma operativa de nous 
elements innovadors. La Generalitat 
com a responsable suprem que és del 
bé comú, hauria d'afrontar el repte que 
equival a conservar-los dignament, I 
ho faria perquè pot disposar d'imme
diat de mitjans de tota mena. Un cop 
en marxa i ben compartida la nova 
associació, a no tardar gaire, els bos
cos tornarien a ser rendibles, car el 
que haurien de considerar primer és 
trobar el consumidor del combustible 
dolent, tal com havia estat abans, puix 
que perjudica que creixin els arbres. 
En aquests treballs a realitzar és de 
suposar que de moment, no hi haurien 
beneficis. Per aquesta raó, ens avan-

' . j ' -

Els suros de les comarques gironines són els millors per elaborar taps. 

cem anotar l'altra banda d'avantatges 
que s'anirien rescabalaní, un cop orde
nat la supressió de tota la malesa: 
evitaria convertir els boscos en una 
prolongació de cap de pont desert i els 
terrenys no serien víctimes d'una ero
sió accelerada impacable. Penseu en 
els darrers aiguats, els centenars de 
tones de sorra que descendiren per 
avall de les muntanyes. És cert que 
els bons arbres i les herbes retenen 
les terres. No oblidem és d'ajudesa 
imprescindible construir una central 
tèrmica mòbil per poder cremar prop 
d'on s'extreu el combustible per írans-
formar-lo en energia elèctrica. Aquesta 
nova modalitat generaria guany i 
estalvi de divises, i com que és un 
vegetal, no contamina l'atmosfera. 
Quan aquests boscos fossin nets, el 
suro podria créixer moltíssim en clara 
qualitat i finor. Llavors es podrien ob
tenir uns preus de! suro en panna més 
elevats que no ara. I de passada es 
podria estalviar la vigilància tant cara 
d'avionetes, helicòpters i bombers, fvli-
rant la foto que hi ha a l'escrit d'un 
bosc net, hom comprèn que és impos
sible calar-s'hi foc.Guant a l'extracció i 
crema de la malesa, es podria utilitzar 
la gent que no troba treball i el ne
cessita per viure. També es podria 
demanar des de.la Generalitat a la 
Comunitat Europea que contribuís en 

aquesta obra tan útil de recuperació i 
retrobament, com és el suro per a la 
humanitat! 

Definició real 

Fa dies que arreu de Catalunya ha 
nascut un sentir general que pesa molt 
en pro de promoure I conrear arbres al 
país. En aquest moviment de projecció 
que es manifesta amb tanta energia, 
tant de bo que en sortís una actitud 
ferma contra l'avenç del procés de
gradant que sofreixen els espais 
oberts de boscos. Com heu vist, hem 
parlat que moltes nacions estrangeres 
van intentar repoblar als seus països 
d'alzines sureres. Però els va fallar 
l'assaig. I en canvi aquestes zones 
descrites que es componen d'una terra 
i clima immillorable per viure-hi suros, 
desafortunadament, ens aturmenta 
veure el seu propi abandonament. 
Però això -tornem a dir: cal remeiar-los 
urgentment; si no es creu factible la 
forma exposada, que se'n faci una 
altra de millor, ja que el nostre anhel 
sols és veure rescatar els boscos 
surers per situar-los aviat a l'esplendor 
i riquesa que havien tinguí anys ha a 
les comarques gironines! 

Josep Vila i Soteras 
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!EM de procurar per tots els 
amitjans que el dinar d'aquesta 
Bdiadà no perdi la solemnitat que 

va tenir anys enrera. Actualment és 
normal que les famílies no reuneixin 
tants convidats a l'entorn de la taula 
com ho feren els nostres pares. Els 
temps han canviat i ho hem d'acceptar 
amb normalitat. Ens cal, però, esforçar-
nos per donar ai dinar i altres àpats de 
la Festa Major, un toc culinari diferent 
de la resta de l'any. Per tals dies, no 
podem anar al mercat I omplir la bossa 
de llaunes i aliments preparats indus
trialment i posar-los a taula com qui 
alimenta el bestiar. Val ta pena fer 
treballar la imaginació i les mans per 
oferir uns plats d'una certa elaboració. 
A més, avui podem preparar molts 
plats uns dies abans I congelar-los; 
tampoc hem d'esparar fer-ho tot l'últim 
dia. 

Uns entremesos o una sopa de rap 
poden ser un primer plat per ai dinar. 
Detesto en gran manera el que se'n diu 
avui "un aperitiu". Això no és res més 
que un enganyapastors. Quan veig 
aquestes taules ilarguísimes, plenes 
d'aliments, molts d'ells, d'una manifes
ta baixa qualitat em sento fora de to. El 
fet de presentar-se un, davant de tal 
exposició alimentària, amb el ventre 
buit, fa que se t'obrin totes les sen
sacions. He presenciat, davant aques
tes taules, escenes del més primari 
comportament. Veure una persona 
amb el plat a la ma a punt d'envestir, fa 
venir pell de gallina. Tant els que 
ataquen a peu dret, picant ara d'aquí 
ara d'allà, com els que omplen el plat i 
corren a menjar-se'l a qualsevol racó, 
fan el mateix efecte. Menjar, com al
tres coses de la vida, no s'ha de fer a 
peu dret. S'ha de començar l'àpat ben 
assegut. Per altra part, en aquests 
aperitius se solen servir begudes, 
còctels, i combinats amb una gradua
ció alcoliòlíca exagerada, que amb el 
ventre prim, al primer xarrup fan can
viar les persones, i el que és més greu, 
destrueixen el gust del menjar. 

! prou d'aquestes ximpleries; el que 
avui toca es parlar del dinar de Festa 
Major que pot començar molt bé amb 
uns entremesos. I què hi posarem? 
Poques coses però de qualitat: Unes 
plates amb "ensaladilla", una esquei
xada de bacallà, un escalivada, algun 
tall de pernil amb altres bons embotits 
del pafs, anxoves confitades, quatre 

-ev. 

-r> 

cargols, alguna varietat de peix o 
marisc. Fugim del típic plat que donen 
molts establiments de menjar on no se 

surt mai de la fulla d'enciam, el tall de 
tomàquet mal tallat, la sardina de 
llauna, el ravenet, l'ou i poca cosa 
més. Aquests entremesos no tenen 
res a veure amb el que ha de ser un 
primer plat per a ún dinar de Festa 
Major. Com a model no ens serveixen. 

Com a segon plat podem oferir 
aquest dia canelons, o bé, a causa 
que la nostra Festa s'escau en plena 
època de pèsols, podem fer amb ells 
un seguit de plats deliciosos. Els 
pèsols estofats amb daus de sípia o 
altres varietats de peix com el congre, 
la rescassa o el rap, és un plat que al 
seu punt, no té rival, sempre que 
s'utilitzin pèsols tendres del temps, i 
en aquests dies, quan a les nits canta 
el rossinyol, n'hi ha. Defugim els de 
conserva que no tenen cap sabor. Per 
altra part, l'aroma del pèsol és tan 
delicada, que val la pena respectar-la, 
no admet estridències; només bullits 
amb un raig d'oli, o estofats amb cos-
telló i una fulla de marduix, és un plat 
per enlairar la vida. I si feu una vedella 
amb pèsols amb un petit sofregit de 
ceba, n'hi ha prou. La melositat de la 
carn de vedella amb els pèsols lliga 
admirablement. 

Des que al nostre país es difongué 
tan extensament la pasta italiana, en 
moltes cases per la Festa Major s'han 
fet canelons, primerament com a in
novació, però, amb el pas del temps, 
aquest plat ha pres una certa cate

goria: dir canelons i pollastre rostit és 
dir diumenge, és dir Festa. Aquest sí 
que és un plat que val la pena, per un 
dia, fer-lo a casa; que sapiguem el que 
mengem. El farciment s'ha de fer amb 
carn de porc, pit de pollastre i un fetget 
de la mateixa au ens donarà el toc. 
Rostim-ho amb una ceba i trinxem-ho 
ben fi. Fem els paquets de carn, 
embolicats amb la pasta. La paraula 
caneló, ve del llatí "canna" que amb el 
diminutiu "cannella" ens ve a dir que 
originàriament tenien forma de canya. 
Ens podem felicitar que una cosa amb 
el temps no ha variat. Els canelons 
s'han de posar en plates I han d'anar al 
forn amb una beixamel, feta amb 
mantega, farina i llet; s'hi ha de posar 
la quantitat justa de salsa. Els 
canelons s'han d'impregnar de beixa
mel, no han de nadar amb la salsa, s'hi 
ha de posar formatge ratllat; han de 
quedar rossos 1 lleugerament secs. 

Si fem el que hem dit fins ara, poca 
cosa més podrem menjar, un rostit 
casolà pot ser el complement definitiu 
d'un àpat de què val la pena tenir cura 
amb detall. 

Pensant en l'exceLlent varietat de 
pastissos que presenten les confi
teries del país, no serà difícil escollir 
unes postres adients a la diada. Un 
símbol de Festa Major és la imatge 
d'homes i dones amb el dolç paquet 
blanc, portat acuradament, i amb la 
confiança que serà un bon toc final del 
dinar. 

Grèvol 
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Si et passeges per la vila 
se senten els ocells cantar, 
és com una simfonia, 
que t'ajuda a respirar. 

El passeig I la plaça 
donen vida i color, 
als carrers d'aquesta vila, 
amb moitfssima resplendor. 

Dels carrers més antics 
sorgeix una iilstòria passada, 
que l'avi sempre t'explica, 
poc a poc i detallada. 

Quan arriba la gran festa 
tot s'emplena d'il.lusió, 
i del més gran fins el més xic 
et cedeixen coi.laboració. 

El silenci reapareix 
quan ja tots'lia acabat, 
i els ocells juguen volant 
d'un lloc a i'altre amb felicitat. 

tourdes Gurnés (7è. d'E.G.B.) 

La més divertida del poble 
és la Festa Major, 
i els dies que dura 
en el poble regna l'animació. 

Ei passeig s'omple de xurreries, 
de cavallets i altres parades, 
que el primer dia de festa 
ja totes estan muntades. 

Les tómboles i parades de tir 
fan negoci amb tot això, 
ja que tant a petits com a grans 
els agrada provar sort. 

La pesca de la tortuga i el castell 
flotant 

són pels més petits, 
ja que per als menuts de la casa 
són els llocs més divertits. 

Al matí no hi ha massa gresca, 
però al vespre, renoi si n'hi hal 
sobretot als cotxes de xoc 
on només se senten cotxes xocar. 

Però ja s'acaba la Festa 
i els nens van tristos fins l'any que ve 
no podran fer tanta xerinola. 

Griselda Garcia (7è d'E.G.B.) 

La gent transita més alegre, 
quelcom es comença a preparar. 
Què serà això que ens al·lucina? 
ara hi caic, la Festa vol arribarlll 

Els carrers, places i passeigs... 
tot es veu molt animat, 
i tots els veïns llagosterencs 
s'han ben empolainat. 

Quan les campanes repiquen 
els firaíres comencen a rumiar: 
"Ens ajudarà el temps aquest any, 
les nostres bosses a emplenar?" 

Sardanes a la plaça, ball a l'envelat, 
partits al camp ia la pista, 
cercaviles, exposicions, fira agrícola... 
tot ens alegra la vista!!! 

Els més adormits s'aixequen tard, 
els més creients van a l'ofici, 
els menuts cap els cavallets 
i que tothom en tingui benefici. 

Però tot té sempre un final 
i com si res no hagués passat, 
arriba el dijous vint-i-sis 
i la Festa Major s'ha acabat.'l! 

Gerard Parés (7è d'E.G.B.) 

El meu poble és molt bonic, 
és petit i eixerit, 
és un poble que viu feüç. 
perquè té la Festa de més crit 

La Festa Major és aprop, 
tots contents hi assistirem, 
a la nit xerinola farem 
i ai matí ales cadiretes pujarem. 

Al poble es fan concursos, 
dibuixos i murals. 
Ai vespre es donen premis 
i tots hi han participat. 

Aquest és el meu poble 
un poble de debò 
té camps, rieres 
i una Festa Major! 

Núria Castelló (7è d'E.G.B.) 

Al maig no hi ha flor millor 
que la nostra festa major, 
que està plena de color 
i té molta esplendor. 

A la plaça, la mainada 
jugant i saltant, 
pel mig de les sardanes 
es divertiran. 

A laplaça lagent anirà 
i el concurs començarà 
jo aniré a la Festa Major 
amb molta il.lusió. 

Els pares desesperats 
sense un duro s'han quedat, 
i Llagostera amb alegria 
s'acomiada fins un altre dia. 

Caries Gelada (7 è d'E.G^,) 

Alegria, enrenou, xauxa, felicitat, 
és el que es viu ala meva localitat, 
quan és la nostra festa gran. 
Tot adornat amb gariandes és 
fascinant. 

Durant tot l'any ho esperem. 
En arribar ja no ens n 'adonem, 
ho celebrem tots ben ajuntats, 
a casa amb la família, tots esverats. 

Ens gastem els diners a la fira, 
els pares de vegades ens compren 

unajoguina. 
Quedem amb ganes de tornar-hi, 
perquè ens ha agradat molt d'anar~hi. 

Neus Vinas Roca (7è. E.G.B.) 
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EM bonica Barcelona! Fem bo
nica Girona! Sí, molt bó I plena
ment d'acord, però jo, com a lla-' 

gosterenc que sóc, dic també: "Fem 
bonica Llagostera!". 

Malauradament, amb el que ara es 
practica, no crec que de moment s'arri
bi a aquest objectiu. I això, per què? 
No serà per manca d'íl.lusió, d'entu
siasme 0 de capacitat? Serà pel que 
sigui, però els fets són els fets i com 
que volem les coses clares, el millor és 
dir-ho. 

I el que en principi cal dir és que els 
Ajuntaments, ja des de fa força temps, 
estan mancats del necessari interès 
per fer esmenar les coses mal fetes i 
es dóna el cas que es permeten obres 
en façanes de cases mal arrenglera
des, sense exigir la saludable rectifi
cació. En conseqüència, hem de con
venir que aquesta anomalia, a més de 
significar l'incompliment d'un deure, 
dóna lloc a creure en la primacia de 
l'interès particular. 

— És un sentiment unànime de tots 
els llagosterencs, de sentir-se reconei-
xents i a la vegada cofois de l'encert 
que tingueren els homes del temps de 
i'his,endat Romeu, els quals traçaren la 
nova urbanització de la vila baixa. Ens 
agrada sentir remarcar que Llagostera 
és una vila urbanística ben traçada, 
amb passeigs, carrers i places amples 
i rectes, la qual cosa vol dir que els 
seus orígens són exemplars i, per tant, 
mereixedors de tota l'atenció I de tot 
l'interès per part dels avui responsa
bles, per tal de procurar seguir la pauta 
donada, cosa obligada per aconseguir 
la Llagostera bonica. 

— Llagostera, com moltes altres 
viles, està mancada d'un pia urbà 
general i en el seu lloc té unes normes 
subsidiàries que, segons veus fiables, 
no són totalment concebudes d'acord 
amb una certa tendència, amb un 
sistema ja tradicionalment establert. 
Tot això, no hi ha dubte, és la causa de 
contrarietats I perjudicis. 

— Tenim també el plantejament 
d'allò que amb tanta pompositat s'ano
mena "polígon industrial". Referent a 
aquesta qüestió, el meu modest parer 
podrà tal vegada ser considerat massa 
rotund i radical, però és així simple
ment perquè considero que Llagostera 
no necessita "disposar d'una zona 
industrial d'expressa creació. Per po
ca atenció que hi poseu, veureu que al 
llarg de les quatre .carreteres que 

surten de la població existeixen grans 
extensions de terreny que són ideals 
per aquesta comesa i amb la particula
ritat que, ben segurament, resultarien 
a preus raonables. I a més de tot això, 
és possible creure en els temps ac
tuals que és abundosa i fàcil la creació 
d'indústries noves per generar llocs de 
treball? 

En qualsevol cas, si es presentés 
un fet així i amb les garanties ade
quades, correspondria a l'Ajuntament 

. donar-li ajut i facilitats, i si massa 
m'apureu, diré que el mateix poble 
podria pagar els terrenys. Ben al re
vés, tot plegat, del que passà amb 
Motor Ibérica. 

— Parlarem ara de la plaça d'en 
Romeu, 0 sigui, de la de Catalunya 
d'avui. Jo em demano si de veritat 
existeix la voluntat d'efectuar-ne la 
urbanització, cosa que aniria molt bó 
per ajudar a aconseguir la Llagostera 
bonica. Segurament que el major pro
blema per fer això realitat deu ser la 
qüestió econòmica. Com aconseguir 
els diners necessaris?, ens podem 
preguntar. Cal considerar que això ós 
una d'aquelles coses que els entesos 
en subvencions, préstecs i altres com
binacions haurien d'estudiar i proposar 
solucions. Correspon, doncs, a l'Ajun
tament de dir-hi la seva. 

Quant el projecte o manera de fer-
ho, és aconsellable fugir d'ostenta
cions i guarniments i fer una cosa sen
zilla i pràctica a la vegada. És en 
aquest sentit que per la meva part hi 
ha una idea presentada. A veure, 
doncs, si d'una vegada es posa aques
ta millora en marxa. Això faria desa
parèixer el sòl de terra, que amb els 
efectes de la pluja sempre s'erosiona, 
de la mateixa manera que aquells dos 
bancs de la part de dalt que amb el seu 
mal estat d'anivellament fan mal a la 
vista. 

— També és convenient parlar de 
l'estat del carreró popularment ano
menat "Sota la Doma", el nom oficial 
del qual és S. Rusifiol. Serà possible 
que de tot això no en puguem fer un 
carrer que mereixi aquest nom i que 
sigui transitable? Justament la seva 
important missió ós fer que sigui l'eix 
transversal de la vila, la qual, comen
çant al lloc on s'ajunten les quatre 
carreteres. Caldes, Tossa, Cassà-
Girona i St. Feliu de Guíxols, arribi al 
ifmít de l'altre costat de la vila, o sigui, 
a la urbanització del Cementiri. 

D'obstacles per fer-ho no n'hi ha 
cap, i dic això perquè considero que 
les llegendes no han d'entorpir realit
zacions necessàries. A més, si ens 
posem a mirar bé aquell casalot, quali
ficat de presó de la Inquisició, veurem 
que el carrer és realitzable, tot i 
conservant la part que es pot consi
derar com a vestigi de temps passats. 
I finalment, direm que el que falta és 
voluntat i decisió per fer-ho, ja que si 
rio fos això, temps faria que aquesta 
ridiculesa no existiria com una ver
gonya per a la vila. 

Serà necessari que arribi un greu 
accident per decidir-se? 

— Em sembla recordar que dies 
enrera vaig llegir una mena de petició, 
que consistia a demanar l'aixecament 
de l'altura de! pont de la riera Gotarra 
que tenim a la carretera de Tossa, no 
gaire lluny de la plaça del Carril. Es diu 
que aquel! pont, tal com està fet, és 
insuficient d'aforament, per a mi ben 
cert; però també és cosa igualment 
certa que voler esmenar això aixecant 
el pont ós un clar error: tot el que es 
vulgui guanyar per sobre del nivell de 
la margenada de la riera és enganyar-
se un mateix, ja que, en guanyar les 
aigües depassant la seva canalització 
o margenada, la inundació és cosa 
inevitable i es cau en la innocentada 
que l'espai guanyat en altura no 
serveix per a res. Això és el que passa 
al pont nou del camí de can Gotarra, 
pont d'una gran solidesa de fonaments 
i fet amb el perfeccionat sistema de 
bigues armades. 

Reprenent el que dèiem del primer 
pont, estic d'acord a convenir que és 
necessari modificar-lo o, millor encara, 
refer-lo amb aquest sistema de bigues 
armades, cosa que faria possible que 
desapareguessin els revoltons i els 
dos pilars del mig. Això comportaria un 
guany considerable en aforament i és 
quasi segur que quedarien vençudes 
les possibilitats d'embussament. Cal 
tenir en compte, però, que amb la gran 
quantitat d'aigua caiguda en poc 
temps a Jes darreres inundacions, la 
mala jugada d'haver-se de mullar les 
cames sempre es pot repetir, llevat de 
fer una seriosa canalització de la riera, 
des de Creu de Por fins al pont de la 
carretera de Caldes. 

— És veritat que d'il.lusions no ens 
en podem fer, però el nostre voler i 





desig, que considerem just i salud^le, 
seria que totes les persones amb 
domicili al poble hi poguessin treballar i 
que desaparegués la necessitat de 
despiaçar-se diàriament a altres po
blacions. La vida a casa nostra seria 
vivificada amb una major població 
activa i d'aquesta manera s'obtindria 
més participació en tot i també més 
capacitat de funcionament en tota la 
quantitat de coses que espodrien 
crear i organitzar. 

— I ara una altra cosa. El modest 
sector de llagosterencs als quals agra
da escriure estem d'enhorabona pel fet 
que i'acíual secció de Cultura de l'Ajun
tament de la vila ha organitzat I posat 
en marxa uns serveis de contribució a 
la lloable acció d'ajuda a la molt noble i 
digna tasca de recuperació lingüística. 
Avui ja tenim en funcionament un ser
vei gratuït de correcció de català a 
càrrec de la molt atenta i servidora 
senyoreta Fina Solà i Llirinós. Vagi a 
tots els qui han fet possible aquesta 
realització'el nostre agraïment i reco
neixença, tot dient-los que la seva 
obra contribuirà a millorar el nivell ins
tructiu ciutadà i estimularà també la 
dedicació a l'exercici d'una acció que 
tendeix a fer realitat la millora del fet 
cultural. Moltes gràcies. 

— Acabo d'assabentar-me per mitjà 
del Diari de Girona que existeix en el 
nostre Ajuntament un gran i costós 
projecte: realitzar obres a l'edifici a fi 
de guanyar espai, tota vegada que el 
seu estat en el present no permet la 
bona instal·lació dels serveis. 

Llegit això, em vénen al pensament 
una sèrie de qüestions plantejades al 
llarg dels temps, referents a aquesta 
casa Ajuntament, la qual, al meu enten
dre, és molt lluny d'acomplir satisfac
tòriament el que necessita Llagostera. 
No hi ha dubte que les imperfeccions 
més acusades són el seu emplaça
ment i la seva insuficiència. 

L'emplaçament en el Castell no és 
adient p.er a la Llagostera d'avui, ja que 
amb els anys s'hi ha operat una impor
tant transformació. No ens trobem a 
principis de segle, quan les sardanes 
de la Festa Major es feien a la plaça 
sota l'Església, quan la important Fira 
anyal es feia a la plaça de la bomba, on 
hi havia dos establiments important: el 
cafè i la sala de ball de can Caldes i la 
taverna de can Pa i Vi, que pertanyia al 
senyor Roselló, sempre Jutge Muni

cipal I primer ronyac de la vila (tot això 
del meu record). 

El que acabo de dir és cosa 
passada; avui la part baixa de la vila 
sobresurt en vitallíaí i, amb la marxa 
que portem, no és cap disbarat pensar 
que per al bon servei i la comoditat de 
tots els llagosterencs s'hauria ja de 
pensar, no a posar l'Ajuntament als 
voltants de la plaça de Catalunya, sinó 
fins i tot en una gran plaça a fer a 
l'enllaçament dels passeigs Romeu i 
Pompeu Fabra, lloc on també neix la 
bonica Avinguda del Gironès, bonica i 
important sí es planifica fins arribar a la 
carretera del mas Tarrè. 

Si es considera que aquesta idea 
apuntada és excessivament futurista, 
es podria pensar en altres llocs, pos
siblement avui més centrats, com per 
exemple el carrer Consellers, on hí ha 
un espaiós solar. 

I encara una consideració a fer, que 
en veritat no és d'avui i que consisteix 
a recordar unes converses amb un 
amic que passà molts anys vinculat al 
mateix ajuntament: ell solia dir-me que 
amb els diners esmerçats en canvis i 
reformes a la casa n'hi hauria prou per 
tenir un Ajuntament en millors con
dicions i millor emplaçament. Això vol 
dir que, si es fa aquest projecte d'avui, 
significarà afegir més despeses a 
aquesta qéstió, sense donar-hi la bona 
solució que requereix. 

Amb tot això considero que el bon 
camí a seguir no és precisament fer 
reformes forçades, sinó tenir el pensa
ment posat amb vista a fer una cosa 
ben meditada, tenint en compte que en 
tot això hi juga també la dignificació del 
fet històric local. S'hauria de possi

bilitar que el castell es convertís en el 
veritable castell de la Baronia de 
Llagostera i a més, per no deixar caure 
aquest conjunt en un estat o situació 
de tristesa i de buidor, es podria 
destinar a alberg de tots els diferents 
museus de la vila. • 

Deixarem coses per dir en una altra 
ocasió, perquè aquesta matèria és in
nata en mi i no és d'avui, ja que tinc 
escrites unes memòries en els anys 67 
i 60 on parlo d'urbanisme local, però 
crec que per avui ja n'hi ha prou. 

Ara sols em manca disculpar-me 
per si aquestes meves ratlles han po
gut molestar algun dels seus llegidors; 
que pensin que són fetes sense mala 
intenció, al contrari, el seu sentit i la 
finalitat que persegueixen és allò que 
dèiem en començar: "Fem bonica 
Llagostera". 

Francesc Falivene i Pingetti 





NÀVEM tots quatre de com- • 
panys en l'aventura arqueolò-

^gica. Ja érem cap al pont de Sa-
ienys, trencant a l'esquerra, com qui 
puja per la carretera vella, torrent 
amunt. Ens aturem quan l'auto no pot 
seguir, perquè un tancat modern ens 
detura, deixant a mà esquerra una 
antiga edificació del segle XIV, amb 
influència gòtica. 

Reculem uns tres-cents passos 
fins que trobem petjades i senyals, in
dicis que a l'altre costat del riu hi ha 
d'haver les runes d'un antic molí molt 
important. Baixem per un petit corriol 
costerut a través d'uns rocs que escu
megen amb un corrent una mica fort, i 
a l'altra banda del bosc s'hi veuen 
restes d'unes parets mig enrunades. 
Salvem els obstacles del bosc esca
brós I difícil i ens enfrontem amb l'edi
fici, amb restes d'una volta de mig punt 
de tres metres d'arcada, encara ferma 
entre arrels i vegetació exuberant. 
Fem els possibles per entrar. 

Al davant, en Soler em desapareix 
en un instant al fons d'una volta negra, 
com si fos la desembocadura de l'ai
gua de l'antic,molí. Apartem plantes, 
herbes i boscúria. En Pons ajuda amb 
les seves tisores, en Planella amb el 
seu tallant. En Soler, molí entusiasta, 
s'hi fica primer, decidit. Jo ei segueixo, 
però tot seguit m'atordeix la foscor, de 
tal manera que al cap de pocs passos 
ja no veig res, i l'amic Soler, amb prou 
feines el sento. 

—"Segueix endavant", em diu 
cautelós. 

—"És que no veig res..., ni a tu 
mateix". 

—"Ja hi veuràs d'aquí a una mica", 
diu ell per animar-me. 

—"Jo començo a veure parets..." 
—"Ara", dic jo, "veig una paret, ara 

la toco..." 
—"I el sostre?" 

Al cap de poca estona veig el sos
tre gairebé damunt del meu cap, aixe
co les mans, el toco, és sec i aspre, 
amb uns relleus grollers de calç. 

—"Sembla fet amb l'antic encanyis-
sat", li dic a en Soler, el qual tinc a prop 
i sento més que no veig. 

—"Sí", diu ell, "és molt antic, potser 
del segle XIV". 

—"Continuo sense veure res", li dic 
desanimat. 

—"No veus una paret com tapant 
l'estança? Vine!", diu bo i allargant-me 

la mà. "No veus com una obertura en 
aquest pla? Deu ser una finestra..., la 

veus? 
—"Amb prou feines", li dic tot 

llucant unes plantes espesses d'un 
bosc interior, misteriós i fosquíssim. 

—"Mira bé, fes un esforç", em diu 
acompanyant-me al forat o a la mena 
de finestra. "Què veus?" 

—"No veig res..., però sento". 
—"Sents?...Què sents?" 
—"Una fressa estranya". 
—"D'aigua o de què deu ser?... o 

manies teves, som en plena selva... 
podria ser algun animal. Escolta bé". 

—"Sí..., sento alguna cosa que 
s'acosta..." 

—"Bosquerol?...Què deu ser?" 

íMiÈhii 

Ml'^i' 
Ara hi ha calma per aquell indret, 

però al cap de poca estona'se sentí 
com un cruiximent de plantes i vàrem 
llucar una cosa, com una taca, que es 
movia i que avançava cap a la nostra 
direcció. No tardàrem a sentir grunyits 
i sospirs i a veure uns ulls feréstecs. 

—"Un senglar!" 
—"Fugiml", cridà en Soler... i anà

rem a trobar la claror del forat d'aquella 
mena de cova, que era la sortida, però 
la f r ^sa de l'animal avançava rnés de 
pressa que el nostre pensament. 

—"Tirem-nos a terral", cridà en So
ler, nerviós. "Que passi l'animal, que 
ésprouperillosl". 

Ens ajeguérem sense mirar prim en
tre els rocs i la brossa al punt que el 
senglar sortia esparverat, grunyint i bu
fant, cap al forat que donava a! torrent. 

—"Sortim d'aquí!", diguérem tots 
dos, "que la bèstia podria recular i 
atacar-nos", 

Va ser aleshores quan, atordits, 
quasi enlluernats i nerviosos, no tardà
rem a trobar en Pons i en Planella que, 
de sobte, ens preguntaren: 

—"No heu vist el senglar?" -
—"Bé massa", contestàrem tots 

dos alhora, "i que ens ha donat un bon 
ensurt". 

—"sembla que té el cau a la volta 
del molí". 

—"Sí..., ens l'hem trobat de tu a tu, 
o sigui, cara acara". 

—"I no us ha fet res?" 
—"No, que ens hem tirat a terra", 

digué en Soler. 
—"No", afirmà en Pons, "aquests 

animals, si no estan ferits no ataquen 
ningú". 

—"Digues el que vulguis", li contes
tà en Soler, "nosaltres no els teníem 
pas totes, eh Pitu?" 

—"És clar", féu en Planells, "però 
és que també vosaltres us heu íicat 
com aquell qui diu, A LA GOLA DEL 
LLOP". 

Dissabte, 15 de gener de 1986 

Josep Caivet 

Els silencis creixen, 
la por ronda la casa, 
les remors inquieten, 
les sombres s'allarguen, 
la fusta corcada 
encenent miracles. 

Callen les boques 
i parlen les mirades; 
el riu porta un ressò 
de branques esqueixades 
i el vent pel finestró 
entra les seves dagues. 

La nit va traficant 
a dins mateix de l'ànima 
i per fer saltar el cor • 
el gos lladra que lladra 

Aqueixa angoixa es fon 
quan trenca l'alba, 
que amb la primera llum 
ha mort tots els fantasmes. 

Josep Caivet 
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La Batalla de " 

i els nyerros I cadells 

Any 1534." Carles V Emperador 
d'Alemanya, rei de Castella, Catalunya 
i Aragó, i les seves possessions, a la 
mort del seu pare, Felip el Bell, arxiduc 
d'Austria, va heretar també el ducat de 
Borgonya. 

Algunes vegades establia Corts a 
Barcelona i parlava en català, obligat 
pel jurament com a comte de Barce
lona i concedeix alts càrrecs per Itàlia 
a Ramon de Cardona i a Hug de Mont
cada. 

Va haver de fer front a les Ger
manies de València i a les Comunida-
des de Castella; va nomenar regent de 
la Corona de Castella el Cardenal 
CIsneros. 

Els seus grans dominis l'obligaren a 
una gran lluita religiosa, política i militar 
constant contra els seus enemics; en 
particular els protestants, francs i 
turcs. 

Martí Guerau il Cruïlles era fill de 
Francesc, l'assassinat. Estava casat 
amb Jerònima-Beneta Descoll, per la 
qual cosa fou el Vuitè Baró de Llagos
tera. 

Jerònima-Beneta al 1564 va quedar 
vídua sense fills, per la qual cosa va 
ésser Novena Baronessa de Llagoste
ra; va deixar en morir l'any 1576 la 
desena baronia al seu nebot Dalmau 
de Rocabertí Tagamanent, amb protes
tes de la fam illa Cruïlles. 

Els pirates italians, turcs i moriscs 
fan estralls per les costes catalanes i 
andaluses, prenen les barques i vai
xells amb els seus homes, enginys de 
pesca i càrregues de qualsevol mena. 

Alguns mariners presos aconseguei
xen la llibertat mitjançant el pagament 
del rescat; com ei conegut d'en Barto
meu Gasol de Tossa, la família del qual 
empenyorà la seva casa per pagar les 
120 dobles morisques d'or exigides. 

Any 1541." Pere Albertf Doncell, 
fou nomenat per l'octau baró, Martí 

Guerau II de Cruïlles, Cavaller de Lla
gostera (soldat i castlar). 

El magnífic Pere Aluart de Caldes i 
Miquel Aibertí de Llagostera, són els 
Marmessors a favor de Pere Aibertí, en 
nom del seu avi Grau Aibertí. El germà 
de Pere Aibertí, Martí Guerau és Domer 
del veïnat de Ganix. Els Aluart de 
Caldes també eren Castlants i encara 
perdura la seva masia i familia. 

En Lluís Riera Batlla, era menor 
d'edat, 7 anys; heretà la Batllia de 
Tossa i nomena Joan Roger de Girona 
com a Castellà provisional, amb l'obli
gació de viure a Tossa, residir al 
castell, fer d'alguador 1 els senyals de 
fum I llum; també de tenir preparats 
sempre els serveis de dormir i menjar 
per a les visites de l'abaí de Ripoll. 

Any 1543.^ A últims de juliol, en 
represàlia als atacs espanyols contra 
els pirates turcs, Barba-roja rondant 
Marsella, fa preparatius per atacar 
l'Empordà. Assabentats els pobles de 
la costa, demanen reforços al capità 
reial de la vegueria de Girona, BIURE, 
que fa mobilitzar tot el vescomtaí de 
Rocabertí, sota la pena de vint sous de 
multa a l'home que no volia respondre. 
Rocabertí recull 1.050 soldats armats 
de piques, arcabussos i ballestes; de 
la baronia de Llagostera hi anaren 
quatre-cents, acompanyats del seu 
baró, als quals s'ajuntà el marquès 
d'Aguilar, delegat del rei, i es repar
tiren per tota la costa. 

Passaren els dies, el perill s'havia 
esvaït, i els jurats de Girona dema
naren al capità Biure, la llicència dels 
homes, ja que feien molta falta per a la 
collita dels camps. 

El cinc d'octubre, de forma impre
vista, l'esquadra turca ataca i des
embarca a Cadaqués, amb perill que 
ocupessin Roses i tot l'Empordà. El 
capità Liceman de la vegueria de Caçr 
telló d'Empúries, espantat; ordena al' 
capità Biure la tramesa de totes les 
seves tropes a Castelló, amb l'amena
ça que si no ho feia, la pena seria de 
rebel·lió militar; per la qual cosa Biure, 

amb la seva millor gent va anar-hi; pe
rò ja era massa tard, ja que els pirates 
havien destruït i saquejat Roses i Ca
daqués, tornant a marxar cap el mar. 

Al dia següent, sis del mateix mes, 
Sant Feliu de Guíxols reclama ajuda a 
Girona urgent, ja que els turcs havien 
desembarcat a Palamós i molts homes 
havien anat a combatre'ls, per la qual 
cosa tenien por que ataquessin Sant 
Feliu sense possibilitats de defensa. 

El Jurat en Cap de Girona, solament 
va poder recollir tres-cents homes i 
passat per Llagostera s'hi ajuntaren 
les tropes del Baró i altra gent que 
havia vingut de la Vall d'Hostoles i de 
Brunyola, per anar a defensar Sant 
Feliu, on solament trobaren cent 
catorze vídues i infants que s'havien 
refugiat al Monestir, els homes esta
ven morts o continuaven a la batalla de 
Palamós que va durar dos dies i va 
quedar completament arrassada. 

Assabentat el príncep hereu, Felip 
II d'Espanya, dels fets de l'Empordà, 
va demanar comptes al capità Biure, 
culpant-io del desastre de Palamós, ja 
que la seva obligació era guardar les 
costes de la vegueria de Girona i no 
portar-los a altres indrets més llu
nyans; el capità es va defensar al·le
gant que l'altre capità de més cate
goria l'havia obligat i ameneçat greu
ment. 

Any 1545.— Pel Corpus, tres 
joglars de Cassà de la Selva estaven 
contractats per cantar a la catedral de 
Girona, però el bisbe Benet de Taso 
els ho prohibeix, i tampoc no deixa 
ballar sardanes prop de les esglésies. 

En Damià Sunyer fou notari de 
Llagostera fins l'any 1607. 

El reverend Joan Vatilaprenera del 
Castell de Foixà, és casat amb la con-
dom Damiana, que es filla de Bartomeu 
Gotarra i concreten la legítima de ta 
filla que es va casar. El tractament de 
reverend i dominiana no eren pas ecle
siàstics. 

Emili Soler Vicens 
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L'aigua que es recull 
de tot un seguit de muntanyes 
com són les de can Cabanyes 
les de Mont-Clar, Sant Baldin 
Plana Bassarda i com se'n digui, 
i d'altres que no recordo el nom 
perquè n hi ha tantes en aquell entorn 
que costa molt recordar-ies 
i formar-ne un bloc 
que a baix de tot en un lloc 
l'aigua de totes plegades 
quan plou es formen cascades 
que van baixant molt suau 
dintre el fons d'un gorg blau 
un lloc una mica esgarrifós 
però ben mirat es presumptuós 
ja que aqui comença elRIDAURA. 

Amb l'aigua ben transparent 
va seguint un pendent 
encara que no en tingui gaire, 
comença ja el seu camí 
que no és molt llarg, 
però això sí, 
fins que no arriba a la mar 

• té moltes coses adir 

Una de les primeres 
és que a prop de can Carreras 
trobem una resclosa, 
i allà l'aigua reposa, 
però de totes maneres, 
com que res no l'hi fa nosa 
segueix el camí que ha de fer, 
i així ja podrem dir 
que entre a can Bonet ia can Moné 
el Ridaura ara té 
molts llocs per passar l'estona, 
i els dies que fa calor 
no podeu trobar millor, 
i no caldrà pas que busqueu, 
perquè allà trobareu 
ombres de tota classe, 
que ni el sol no les traspassa 
de tan espesses que són 
fins i tot hi ha una font . 
d'aigua molt i molt fresca, 
que de bona com aquesta 
no n 'hi ha arreu del món. 

Anem seguint Ridaura avall 
fins el Molí d'en Nadal, 
i aquí, el Ridaura forma un bassal!, 
rodejat d'arbres molt grossos, 
essent aquest un dels trossos 
més bonics que té aquest riu, 
principalment a l'estiu 
quan encara l'herba és fresca 
és igual que un camp d'userda 
en el terreny de cultiu. 

Deixem tot això enrera 
i sabem el que ens separa 

"Amb l'aigua ben ü-ansparent va seguint un pendent... " 

una mica més enllà 
però ben segur que serà 
una altra de les sorpreses 
que aquest riu ens donarà. 

La sorpresa que trobem 
és que allà sota d'un vern 
s'hi forma un gorg molt fondo, 
que és conegut per aquest nom 
ple de sorra al seu entorn 
igual que una platja petita, 
una cosa tan bonica 
com d'altres que també ho són. 

Aquí l'aigua no s'atura 
i sense tenir-ne cura 
va seguint per un planer 
vora una casa petita 
que fa molt temps que no hi és 
que té per nom a can Sistre, 
i sense aturar-se un moment, 

• agafa després el pendent 
que ens porta fins a can Portas 
i aquí posarem com a dada 
que trobem un altre molí. 

Aquest molies el d'en Roura, 
però per trobar-lo ens hem de moure 
perquè està una mica apartat, 
però ja mal s'ha descartat, 
que l'aigua que es feia servir 
per posar en marxa el molí 
venia tota del Ridaura. 

Ara anem seguint avall 
i allà entremig d'un rocall 
que hi ha una saliquera 
trobem unapassera 
que sen/eixper travessar 
el riu d'un costat a l'altre 
sense haver-nos de mullar 
perquè encara que l'estiu 
s'hi vegi passar poca aigua 
quan ve l'hivern i plou gaire 
baixa tan i tan ple 
que sembla que no pot ésser 
que pugui arribar tan enlaire 

Deixem aixòjaperbé 
i anem pel que ens convé, 
seguint el curs del Ridaura 
i així sense córrergaire, 
arribem al clot, 
on trobem can Patxot 
després de travessar una sureda, 
i també una petita arbreda 
tota plena de falgueres 
joncs i romagueres 
fins al pla de can Cosíuré, 
i aqui que procuraré que ens parem 

un moment 
perquè tot mirant ben atent 
com passa l'aigua tranquil·la, 
per molt poc que ens hi fixem, 
veurem com s'hi passeja una anguila, 
barrejada amb una fila 
de peixos moltpetitons 
que s'amaguen pels racons 
de tota aquella vorada 
amb l'arrel desencarnada 
dels arbres que vora el riu, 
ia les branques hi ha algun niu 
de rossinyols icardines, 
i pel mig de les alzines 
podem escoltar els seus cants, 
i com que n'hi ha tants, 
donen molta alegria 
als qui estan per aquells voltants. 

Ara aquí el riu segueix recte, 
fins tot té un altre aspecte 
fins que passa per Salenys, 
perquè aquí tots els terrenys 
de la vora del Ridaura 
algun comença a raure 
al peu d'un altre molí 
que segons he sentit dir 
era el moll d'en hJlariano, 
però si jo he de dir la veritat 
jo no n'hi he vist mai cap, 
ara que diuen que sí 
que anys enrera va existir. 
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El Rídaura 
Ara d'aquí endavant, 

el Rídaura és diferent, 
no és com el començament 
que passava entre muntanyes, 
aquí, el que hi ha són moltes canyes 
pels marges que vora el riu, 
i ara tampoc sentiu 
el cantar de cap cardina, 
perquè aquí l'aigua no corre '• 
com corria més amunt, 
però si que es troba algun punt, 
on hi ha l'aigua embassada, 
esperant una riuada 
que vindrà de tard o lluny. 

Travessant molts de camins 
el riu no troba molins 
sols troba ponts i carreteres 
i com que hi són travesseres 
per de sota i passa el riu 
que ara com aquell qui diu 
podem donar per acabat 
el Ridaura el seu traçat 
perquè en arribar a Platja d'Aro 
el riu desemboca al mar. 

Ara segurament 
que el Ridaura és diferent 
quan tenia aquest aspecte 
era a primers de segle 
però abans el Ridaura era així 
si ara l'han fet malbé 
que segurament que sí 
la culpa no sé qui la té 
segur que era el seu destí. 

Fèlix Sureda i Gofarra 

Avui hi som 
demà iquiho sap? 
tot contemplant aquest camp, 
farcit de roselles 
He vist la immensa mera vella, 
tanta vermellor, tant de verd... 

Aquest blau del cel al cim 
tal era mon sentiment 
que mentre guaitava el prat, 
pensava... 

És la vida bellal 
Per què no pot continuar? 
Noi Despertal Estàs somnianti 
Mon cor seguia somniant... 
aquesta gran meravella... 
És filla de la natura 
aquesta preciositat? 

Quina natura més bellal 
Homes i dones del món 
feu que això sigui certl 
Obrim tots un xic el corl 
tan sols una minsa escletxa 
on hi hagi aquesta blavor, 
la verdor i la vermellor 
d'aqUest prat de vida immensa 
on pugui florir l'amor, 
la germanor i l'amistat. 
Fem aquest somni realitatl 

Josepha Isalgué d'Estaller 

Llagostera, ja de lluny 
set veu i set mira, 
Demés aprop, et dibuixes 
el castell dels Comtes 
de Lacustària. 

Ohl Llagostera, bella 
brodada de vila vella, 
vella d'anys i d'encís bella, 
amb una plaça, l'església i 
el campanar, amb un repic 
de campanes... 

Anunciant la Festa l·Aajor 
per celebrar les sardanes 
i tot sardanejant a la plaça 
les mirades de joia 
i d'alegria, dels petits i 
dels grans, sense oblidar 
els avis de la tercera edat, 
ideïs forasters que contemplen 
els dansaires del poble. 

Se'ns omple el cor d'alegria 
d'aquesta vila de gran amor 
d'aquest poble que és: 
LLAGOSTERA 

Robert Sabaté i Mallorquí 

El Cor Parroquial Llagos-
terenc, dirigit per l'Alfons Fi
gueres, conjuntament amb 
l'Orquestra de Cambra de 
Girona, amb en Lluís Albert 
com a Director, va oferir un 
concert de Pasqua a l'esglé
sia de Llagostera. 

El repertori, format per 
obres de Mendelson, Bach, 
Werner, etc. en la primera 
part, i per fragments de la 
Passió de Crisi de Perossi i 
el Cor dels Esclaus del Na-
bucco de Verdl, fou caluro-
sament aplaudit per l'audi-
torl que emplenà l'església 
de gom a gom. La imatge de 
la fotografia correspon, pe
rò, a una de ets diverses ac
tuacions del cor en aquests 
últims anys, concretament 
la corresponent a Nadal de 
la mateixa església. 



Agència 
J. Roch 
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ISCO 

A Quadra. Sí, alguns col.le-
guis coneixen la discoteca del 
Casino Llagosterenc com La 

Quadra. No és pas un mot despectiu, 
simplement és la manera de batejar un 
local que ara acaba de passar a millor 
vida. En els darrers temps, la disco te
nia el seu ambient, la seva marxeta i 
una clientela força fidel. Els cubaíes 
eren barats i la música més agradable 
que no pas a altres locals considerats 
molt més prestigiosos. 

Però la disco del Casino, com tan
tes altres històries, ja va néixer to
cada. M'explico. La reforma que es 
va fer en el local a principis dels se
tanta era per convertir-la en una sala 
ambiciosa. Van actuar-hi alguns dels 
grups i cantants més cotitzats de l'èpo
ca —Bravos, Nino Bravo, Tony Ro-
nald, Diablos, etc.—. Passada la pri
mera eufòria, els promotors van ado
nar-se que allò no podria rutllar mai. 
Massa a prop de la costa, massa petit 
per convertir-ho en un negoci rendible i 
massa cèntric per muntar-hi gatzares 
fins altes hores de la matinada. 

La sala de ball originària amb forma 
de plaça de braus quadrada, anib un 
terrabastall perquè les mares, so
gres I xafarders en general poguessin 
observar si els nens i les nenes arram-
blaven, s'havia transformat en racons 
foscos, il·luminats íènuament per bom
betes vermelles que feien joc amb la 
paret a l'estil puticlub, que impedien 
qualsevol visibilitat. 

La música disco sonava des de les 
sis de la tarda dels diumenges I les 
actuacions en directe van anar des
apareixent. Als vuitanta va haver-hi 
una nova reforma. El local va perdre la 
quadratura i s'imposà un estil lleuge
rament més modern. Pista reduïda, 
més llumetes, nova situació del disc-
joquei, i manca total d'actuacions. Així 
va seguir fins fa un mes quan el cel ras 
amenaçà ruïna I l'entitat va decidir res
cindir el contracte amb el llogater i 
clausurar ellocaL 

Durant uns mesos —entre el 72 i el 
73— vaig punxar discs en aquest lo
cal. L*amblent ja anava de baixa i 

només s'animava cap al tard, quan la 
gent tornava de la costa. Tinc un 
record vague de tot allò: Unes quantes 
parelletes petonejant-se pels racons; 
el plaer que em produïa posar coses 
com L'Oda a John Lee Hooker de 
Johnny Rivers, el Hey, Big Brother 
de Rare Earíh o In-a-gadda-da-vi-
da d'iron Buterfly o l'acomiadament 
—sempre— amb És l'hora de mar
xar del ressuscitat i empedreït borrat-
xí Joe Cocker. 

Ara, la junta del Casino diu que vol 
fer-hi reformes. HI ha diverses pro
postes. Des de traslladar-hi el cafè 
—obert a tothom—, conservant el saló 
per als socis, fins a habilitar-hi dos lo
cals —planta i pis— amb alguna cosa 
per al jovent. 

Particularment penso que la sala de 
ball es podria reconduir com a pub-dls-
coteca. Per això cal una inversió impor
tant i sobretot posar-hi algú al davant 
que sàpiga el que es fa. (Bon tracte 
amb la gent, que estigui al dia mu
sicalment i socialment, i" que es par
teixi de la base que ha de ser un local 
ambivalent). El pub-disco ha de 
rebre la mainada els diumenges a la 
tarda, la jovenalla i els casats amb mar
xa els dissabtes a la nit, I els "profes
sionals" de dijous a diumenge. 

El local s'ha d'adaptar a la línia del 
disseny actual, amb idees dels pubs 
"modernos" de Barcelona com el Nick-
Havana, l'Universal o el Velvet. 
Crec que el local trencaria esquemes 
en aquesta zona. A més, musicalment 
s'ha de tenir prou imaginació com per 
saber combinar un bolero amb l'últim 
hit de Terence Trent d'Arby. 

És important insistir que ara al po
ble no hi ha cap sala de ball i que en
cara que estiguem a quinze quilòme
tres de la costa i a vint de Girona, hem 
de tenir prou capacitat de reconversió 
per disposar d'un pub-discoteca que 
sigui l'enveja de la comarca, i prou 
poder de convocatòria com per conver
tir Llagostera en un dels centres de 
l'ambient gironí. 

Horaris 

Per cert, l'Ajuntament, en taula ro
dona que publiquem en aquestes ma
teixes planes, diu que està disposat a 
aplicar mà de ferro perquè es complei
xin els horaris de tancaments dels 
bars i pubs. Comparteixo la teona que 
el descans dels veïns és sagrat, però 
no estic d'acord a limitar taxativament 
l'hora de plegar. 

Molta gent es pregunta què 
redimonis es pot fer a les tres de la 
matinada en un bar. La resposta és 
ben clara, exactament el mateix que a 
les dotze del migdia o a les quatre de la 
tarda. Hi ha qui té temps per anar a fer 
el vermut o el cafè, i en canvi a d'altres 
eis agrada fer el toc a la matinada. 

Ja sabem que els horaris vénen mar
cats per llei, però la permissiviíat no és 
pas un invent d'avui. Respectar ei des
cans dels veïns, plenament d'acord; 
però instaurar la llei seca pot conduir 
a greus conseqüències. La primera, 
que el somni de modernitzar la sala del 
Casino és dilueixi, i segon, que conti
nuarem sent un poble de segona fila. 
L'eufòria que ha aixecat aquesta festa 
major s'ha d'aprofitar. Altrament, el vell 
eslògan de "als de Llagostera 
aneu-los al darrera" continuarà 
sent això, un eslògan. 

Joan Ventura 
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La salut rcici físic 
ES de sempre, l'home s'ha preocupat per ia salut, però mai com avui 

Ino ha comprès la veritable raó d'una bona salut. La societat actual es 
caracteritza per moltes coses, però especialment per aquestes tres: 

un acusat èxode de les àrees rurals cap als centres urbans amb sub-
ambients contaminats típics de la societat industrialitzada. La tecnologia no 
para d'oferir nous i estimulants productes que tots desitgem, però com
porta una especialització que disminueix perillosament la capacitat de fer a 
l'home. Una pressió (stress) constant del medi, de la vida mateixa, sobre el 
subjecte. 

En efecte, la limitació d'espai cons
treny l'home, l'immobilitza, a peu, en 
cotxe, dins del pis i en el centre de 
treball. La contaminació atmosfèrica 
redueix l'oxigen pur que el seu meta
bolisme vol. L'especialització laboral 
somet l'home a llargues hores assegut 
0 dret. La televisió, que encara que 
contra resta psíquicament d'altres fac
tors oferint introducció i entreteniment, 
agreuja ia pobre aptitud física, perquè 
comporta la inactivitat física diverses 
hores al dia. 

I tot això és igual a: disminució 
física i tensió nerviosa. Per combatre 
això, l'home necessita més que mai 
l'activitat física, a manca de treballs 
físics globals. L'esport i l'educació 
física ofereixen l'activitat que necessita 
per mantenir una funcionalitat biològi
ca i al mateix temps l'alliberament de la 
tensió nerviosa. 

A la segona meitat del segie passat 
s'inicià en el països més avançats un 
fort moviment per introduir l'educació 
física com a assignatura a les escoles, 
però això no es va veuré realment fins 

• ara, un cop les dues guerres mundials 
obligaren a revaloritzar l'aptitud física 
dins dels plans d'estudis escolars, 
encara que la realitat pràctica sigui una 
altra. 

Paral.lel a l'educació física, l'esport 
es va desenvolupar i estendre, oferint 
una activitat física motivadora per als 
adults. Per completar es multiplicaren 
els gimnasos, dels quals gaudiren jo
ves i grans. Però no tothom realitza la 
pràctica suficient que una salut dinà
mica demana. 

Però l'home moltes vegades no ha 
estat capaç de combatre els efectes 
destructius d'aquesta societat ja que 
la majoria de la gent té unes teories de 
mites o realitats, que intentaré aclarir 
contestant unes preguntes que quasi 
tothom es fa. 

1 .-Comença la decadència 
física als 40 anys? 

No és així. Aquesta decadència, 
encara que sigui trist dir-ho, comença 
cap als 26 anys com a mitjana. Si pre
nem com a base els resultats dels 128 
tests que Cureton aplicà als seus 
alumnes, observem que el rendiment 
físic comença a decréixer d'ençà 
d'aquesta edat. Però també va demos
trar en si mateix i en els seus alumnes 
que la velocitat de deterioració pot 
ésser frenada amb un programa d'exer
cicis físics periòdics. 

2." És l'enduriment de les 
artèries part normal del 
procés d'envelliment? 

No ho és. Això pot passar a qual
sevol edat, ja sigui home o dona; 
segons investigacions, el cor és un 
múscul que millora amb l'ús, ja que 
millora la seva habilitat de bombejar 
sang a través de les artèries, capil.lars 
i venes, i les ajuda a mantenir-se 
flexibles. El bon funcionament del cor i 
dels conductes sanguinis no depenen 
de la vellesa, sinó del treball físic que 
es realitza. Els conductes sanguinis 
s'han de mantenir oberts si volem una 
bona oxigenació, nutrició i desassimila-
ció de tot l'organisme, i la millor manera 
d'aconseguir-ho és mitjançant l'exer
cici rítmic i regular. 

3.- Debem exercitar menys 
segons envellim? 

Això no és així, sinó a l'inversa. Un 
cor solament funciona si se li demana. 
Un cor suau gruixut es cansarà més 

fàcilment que un de fort. Seran més 
eficients i susceptibles a les malalties, 
de la mateixa manera que una persona 
amb una condició física dolenta ho 
serà. 

Però les activitats físiques I breus 
no l'ajudaran, àdhuc poden ésser con
traproduents. Es pot enfortir el cor 
mitjançant exercicis vius i rítmics de 
resistència que involucren tot el cos. 
Ei millor programa és un sistema de 
condicionament progressiu d'entrena
ment en el qual la persona s'exerciti fins 
al llindar del cansament. Se su
posa que una persona de 40 anys 
arribarà en menys exercicis a aquest 
llindarqueunade26anys. 

Per donar un exemple, si s'espera 
obtenir quelcom de benefici d'una 
caminada, s'ha de caminar més de 3 
km cinc vegades a la setmana com a 
mínim. 

4.- Descansar i dormir és 
sempre el millor remei per al 
cansament? 

Fals. Quasi sempre, després d'un 
dia rutinari o de frustació, una alegre 
sessió de gimnàstica, una caminada o 
carrera, o la participació en un partit 
amb amics, vitaütza I allibera de ten
sions. 

5.- No té res a veure la 
situació emocional amb el 
cansament? 

No és cert. Diem que les emocions 
poden afectar la salut, la qual cosa és 
certa. També la forma física afecta les 
emocions. Si una persona s'exercita 
apropiadament, les seves glàndules 
endocrines es veuen estimulades per 
la circulació sanguínia i... les glàndules 
afecten les emocions. 

Paco Cortés 
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El proper 22 de maig i coincidint 
amb la nostra Festa Major, es portarà a. 
terme la prova pedestre dels 100 km 
Costa Brava-Memoriai Margarida Frigo
la, ambla sortida i arribada a la Bisbal, 
amb un itinerari que queda reflectit en 
el plànol. Aquesta prova ha estat orga
nitzada per l'Associació de Fondístes 
de Girona amb la coi.laboració de tots i 
cada un dels respectius ajuntaments 
per on passa la marxa. Pel que fa a la 
nostra vila, ei Patronat Municipal d'es
ports tindrà al seu càrrec la supervisió 
del seu respectiu municipi llagoste-
renc, i organitzarà els llocs d'avitualla
ment, primers auxilis, etc... 

Està previst que el primer participant 
passi per Llagostera sobre les 9-9'15 
del matí i l'últim sobre les 15-15'30 de 
la tarda, la qual cosa comportarà una 
constant atenció al seguiment de la 
prova internacional. Hi ha un reglament 
en què es preveu la sortida a les 6 del 
matí, i la tancada del control a les 0 ho
res del dia 23-24. Hi podran participar 
atletes d'ambdós sexes amb certificat 
mèdic; tots els corredors estaran as
segurats contra els accidents corporals 
esdevinguts involuntàriament, ocasio
nats per un agent exterior i tots els que 
finalitzin la prova, rebran medalla, di
ploma i trofeu; l'itinerari serà clarament 
senyalat a la banda corresponent de la 
carretera.. 

Tenint en compte que els millors 
marxadors fondistes dels 100 km són 
catalans, tal i com ho han demostrat a 
les proves de Santander, Madrid, etc... 
es preveu que hi participi el campió 
mundial d'aquesta prova, el conegut 
Domingo Catalàn, com també d'altres 
primeres figures tant de l'estat com 
d'arreu del món, cosa que donaria un 
caire internacional i cosmopolita; amb 
tot això es podria preveure un total èxit. 

Voldria fer una crida a tots aquells 
que per una o altra cosa hagin de sortir 
a la carretera aquest dia i es trobin la 

. marxa, que tinguin en compte aquest 
•esdeveniment esportiu i respectin a! 
màxim les corresponents senyalitza
cions i també que s'acostin a la car
retera de Girona a St. Feliu per animar 
tots aquests intrèpids i arriscats atletes, 
mai tan ben dit aquest nom. 

El passat 15 d'abril, es va celebrar a 
Girona la II milla (1.609'3 m) en la qual 
participaren atletes d'èlite, tant a nivell 
provincial com internacional, que dona
ren un caire més important que l'any 
passat. Tots els diaris i les diferents 
cadenes de televisions, tant estatals 
com autònomes, van fer els correspo
nent reportatges,assenyalant els atle
tes com Abascal, Rowland, Deleze, 
etc... i donaren els corresponents 
temps i les anècdotes d'aquests, 
professionals de la mitja distància. Però 
jo el que voldria ós fer ressò de l'equip 
de petits però alhora grans atletes que 
també hi participaren, que són nois i 
noies de la nostra vila. Aquests nois I 
noies varen haver de passar unes 
proves prèvies per poder accedir a la 
prova final de la milla i, d'aquestes 
proves celebrades el mes de març a la 
pista d'atletisme del GEiEG, es 
classificaren les següents persones: 

—Categoria femenina.- Categoria 
alevins (Raquel Peradaita) 

Categoria infantil (Núria Mateu i 
Elena Ramírez) 

—Categoria masculina.- Categoria 

alevins (Josep Rodríguez, Jaume Cas
telló) 

Categoria infantils (Jordi Parés, En
ric Hospital i Gerard Parés) 

Un total de vuit atletes, dels quals 
destacaren dins les seves correspo
nents categories el 4t lloc de Raquel 
Peradaita amb un temps de 6'31", en 
infantils femenins e! 7è lloc Núria Mateu 
6'09", el 4t lloc de Josep Rodríguez 
5'53" i Jordi Parés amb el 8è lloc 5'36", 
els quals han deixat palesa la feina que 
s'està fent a nivell escolar i el bon equip 
atlètic que es pot arribar a fer perfeccio
nant tots aquests nois i d'altres que 
mereixen ser-hi, però no hi varen 
poder accedir, encara que lluiten per 
pròximes edicions. 

Per cloure aquesta informació, vol
dria donar una vegada més, les gràcies 
al Patronat Municipal d'esports de 
Llagostera, que fa possible amb el seu 
suport, el que dia darrera dia s'incre
mentin les participacions dels petits 
joves, en aquest cas concret, a l'atletis
me, esport molt important per al desen
volupament psíquic i físic de nens i 
joves. 
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