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L A dècada dels vuitanta ens ha portat molts canvis a nivell mundial, però a Lla
gostera, com sempre, les coses s'han viscut a distància. Els esdeveniments d'un 
decenni a nivell local són totalment Insignificants comparats amb els universals, 

però el dia que es vulgui escriure la història del poble, sens dubte que s'haurà de 
recórrer a la cronologia que d'una manera més o menys arbitrària, però sempre since
ra, ha anat oferint e! Butlletí en els seus deu anys de vida. 

Deu anys no passen en va i estem força lluny dels principis teòrics que ens van 
portar a fer la revista l'any 1980. Les diferents ocupacions professionals i estudiantils 
dels actuals membres del Col·lectiu fan que cada vegada s'allargui més l'espai entre 
número i número i que tampoc fem res per evitar-ho. Però, tot i la curta història del 
Butlletí, ja hem tret més de cinquanta números al carrer i hem rebut dos premis de 
premsa comarcal a nivell de tot Catalunya. Són elements que fan reflexionar i ens lli
ga a tots al cordó umbilical de la història de la revista. 

Deu anys de Butlletí és molt de temps si s'analitzen !es hores que hi hem invertit i 
és un període totalment insignificant si ho comparem amb el pas del temps. Per això 
i malgrat tots els inconvenients, pensem que hem de continuar. El desè aniversari és 
un bon motiu de reflexió i la festa major, un moment ideal per a la celebració. 

BONA FESTA A TOTHOM! 
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JOAN Olòriz va néixer a Barcelona ara fa 36 anys, però sempre ha estat vinculat a Llagostera i quasi 
cada diumenge ve a casa dels seus pares. "Quan m'he de relacionar amb el que és ei meu passat 
com a persona vinc a Llagostera". Professor d'Història, Olòriz va començar a militar a les Joventuts 

Comunistes de Catalunya quan tenia quinze anys. Va passar per Bandera Roja i el 1974 va entrar al Partit 
Socialista Unificat de Catalunya —PSUC—. Des del 1980 forma part del Comitè Central del partit i actual
ment està immers en el projecte Iniciativa per Catalunya que es va constituir com a partit a començaments 
d'abril. Joan Olòriz va ser el canditat per Girona d'Iniciativa per Catalunya al Congrés del Diputats. No va 
sortir elegit per pocs vots. "No crec que Girona sigui conservadora. En tot cas l'esquerra de Girona no ha 
estat capaç de donar una alternativa atractiva. Ser d'esquerres no vol dir perdre el que es té, sinó que és 
ser més just i més lliure i, per tant, tenir més". 

— Fa uns mesos sostenies en un 
article que la crisi que afecta al conjunt 
de l'esquerra ha tingut efectes 
devastadors en el camp del comunis
me. Per a una persona com tú que 
pràcticament vas començar a militar 
en l'adolescència, té sentit continuar 
!a lluita?' 

— "En l'article feia una anàlisi de 
('actual crisi i també de les perspecti
ves de esperança que l'esquerra 
sempre ha tingut com a moviment. El 
què és evident ,és que el model de 
socialisme real o siqui de comunisme 
en el,poder ha fracassat i ha fracassat 
estrepitosament. Però això no és una 
realitat sols de l'any 89, que es quan 
s'ha fet més evident, sinó que per 
molts de nosaltres això ja era evident 
des del 68, quan els tancs soviètics 
entraven a Praga i acabaven amb el 
que era una renovació democràtica 
des del comunisme. En aquest sentit 
el que esíem fent ara és renovar el que 
ja pensóvem i intentar construir un 
futur en el qual tot el bo que ha tingut el 
comunisme com a moviment d'allibera
ció, de igualtat, serveixi per construir 
l'esperança del 90, que també ha de 
venir d'aquells sectors que anomenem 
esquerra que no es conformen en con
servar el què hi ha sinó que volen 
milloraré! present," 

— Per què ara hi ha tant interès en 
fer desaparèixer el mot "comunisme", 
quan el PSUC ja no el portava a les 
sigles i Iniciativa per a Catalunya és un 
clar intent d'oferir un nom nou? 

— "Bé, jo en tot cas diria, com diu 
Aquiiio Occhetto que el problema 
menys important és el del nom i 
l'importaní és la cosa. i això no és un 
joc de paraules. Els comunistes 

apareixien el 1918 no tan fruit de la 
revolució russa exclusivament sinó del 
trencament de la internacional socia
lista, trencament que es dóna el 1914 
perquè els partits socialistes defensen 
la guerra i els governs nacionals- de 
cada país. Això produeix una terrible 
escisió que es va concretar amb l'apari
ció dels partits comunistes, alguns en 
el poder i molts, com nosaltres, quasi 
sempre en la oposició. Amb això vull 
dir que el nom evidentment no serveix 
per copsar tot el què avui representa i 
íé l'esquerra plural. Ja des de fa temps 
el PSUC de Catalunya va apostar per 
plataformes minoritàries, l'Assamblea 
de Catalunya era un element clau per 
desmuntar el franquisme, l'Entesa dels 
Catalans també era un element clau en 
la construcció d'una Constitució i d'un 
estatut democràtic i ara també ho és 
Iniciativa per Catalunya." 

"Iniciativa no és tant el fruit de la 
debilitat del PSUC sinó que és el fruit 
d'una anàlisi política que va més enllà. 
L'esquerra ha de representar la 
pluralitat que sempre l'ha caracterit
zat, no sols el partit socialista o comu
nista sinó també molts altres aspectes 
que han anat naixent aquests últims 
anys, l'ecologisme, el moviment de la 
dona, i els moviments llibertaris de 
molts sectors de la juveníut que no es 
veuen lligats a un sector polític 
concret." 

"En quant a! futur dels partits comu
nistes 0 del PSUC, que malgrat no dir-
se comunista ha estat a la òrbita du
rant aquests trenta anys del comunis
me democràtic, penso que té una pers
pectiva històrica que encara està per 
descobrir. Crec que en el futur que es
tem construint hi haurà una confluèn

cia d'un seguit de forces de esquerres 
plurals amb un programa comú." 

"El PSOE està fent una 
política neolliberal" 

— La qiJestió és que cada vegada 
més, els partits d'esquerra tenen una 
tendència més centrista. És a dir, hi ha 
com un moviment de ventall que va de 
l'esquerra cap a la dreta. 

— " El que passa és que perquè 
governa eí PSOE a Espanya, i com 
que en molts casos les seves posi
cions són més de estat o institucionals 
que no pas polítiques, hi ha una imatge 
de que el socialisme europeu és un tot 
monolític i fins i tot es creu que el 
socialisme europeu és la política neo
lliberal que està fent el PSOE a nivell 
de l'Estat espanyol. I això és absoluta
ment fals, com era fals que tot el 
comunisme era monolític, i l'experièn
cia clara dels italians p dels txecs ho 
demostra, i com també ho és que dins 
la Internacional Socialista tothom pen
si igual. Al contran, les posicions que 
pot tenir un Oscar Lafontaine en qües
tions de medi ambient i en qüestions 
de feminisme i les posicions de altres 
socialistes mediterranis, com poden 
ser Beltino' Craxi a Itàlia, (governant 
curiosament amb la democràcia cristia
na) o Mario Soares, del partit socialista 
portuguès, -demostren en definitiva 
que dins la Internacional Socialista hi 
han tantes diferencies com les que hi 
ha hagut i hi ha encara en el comu
nisme." 

"Jo penso que cal unir el comú 
denominador d'ambdós. L'alternativa 
de futur és l'aprofundiment de la demo
cràcia,'ara bé, no sols la gestió del 
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Joan Olòriz va ser el candilal per Iniciativa per Catalunya de Girona al congrés de diputats a (es aleccions de 1989. 
Folo: Punt Diari. 

mercat, sinó la transformació d'aquest 
mercat en un sentit democràtic. Jo pen
so que això estem intentant tan Iniciati
va per Catalunya com Izquierda Unida i 
com, esperem-ho, un partit socialista 
regulat i que sigui capaç de fer una pro
funda renovació ètica i no caure en la 
defensa deis amics o de l'amiguisme 
com a fonament polític." 

Interessos egoistes 
de poder 

— Aquesta renovació ètica que 
reclamés al Partit Socialista, sembla 
que només pot venir quan perdin les 
eleccions. A aquestes altures ès 
inqüestionable que qualsevol força de 
poder corrompeix. 

— "Am i m'agradaria que fos abans 
però desgraciadament penso que els 
interessos de poder, que no els polí
tics, és a dir els interessos egoistes i 
personals d'alguns nuclis que per mi 
han segrestat des de ia direcció el que 
era la realitat, la lluita i la voluntat 
d'una majoria de socialistes (i que s'ex-
presava ei 82 amb el canvi), faran moit 
difícil que hi hagi a curt termini una pro
funda autocrítica i que es vagi al què 
es va, es a dir negociar a la baixa amb 
sectors del cenírisme dispers (CDS) o 
GI regionalisme conservadorr (CIU) per 
mantenir una legislatura. Això seria el 

pitjor per a l'esquerra perquè també se
ria el pitjor per als socialistes." 

— El PSUC ha hagut de vendre part 
del seu fons d'art per poder eixugar el 
dèficit que arrossegava. Com s'enten 
que un partit que havia tingut una 
militància tan fidel, hagi evolucionat 
malament (pèrdua de vols, de militàn
cia), per causa i/o efecte de la demo
cràcia? 

— "La crisi del PSUC no es deu a la 
democràcia. En tot cas la democràcia 
és el gran creixement del PSUC! Jo di
ria que el gran problema del PSUC va 
ser el següent: En el cinquè congres, 
el 1981, hi va haver una gran escissió i 
una confusió perquè estàvem a un any 
del canvi, de la gran explosió que va 
donar el PSOE 10.000.000 de vots i 
alhora estàvem en el pitjor període 
Bresnev de guerra freda. El PCUS 
encara no ha fet la perestroika i intenta 
estirar cap a les seves posicions dog
màtiques i de guerra íreda a tots els 
partits comunistes occidentals, la qual 
cosa acaba amb una escissió tremen
da que jo explico per dues raons, una 
de caràcter objectiu i l'altra subjectiu." 

"L'objectiva és que nosaltres des 
del PSUC havíem fet una cultura de 
que l'esquerra podia governar Catalu
nya. El 1980 el PSUC va treure 25 dipu
tats al Parlament de Catalunya, uns 

sis menys que el partit socialista de Ca
talunya i l'Esquerra Republicana, que 
en va treure més de deu. Entre el partit 
socialista de Catalunya, el PSUC i Es
querra Republicana eren majoria abso
luta a la cambra legislativa catalana. 
En vistes d'això el PSUC va proposar 
un programa i els socialistes (per 
raons diferents però sobretot perquè 
semblaqueelPSOE no volia que es go
vernés en coalició a Catalunya abans 
de governar amb majoria absoluta a 
Madrid) i Esquerra Republicana (per 
uns interessos, jo penso que 
mesquins, del qui actualment és presi
dint de l'ERC renovada) acaben per 

-destruir aquestes possibilitats. El que 
vuil dir és que un sector important del 
PSUC, que tenia unes posicions molt 
lligades encara al miratge dels països 
de l'Est, al miratge de que a la Unió 
Soviètica es construïa el socialisme 
diuen: Veieu com per aquí no es va en 
lloc, veieu com els socialistes són 
incapaços de donar una alternativa, 
veieu com cal un partit comunista pur i 
dur. I és clar, en aquell moment la 
realitat catalana els hi donava la raó. 
Era cert que semblava que per la via 
democràtica l'esquerra no es podia 
unir." 

"D'altra banda el socialisme va fer 
tot el possible per debilitar el PSUC, en 
aquell mateix congrés, fent cants de 
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sirena i dient: veieu, aquesta escissió, 
el vostre lloc està en el partit socialista 
que ara guanyarà les eleccions. I això 
va debilitar profundament no sols el 
PSUC sinó també la socieíat catalana 
d'esquerres, com ho demostra el fet 
que a partir d'aquell moment la dreta fia 
guanyat al Parlament de Catalunya per 
majoria absoluta." 

"Per tant que ara ens plantegem cre
ar una nova força política que es digui 
Iniciativa, en la qual el PSUC hi posí, 
com l'Entesa, bona part de les seves 
prerrogatives com a partit és una 
aposta Important. És important perquè 
això no ho vam fer quan érem dèbils, 
perquè quan s'és dèbil és molt fàcil 
unir-se a algú, sinó que ho fem quan ja 
comencem a ser forts." 

" Penso que hi ha prou forces avui a 
Catalunya com perquè el govern Pujol, 
amb Prenafela o sense Prenafeta, es 
vegi com una alternativa esgotada. 
Deu anys de "pujolisme" i la nació, l'or
gull i l'objectiu de Jordi Pujol, no està 
més forta." 

"El PSC ha perdut vots" 

— Com analitzes el fet que 
companys de viatge com Jordi Solé 
Tura, Josep Quintanas o Lluís Medir 
hagin deixat el PSUC per Integrar-se 
en el PSC-PSOE? 

— " Jo penso que i'amlstat no s'ha 
de perdre per canvis de treball o 
canvis polítics. Continuo tenint amistat 
amb en Jordi Solé Tura, amb en Josep 
o amb en Lluís, és lògic. Penso que els 
únics que poden contestar perquè ho 
han fet són ells mateixos. Jo el que 
penso és que en les persones es pot 
donar una evolució política. Ara bé 
aquesta evolució política es pot fer 
des d'uns interessos objectius per re
fer o per construir una alternativa o es 
pot fer per interessos subjectius. Jo 
no sé quins interessos pesen més per 
cada una d'aquestes persones, si els 
objectius de construir una esquerra 
gran o els subjectius de estar més bé, 
més còmodes o més tranquils en una 
altra força política. El que jo veig clarís-
simament és que el partit socialista no 
s'ha reforçat a les comarques gironi
nes ni a Catalunya, sinó que curiosa
ment han perdut vots. Per tant des de 
l'esquerra, I des d'una esquerra no antl-
socialista, un pensa que allò que debili
ta aquesta esquerra en ei seu conjunt 
no és un element que enforteixi a una 
altra part de l'esquerra. En aquest sen
tit jo penso que és un viatge política
ment innecessari encara que no sé si 
subjectivament necessari per aques
tes persones." 

— iniciativa per Catalunya va 

millorar ostensiblement els resultats 
en la darrera confrontació electoral. 
Però a les comarques gironines, a la 
llista que tú vas encapçalar li van faltar 
un bon grapat de vots per treure un 
diputat. 

— "La proporció d'augment és quasi 
la mateixa. Nosaltres concretament a 
les comarques gironines vam augmen
tar quasi un terç, vam passar dels deu 
mil quan partíem de uns set mil escas
sos. En realitat jo vaig estar satisfet 
d'aquest resultat. Deu mil persones a 
íes comarques gironines no és una 
quantitat gens menyspreable, vam ser 
la quarta força política a nivell de la co
marca per davant d'altres forces que 
en les anteriors eleccions ens havien 
passat al davant àmpliament. A nivell 
de Girona ciutat vam tenir un sis per 
cent, la qual cosa vol dir dos regidors a 
les eleccions municipals." 

"Això des d'una perspectiva amplia 
a ml em demostra que hi ha gent que 
comença a confiar en que és possible 
trencar aquesta espècie de herència bi-
partidista (CIU-PSC), que fa que cada 
cop hi hagi més abstenció i cada cop 
més desencís en certs sectors de la 
població, progressistes, que al final 
acaben pensant que no importa quin si
gui el candidat perquè la situació no 
canviarà mal." 

"L'objectiu amb el qual jo I aitra gent 
ens presentàvem era el de demostrar 
mitjançant el debat que aquesta 
herència bipartidlsta és falsa I el que 
realment es necessita ara és que hi 
hagin alternatives de canvis." 

"També cal dir que Iniciativa està 
oberta a noves forces polítiques i a 
sectors Independents i cal recordar 
que en els estatuts que es van aprovar 
el passat dia 1 d'abril s'hi deixa-ben 
clar que a IC s'hi participa com a per
sona, com a individu. Això vol dir que 
un cop que IC treu una opinió collecti-
va els individus encara poden conti
nuar defensant la seva opinió personal 
i individual." 

— Iniciativa per Catalunya va cele
brar el congres constitulent com a par
tit l'I d'abril passat. Així la Federació 
creada el 1987 per PSUC i l'Entesa 
s'ha vertebrat en" un partit que es diu 
socialista. Què serà Iniciativa? 

— " Fins el passat 1 d'abril Iniciativa 
era una Federació de partits I de 
Individus. A partir d'aquesta data la di
recció de IC a nivell nacional, comarcal 
0 local serà fruit dels plenaris, de les 
assemblees de IC, a les quals la gent 
pot tenir el carnet del PSUC, de l'Ente
sa o d'altres forces polítiques si en for
men part, 0 no tenir-ne cap perquè a 
l'hora tots funcionen adherits a IC. 
Això significa llistes obertes per es

collir la direcció de IC I també primàries 
per escollir llistes parlamentàries. La 
experiència que tenim és que no es po
den continuar fent llistes d'esquenes a 
la militància I a ta gent perquè això 
porta a discussions Inacabables sobre 
qui n'ha de formar part, sigui a les direc
cions 0 sigui a les eleccions. La nos
tra funció està en transformar això pro
fundament per agafar el que té de bo el 
sistema assembleari i una organització 
estructurada. 1 aquest desig és fruit 
d'una constatació: a finals del segle 
XX, els mitjans de comunicació ens do
nen una informació tan gran que el pa
per de mitjancer que tenia fins ara el 
partit, l'estructura, la cèl.lula, l'agrupa
ció, ha quedat a segon pla. Sovint el 
militant d'un partit se n'assabenta de 
les coses abans per la premsa que pel 
dirigent polític. Estem en una societat 
de gent amb Informació I el que ha de 
fer l'organització és estructurar-la, do
nar-li cos en forma de programa i donar 
el màxim de llibertat a l'individu perquè 
faci donació de part de la seva privacl-
íaí a l'organització. Aquesta és la úni
ca manera d'acabar amb aquest divor
ci entre partits i societat." 

Despotisme en els partits 

"Els partits, fins i tot els més grans 
de Catalunya, representen un paper 
minúscul respecte dels seus votants I 
això pot portar, i de fet està portant, al 
despotisme en els partits, al persona
lisme i evidentment pot portar també a 
la corrupció perquè si no hi ha ningú 
que tingui cura del vigilant aquest pot 
fer i desfer sense cap tipus de respon
sabilitat." 

— Com acabarà consolidant-se Ini
ciativa? Es menjarà l'Entesa I el 
PSUC? Es convertirà en la gran alterna
tiva d'esquerres, nacionalista i oberta? 

— "Això ens preocupa poquísslm. 
Si acaba menjant-se els altres és per
què ha crescut molt. En aquest sentit 
jo penso que es pot conservar una op
ció històrica, unes arrels que jo no vull 
perdre. Ara bé, el què no podem fer és 
viure de les arrels I per tant si aquesta 
estructura de IC s'enforteix, esdevé el 
que volem I el PSUC s'ha de convertir 

'en una associació d'excombatents, jo 
seré el primer en anar a trobar-me amb 
els meus companys a la plaça de Lla
gostera per dedicar-nos a explicar ba-
tatletes mentre parem el sol." 

— Amb el canvi de direcció al front 
d'Esquerra Republicana, no es podria 
produir un acostament amb Iniciativa? 

— " Hi ha un fet curiós, jo vaig estar 
fa quinze dies en una taula rodona a Fi
gueres amb en Colom, parlant d'autode
terminació i, les nostres opinions dife-
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01. Concepció, 4 

Telèfon 83 09 88 

LLAGOSTERA 

Cl. Àngel Guimerà, 8 - Tel. 83.02.23 



8 — BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

rien relativament poc en el fons i pot
ser una mica més en la forma. Això em 
portaria a dir que el més lògic seria que 
ERC s'integrés a IC, com l'Entesa o 
com el PSUC. Ara bé, de vegades a 
l'esquerra l'importa més el nom que no 
pas la cosa, perquè desprès d'una es
cissió hi ha una enorme voluntat d'indi
vidualitzar-se, una tremenda voluntat 
de diferenciar-se." 

"Per tant penso que desgraciada
ment, els arbres de ERC no deixen 
veure el bosc a en Coiom. I ara, una 
unió de forces molt diverses d'esquer
res seria l'única manera de desbancar 
a la coalició d'interessos que significa 
avui CiU. De tota manera cal deixar 
temps a! temps i jo penso que, si no en 
aquestes properes eleccions en les 
altres s'haurà de veure que no és 
indispensable tenir un líder perquè es 
pugui fer l'esquerra. Amb un líder es 
pot fer un partit però no es pot fer una 
esquerra plural." 

— Com s'entén la intransigència del 
PCC, tot i l'evolució que hi ha hagut a 
l'Est. Perquè l'esquerra ha de portar 
sempre el debat/discurs fins a extrems 
insospitats, mentre que el món evolu
ciona jnés ràpidament... 

— ''Acabem de parlar d'una esquer
ra i el mateix anàlisi que he fet per una 
el podria fer per aquell sector del PCC 
que a més té un problema seriós i és 
que tot allò que va portar a l'escissió 
s'ha enrrunat. Aquest és ara el gran 
problema del PCC? que tot allò que ells 
creien que s'havia de defensar ha cai
gut. Jo penso que el PCC s'hauria d'in
tegrar dins el PSUC? com ho hafet una 
gran part de la gent més representati
va del PCC, entre ells Josep M. García 
Boer, Manuel Pérez Esquerra o Miquel 
Agúndez, cap de llista del PCC en to
tes les eleccions fins a l'última. Penso 
que aquesta és una alternativa i sinó 
sempre queden moviments fonamenta-
listes que mai arriben a tenir cap mena 
de ressò ni participació electoral." 

Política Municipal 

— A les eleccions municipals del 87 
a Llagostera va estar a punt de formar-
se una candidatura unitària i progres
sista. Finalment cada partit va optar 
per les seves sigles I el PSUC no es va 
presentar. Ara hi ha un pacte de go
vern entre CiU, PSC i ERC. Com ho 
valores? 

— "Va haver-hi un percentatge de 
vots en blanc Important que va ser els 
de la gent més propera ai PSUC, a més 
de les abstencions. Nosaltres vam re
comanar la llibertat de vot però els afi
liats al PSUC de Llagostera van votar 
en blanc i alguns simpatitzants també 

— • " " - ^ i . 

Joan Olòriz parlant amb la Montse Vila davant del Casino Llagoslerenc. 

ho van fer. Actualment CiU és una 
àmplia coalició de dretes i això ens ho 
demostra l'actual candidatura, forma
da majoritàriament per independents, 
persones que estan al voltant d'un pen
sament censurador I de dretes a Lla
gostera. La meva intenció no és des
qualificar a les persones sinó tan sols 
confrontar-me amb les seves idees. I 
la idea predominant a Llagostera és ía 
de "tot va bé, el que cal és conservar o 
millorar petites coses de gestió però ja 
anem prou bé". Jo, i molts com jo, 
pensem que a Llagostera no van bé les 
coses, que falten molts serveis so
cials, de joventut, etc, coses que 
aquest sector no donarà perquè no els 
interessa. Nosaltres no volíem anar 
amb una llista de partit però el que tam
poc volíem era renunciar a la nostra si
gla de partit per una altra, en concret 
per la del partit socialista. Aleshores la 
nostra idea va ser constituir una alter
nativa unitària i progressista on poder 
donar a la gent que no té carnet el 
protagonisme que es mereix. Això no 
va ser possible perquè, primer, el partit 
socialista va preferir seguir les consig
nes generals i també perquè el sector 
de gent independent no va ser prou va
lenta com per sacrificar part de la seva 
privacitat i per donar la cara davant 
dels poders creats, una cosa que en 
tot poble és molt difícil perquè de vega
des els poders establerts són un xic mi
serables i no saben diferenciar el que 
és la ideologia de la persona, i matxa-
quen la persona per maíxacar la ideo
logia." 

"Penso que amb aquests anys la 
dreta de Llagostera haurà assumit més 
la democràcia i podrà permetre que la 
llibertat s'apliqui igual per a tots i que 
les amenaces o les brometes imperti
nents deixin de ser un fet quotidià, per

què això també és una realitat de coac
ció." 

"Desgraciadament a Llagostera 
avui hi ha un sol govern i no hi ha 
oposició i a més s'ha donat el cas 
paradoxal de que qui havia de ser 
oposició és el més lleial cooperador del 
govern. És per això que nosaltres 
plantejem de forma clara que no és el 
nom que fa la cosa." 

"Mereixem els governs 
que tenim" 

"Que et presentis per tal partit no fa 
que siguis d'esquerres o de dretes. 
S'és de esquerres quan es fa una 
política i una alternativa d'esquerres i 
s'aplica al govern si es tenen els vots i 
a l'oposició si no es tenen. Jo tinc con
fiança en que molta gent de Llagostera 
es doni compte que d'aquí a uns me
sos caldria apiegar-se per fer un pro 
grama i per veure quin és l'instrument 
idoni perquè aquest programa s'apli
qui. Llagostera es mereix, després 
d'onze anys de governs conserva
dors, un canvi. Si més no per veure 
què poden fer els altres, aquella gent 
que té altres pensaments. Però això 
dependrà dels llagosterencs i evident
ment en primer terme dels llagoste
rencs progressistes. És ben cert que 
mereixem els governs que tenim i els 
q..lje primer ho mereixen són els que po
dent no fan," 

— El problema ós que des de 
l'oposició tampoc s'ha acabat de fun
cionar i és evident que quan t'enfron
tes a una majoria absoluta és molt difí
cil fer una oposició constructiva. 

— "Aquí es confonen dues coses, 
oposició no significa obstrucció. Una 
bona oposició és aquella que permet 
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gestionar aquelles coses que són en 
benefici del poble i alhora dóna alter
natives millors a aquelles coses que 
pensa que no són en benefici del po
ble. El que vull dir és que des de l'oposi
ció, els socialistes i l'esquerra republi
cana podrien haver fet el mateix de bo 
que poden haver fet des del govern 
sense fer-se còmplices de iot allò que 
potser no té de bo el que s'ha fet del go
vern. I en aquest sentit anava la pro
posta de la Maria Serra, ia meva mare, 
quan va estar a la oposició. Però és 
clar, quan estàs al govern, en un go
vern que en el fons no té programa, si
nó que és fruit de la improvització, que
des lligat de peus i mans i, seguint la 
imatge bíblica, ei vens la primogenitura 
per un ptat de llenties. O sigui et vens 
la possibilitat de després de quatre 
anys ser una alternativa millor de go
vern per coses que no ajuden realment 
a la governabiütat del poble." 

"Iniciativa és un 
projecte obert" 

— Quin plantejament farà Iniciativa 
per Catalunya a Llagostera cara a les 
eleccions municipals de 1991. 

— "Iniciativa per Catalunya farà 
molt aviat una proposta pública a tots 
els llagosterencs. Enviarem una carta 
a tots els ciutadans de Llagostera 
perquè vinguin amb nosaltres siguin 
del pensament que siguin, a discutir en 
primer lloc el balanç de la gestió que ha 
fet l'Ajuntament íins ara, i segon, les 
perspectives que es podrien obrir a 
partir de les properes eleccions muni
cipals. Esperem que d'aquí en pugui 
sortir una candidatura unitària de tota 
l'esquerra o que amb IC es puguin pre
sentar tots aquells sectors, tot aquell 
programa i tota aquella gent que pugui 
representar una alternativa de govern. 
En aquest sentit cal dir que ía gent que 
hi ha ara a IC no fa de les seves perso
nes un element clau sinó que en tot 
cas les ofereix com a instrument a tot 
allò que es mou o que té ganes de mou
re's a Llagostera. Iniciativa és un pro
jecte obert i per tant la fi, l'objectiu de I 
a Llagostera és el què decideixin els lla
gosterencs, hagin entrat faci mitja ho
ra a I o hi portin quatre anys. A Iniciati
va no hi ha cap tipus d'escalafó i la llis
ta serà formada per la gent que l'as-
sembiea de ! decideixi. Això és la no
vetat que podem presentar nosaltres, 
l'oferta, jo penso que Interessant i ge
nerosa, que es pot presentar a aques
ta esquerra llagosterenca submergida 
formada per una majoria de gent que 
no ha fet mai política de partit perquè 
és molt jove per haver-ne fet o per geni 
que sempre ha estat recelosa d'estruc

tures partidàries que li diguessin què 
ha de fer. Iniciativa no dirà a ningú què 
ha de fer a nivell municipal, en tot cas 
serà l'assemblea, que és la sobirana, 
la que haurà de dir entre d'altres coses 
que han de fer els regidors. Això també 
és important perquè de vegades sem
bla que quan un puja de regidor té car
ta blanca, i això és fals. Primer perquè 
una persona sola no té prou cervell per 
pensar en totes les coses en les quals 
s'han de pensar en un Ajuntament i 
segon perquè és molt més fàcil que un 
s'equivoqui no pas que ho facin 
cinquanta. Iniciativa tindrà llista sí hi 
ha gent que faci programa i que 
participi d'aquesta llista. El que no 
farem serà improvitzar, ni presentar-
nos perquè ens hem de presentar." 

— Al voltant de Sant Jordi el 
príncep Felip visitarà Girona. Com és 
que el PSUC demanés l'any 1981 la 
reinstauració del títol de Príncep de 
Girona? Quina és la vostra postura 
actual? 

— "Poc després del 23 F uns grups 
municipals entre els quals hi havia els 
regidors del PSUC de Girona (en aque
lla època hi havien 4 regidors del PSUC 
a Girona ciutat, formant part d'una ma
joria dins !a qual també hi havia et PSC 
i CiU. Era el que anomenàvem els Ajun
taments de progrés, en el primer perío
de de consolidació dels Ajuntaments 
democràtics es van plantejar la possibi
litat de que, com a suport al comporta
ment democràtic clau que va tenir la 
monarquia el 23 de febrer es podia re
plantejar l'existència de un ve!! títol 
com era el de Príncep de Girona. Això 
es veia com una cosa immediata, del 
81 mateix, que serviria per consolidar 
e! lligam d'una monarquia democràtica, 
(perquè la monarquia no va néixer de
mocràtica sinó que va néixer a curt ter
mini com la successió del franquisme), 
per tant ei que va fer democràtica la 
monarquia va ser la Constitució i sobre
tot l'actitut del monarca el 23 F, quan ni 
els Estats Units, ni la Conferencia Epis
copal, ni la COE van dir res i en canvi 
el rei va ser capaç de sortir I de dictami
nar que la seva sort estava en la cons
titució i en la democràcia." 

"No ens afegim a cap 
xiulet contra el príncep" 

"Aquest, és un element que nosal
tres no menyspreem malgrat que el 
temps ha passat. Ara bé, després de 
nou anys pensàvem que això ja estava 
superat perquè el fet és que el sistema 
democràtic està consolidat i lògica
ment el tornar a treure aquesta titula-
,ció de Príncep de Girona ens sembla 

anacrònic i desfassat. Per tant, amb 
tot el repecte que ens mereix la coro
na, al menys fins que no hi hagi un al
tre sistema aprovat majoritàriament 
per la població, vam escriure una carta 
a la casa reial i a l'Ajuntament dient 
que aquella proposta ja havia perdut 
sentit i que si el PSUC en aquell temps 
la recolzava ara, lògicament, no es 
feia copartícep d'una proposta de 
aquest tipus." 

"De tota manera sembla que això 
també ho pensa la mateixa casa reial 
perquè en aquest viatge no es farà cap 
tipus de investidura, la millor investidu
ra que pot íenir el príncep és que sigui 
un ciutadà el més normal possible. Per 
això no ens afegim tampoc a cap xiulet 
ni a cap element en contra del príncep 
a Girona, perquè pensem que com tot 
ciutadà normal té el dret de venir-se a 
passejar a Girona quan vulgui. Nosal
tres no irem a l'entrevista perquè no te
nim res a dir-li però té tot el dret a pas
sejar-se per on li doni la gana." 

— Després de tants anys de militàn
cia, no has estat temptat mai abando
nar, atirar latovallola,... 

— "Tantes vegades com qualsevol 
persona normal, o millor dit tantes 
vegades com he pensat en continuar i 
per això estic aquí." 

CoLlectlu de Redacció 
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A 4 anys que es va iniciar ei 
Carnaval a Llagostera, quan es 
va començar semblava difici! fer-

ne d'aquestes diades una festa. El cas 
és que al nostre poble no hi havia tra
dició carnavalesca I teníem una forta 
competència dels pobles veïns, això 
volia dir plantejar un projecte que fos 
atraient perquè el carnestoltes a Lla
gostera fos un fet realitzable i no es 
quedés només en paraules. 

Iniciar una activitat sempre costa 
però tothom sap que tot té un comen
çament. 

El primer any van organitzar-ho la 
Junta del Casal Parroquial Llagosíe-
renc. Van plantejar un recorregut, van 
sortir al carrer disfressats i així el 
oarnesíoltes es va fer realitat. 

En aquell primer intent hi havia poca 
geni disfressada, només aquells que 
van atrevir-se a trencar el gel i uns 
quants que quedaven parats perquè 
ho veien i no s'ho creien. Tot es tracta
va de tenir iniciativa, imaginació, que 
algú passés al davant, que es deixés 
la vergonya a casa i que es sortís al 
carrer. 

Aquesta és la petita història de com 
va sorgir la idea de fer el carnaval a 
Llagostera. La geni es va animar, es 
van preparar grups per formar compar
ses, carrosses i amb il.lusió ideaven 
els vestits que lluïrien en el proper Car
naval. 

El segon any l'organització anava a 
càrrec de tres entitats del poble; la 
Comissió de Festeigs, el Casal Parro
quial Llagosterenc i el Casino. La 
Comissió va ser el grup encarregat de 
l'organització de la rua del matí, a la 
tarda hi havia Rialles al Casal per a la 
mainada i la gent gran, i al vespre al 
Casino es feia ball en directe i el lliura
ment de premis cedits per l'Ajuntament 
amb la col.laboració de diferents Res
taurants del poble. 

Durant els tres primers anys la fes
ta es celebrava el diumenge de Carna
val. Es volia aconseguir una festa fa
miliar i tradicional, no arribant a la com
petència que comporten aquestes co
ses. Doncs tot això es va aconseguir. 
La gent, cada any, ha anat responent 
amb més ganes, s'ha notat perquè hi 
ha ambient carnavalesc I ara tothom 
sap que el diumenge hi ha desfilada a 
Llagostera i és un dia que s'espera 
amb il.lusió. 

Aquest quart any, però, havia de 
ser diferent. No n'hi havia prou amb un 
sol dia de Carnaval, per això, es van 

fet activitats variades í per a tots els 
gustos durant tres dies. 

La festa va començar amb el pregó 
de Carnestoltes divendres a la nií en el 
Ball de la Dona, aquest era conegut 
per l'èxit obtingut en els pobles veïns i 
Llagostera s'hl va voler afegir i intro
duir-ho com a novetat. Aquest no és 
un ball normal: la dona té drets i paga 
més a l'entrada, l'home té obligacions i 
per a ell l'entrada és més barata. 
Drets deia dona: 

a) La dona té el dret de disfressar-
se i mantenir-se en l'anonimat. 

b) La dona és qui ha de treure a ba
llar l'home. 

c) La dona mana; és el seu ball. 
Obligacions de l'home: 

a) Anar ben arreglat (sense anar dis
fressat). 

b} No donar carbassa en el ball. 
c) Seguir el joc i respectar l'anoni

mat de la dona. 
d) Acceptar els tres anteriors. 
La vetllada va ser amenitzada pels 

grups: "Els Clan" I "Lorenzo", al cafè 
Casino Llagosterenc amb una assitèn-
ciade 900 persones. 

El dissabte a la tarda va estar de
dicat als més petits. Es va començar a 
2/4 de 6 amb un concurs infantil de 
disfresses amb l'actuació del grup "Xo
colata Desfeta". Per participar als 
nens i nenes se'ls va donar una sa
marreta conmemorativa de! "Carnaval-
90" i per als guanyadors hi havia els 
següents premis: 

1r. Una bicicleta. 
2n. Un radiocassette. 
3r. Un monopatí. 
4t., 5è. i 6è. Una bossa d'esport, 

una pilota de bàsquet i una pilota de 
futbol pera cada un. 

A mitja part es va donar berenar a 
tots els participants que van ser uns 
550. Així va acabar la festa dedicada a 
la mainada feta a l'antiga discoteca. 

El diumenge va començar ai matí, 
com cada any, amb la desfilada de 
comparses, carrosses i individuals. La 
sortida va ser a 2/4 de 12 del matí de 
l'antiga estació, fins a la Plaça Cata
lunya. La participació va ser massiva, 
hi havia 1.200 persones disfressades 
agrupades en 17 comparses, 14 car
rosses, a més dels individuals, acom
panyats per les bandes Almúnia I i 
Almúnia li. 

El jurat es va situar a diferents 
punts dels recorregut per observar els 
concursants i poder donar el seu vere
dicte en el ball del vespre. Es va obrir 

la festa del Casino amb l'entrada del 
jurat i va iniciar el ball amenitzat per 
conjunt "Nevada" amb un vals. 

A la mitja parí es va fer el lliurament 
de premis de la rua del matí i de les 
disfresses del vespre que van ser: 
Carrosses: 

1r. País de Bufilàndia. 
2n. Apa quina moscada. 
3r. Els verds. 

Comparses: 
1 r. Cul caigut 
2n. Papaiu. 
3r. La pastanaga galàctica. 

Individuals: 
Disfressa més bonica cercavila ma

tí: "Els venecians" 
Disfressa més original cercavila ma

tí: "Les taules" 
Disfressa més bonica ball de nií: 

"D'època", 
Disfressa més original ball de nit: 

"LaSra. Romo". 
En els premis hi col.laboraven dife-

renís restaurants de Llagostera: Can 
Meri, El Escuts, Can Roure, Ei Sopluig, 
Grill d'Enrenou, Mas Ros, Snack Bar el 
Molí, Ban Fina, Molí de la Selva. Tots 
ells aporíen una quaníitat de diners 
voluntària i l'Ajuntament hi posà la 
resta. 

Elecció del jurat 

Es convoca una reunió pel jurat de 
l'any anterior, un membre es manté 
d'un any per l'altre i els altres escullen 
sis persones noves. Aquest any han 
estat: Montserrat Ciurana, Agnès Mau
rici, Paquita Colomeda, Joan Casano
vas, Enric Montiel, Joan Puig I Josep 
Gaiovardes. 

El juraí cada any ha estat format 
per gent de mitjana edat, que han assu
mit activament el seu paper dins el 
carnaval; això ha fet que no només es 
disfressi la geni jove, íothom ha sabut 
prendre-hi la seva part. 

El pregó va esíar escrit per l'Enric 
Ramionet, i llegit pel rei Carnestoltes 
que com cada any, també ha estat en 
Joan Saurí. 

Aquest any el Carnaval ha estat tot 
un èxit. 

CoUectiu de Redacció. 
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Diferents imatges del Carnaval'90 de Llagostera. 
Fotos: Montse Vila. 

iüodas 

NOM 

Camprodon, 24 - Telèfon 83 02 10 

LLAGOSTERA/Girona FLECA i PASTISSERIA 

Carrer dels Consellers, 24 

Telèfon 83 05 24 

LLAGOSTERA 

HNOS. CÓRDOBA. S. C. 

C/. Àngel Guimerà, 17 
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El diumenge 11 de març, íres-centes uuíntanta persones es 
van aplegar al Casal Parroquial per tal d'assaborir un menú 
casolà. De primer, una amanida per fer coixí i tot seguit unes 
mongetes amb fetge d'aquelles per fer-la petar tota la tarda. 
Després el plat fort: botifarres i llonzes per a tothom. Com cal 
suposar, e! porró i el vi van córrer tot el dinar. La XIII Matança 
del porc va començar amb un Partit de Futbol entre el Cassà i 
el Llagostera, mentre a la cuina improvitzada els carnissers de 
la vila i la comissió del Casal enllestien les sucoses botifarres 
que tan engreixen a les senyores. 

Fotos: Punt Diari. 

* C0Í..LOCAC1O DE PAPER PINTAT 

* ESTUCS 

* ROTULACIÓ 

* PINTURA EN GENERAL 

Mayena, 4-D - Tel. 83 05 49 

LLAGOSTERA 

Carrer Rafael Mas, 23 

Telèfon 83 09 04 

LLAGOSTERA 

Carretera de Llagostera 

a Santa Cristina d'Aro, km. 25 

Telèfon 83 06 26 

LLAGOSTERA 

J. RODRÍGUEZ - J. BAGUDANCH 

C/. Barcelona. 5 LLAGOSTERA 

Perruqueria 

Us desitja una 
Bona Festa Major! 

CA Concepció - Tel. 83 10 27 

LLAGOSTERA 
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La festa de Sant Antoni és cada any més concorreguda. Foto: Punt Diari 

Dobles festes 
La festa de tots dos 
és diumenge a la tarda 
amb festa en els teus ulls 
i i'altra festa a casa. 
Sí l'alegria hi és 
fins el cor riu i salta 
que jo pensant amb tu 
ansiós ja t'esperava. 
Somnis de dia i nit 
de' petons i de moixaines 
amb tota l'emoció 
d'una festa que encanta. 
Quan estem tots dos sols 
ben junts i estimant-nos 
eifeiiçésaquí 
al cor i a dins la casa. 

El vent rondava la casa 
i la porta es va obrir 
jo no vaig poder tancar-la 
la por me'n va fer desdir. 
Mentre la nit vingui a veure'm 
un miracle va succeir 
car, no sé si era un fantasma 
que em feu un petó decidit. 
Volia tancar la porta 
pensant amb el petó feliç, 
vaig somniar una ombra 
i el meu cor vafer un crit 
que va fer tancar la porta 
ijo, tornar-me'nalllit. 

Josep Calvet 

F A B R I C A T P E R 

Cra. Sant Llorenç, s/núm. 
Telèfon 83 00 27 
LLAGOSTERA 

CONTRATISTA DE OBRAS 

Passeig Pompeu Fabra, 86 
Telèfon 83 01 87 
LLAGOSTERA 

Transports (TIR) 
Internacionals i Nacionals 

Amb "volquetes" comercials per a 
TOTA CLASSE DE MERCADERIES 

Carrer Girona, 18 
Tels. 83 03 04 - 83 05 55 

LLAGOSTERA 
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TfBBíïm 
El malalt imagí vv 

Ei Grup Pimpinella va estrenar el cap de setmana passat al Casino Llagosterenc una adaptació 
d' "El malalt imaginari" de Molière. sota la direcció de Quim Aiguabella. En el conjunt del muntatge hi han 

intervingut més de quaranta persones. A la foto, un moment de la confecció dels vestits d'època. 

999 

GRAN ASSORTIT EN XANDALLS 

PANTALONS XANDALLS SOLTS 

i ROBES ESPORT 

Obert tardes de 5 a 8. 
Dilluns tancat. 

C/. Camprodon, 2 
Telèfon 83 09 71 
LLAGOSTERA 

TOSSA DE MAR 
Carrrer La Guàrdia, 33 

PLATJA D'ARO 
Carretera de Palamós, s/n. 

Carrer Creu, 1 - TeL 83 02 87 

LLAGOSTERA 

Neteja de Cutis-Depilacíó-Maquillatge 
Manicura - Pedicura - Gimnàstica Passiva 

Drenatge Limfàtic - Massatge Corporal 
Reflexologia de Cervicals i Columna Vertebral 

i tota classe de tractaments per aprimar 

INSTITUT DE BELLESA 

Hores a convenir 

01. Almogàvers, 22 
Tel. 83 01 47 - LLAGOSTERA 

Avgda. Gironès, 24 
"Mas Sec" 

Tel. 83 08 83 
LLAGOSTERA 
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Carrer Almogàvers, 13 

Telèfon 83 02 99 
LLAGOSTERA 

- pantalla gegant 

Bona Festa Major!! 

w 

TALLER 

SERVFI OFICIAL 

OPEL 

Desitja als seus clients i amics 

una Bona Festa! 

CantaUops, 6 - Tel. 83.02.43 
LLAGOSTERA 

REPARACIÓ DE MOTORS 

MÀQUINES ELÈCTRIQUES 

Carrer Maiena, 3 - Tel. 83 09 73 
LLAGOSTERA 

Can Ví 

Us desitgem unes bones festes 

Camprodon, 3 - Tel. 83 00 62 

LLAGOSTERA 
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F-12-89, Rosa Maria Sànchez i 
Martín, filla de Francisco Sànchez Ca
ballero i de Rosa Martín Díaz, domiciliats 
al cl. Lacustària, 10. 

24-12-SS, Sergi Miquel i Valen
tí, fill de Jorgp Miquel Perxachs i de 
Montserrat Vaio-̂ M Quintana, domiciliats 
al veTnat de Bruguera, 15 "Can Fàbre
gas". 

5-1-90, Irina Masferrer i Casa
novas, filla de Aiberto Masferrer Serra 
i de Margarita Casanovas Miret, domici
liats al veïnat de Llobatera, s/n, 

18-1-90, Desirée Ochoa i Chin
chilla, filla de Enrique Ochoa Martínez 
i de Maria Isabel Chinchilla Lamoida, do
miciliats a la urbanització Llagostera Re
sidencial, s/n. 

20-1-90, MaVc Ortín i Amat, fill de 
Jesús Ortín Obón i de M. de! Pilar Amat 
Vila, domiciliats al carrer Roma, 32 (urba
nització La Mata). 

30-1-90, Anna Payret i Julià, filla 
de José-Francisco Payret Parramon i de 
Maria Rosa Julià Campeny, domicitiats 
al carrer Cantallops, 2. 

10-3-90, Musa Sillah i Ceesay, 
fill de Salieu Sillah i de Kujigu Ceesay, 
domiciliats al veïnat de Bruguera, 73. 

10-3-90, Arnau Barceló i Vert, 
fill d'Esteve Barceló i Bosch i de Ruth 
Vert i Moll. domiciliats al cl. del Sol, 5. 

13-3-90, Fanny López i Mlilàn, 
íiila de Juan-Pedro López Mora i de Mont
serrat Millàn Guirado, domiciliats al car
rer Lacustària, 14. 

23-12-89, Joaquín Costabella i 
Peracaula, nascut a Llagostera el 19-
4-58 i Anna Maria Pardo i Miquela, 
nascuda a Llagostera el 27-7-62. Amb
dós veïns d'aquesta. 

24-12-89, Oscar Ramos I Tori-
bio, nascut a Barcelona el 19-2-62, do
miciliat a Caldes de Malavella i Maria 
del Pilar López i Mora, nascuda a 
Sant Gregori el 12-10-1968, domiciliada 
a Llagostera. 

30-12-89, Fernando Fuentes i 
Blanco, nascut a Barcelona el 24-2-
1964 i Maria Jesús Malagón i Sàn
chez, nascuda a Almedinilla (Còrdova) 
el 12-4-1968. Ambdós veïns d'aquesta. 

17-2-90, José Martínez i Fernàn-
dez, nascut a Girona el 3-2-1968 i Ma
ria del Carmen Sànchez i Cuen
ca, nascuda a Almedinilla (Còrdova) el 
18-4-1966. Ambdós veïns de Llagos
tera. 

3-3-90, Joan Serra i Gironella, 
nascut i domiciliat a Torroella de Montgrí 
el 14-8-1963 i Margarita Castelló i 
Pujgvert, nascuda a Girona el 16-11-
1967 i domiciliada a Llagostera. 

10-3-90, José-Antonio Sànchez 
i Cuenca, nascut a Almedinilla (Còrdo
va) ei 4-12-1968 i Bàrbara Ortiz i Ló
pez, nascuda a Sant Gregori el 26-5-
1969. Ambdós domiciliaís a Llagostera. 

17-3-90, Alejandro Sànchez i 
Goíarra, nascut a Girona el 6-2-1965 i 
Sílvia Mestres i Coll, nascuda a 
Llagostera el 14-8-1968. Tots dos veïns 
d'aquesta. 

31-3-90, Jacinto Company i Tor
nés, nascut a Sant Gregori el 28-9-70, 
veí de Vilobí d'Onyar amb MarJa-Cristi-
na Fernàndez i Calderón, nascuda 
a Badalona el 17-6-1968, domiciliada a 
Llagostera. V 

12-12-89, Carmen Masó Domè
nech, nascuda a Llagostera el 2-8-
1911. Vidua de Juan Saurí Vilar. 

14-12-89, José Grau Pi, nascut a 
Vidreres el 19-7-1907. Casat amb Mont
serrat Celis Ventura. 

21-12-89, Armengol Esparrach 
Braut, nascut a Ripollet (Barcelona) el 
3-10-1926. Vidu de Carmen Vilalta Fal
có. 

16-12-89, Carmen Roura Baye-
ra, nascuda a Campllong. De 63 anys 
d'edat. Casada amb Enrique Vilella May-
mí. 

27-12-89, Soledad Fuyà Alenà, 
nascuda a Cruïlles (Girona) el 8-8-1910. 
Vídua de Gerardo Virgili Barnés. 

12-1-90, Angelo Alfonso, nascut 
a Castronono di Sicilià (Pa), de 32 anys 
d'edat, solter. Domiciliat a Vilobí d'O
nyar. 

12-1-90, Joan Xirgo i Carbó, nas
cut a Campllong de 60 anys d'edat, ca
sat. Veí de Cassà de la Selva. 

22-1-90, Marí Gumés i Costa, 
nascuda a Llagostera el 31-7-1902. 
Viuda de Rafael Ayats Badía. 

5-2-90, Rosa Dardé i Lluis, nas
cuda a Sant Feliu de Guíxols el 15-2-
1900. VíduadeJaime Mestres Bancells. 

9-2-90, Miquel Ferrer Bertrana, 
nascut a Llagostera el 3-4-1907. Casat 
amb Victòria Gispert Roig. 

13-2-90, Tere?a Bernabé Jaime, 
nascuda a Màlaga el 5-1-1912. Casada 
amb Enrique Martí Benguerel. 

13-2-90, José Raurich Font, nas
cut a Llagostera el 10-10-1899. Vidu de 
Pilar Coris Pujolar. 

15-2-90, Asunción Capdevila 
Carreras, nascuda a Llagostera el 2-2-
1895. Vídua de Juan Pareta Vinolas. 

18-2-90, Carmen Mallol Pi, nas
cuda a Lloret de Mar el 6-1-1907. Solte
ra. 

15-3-90, Josefa Salvadó Palli, 
nascuda a Santa Cristina d'Aro el 5-1-
1901. Vídua de Lorenzo hvlarató. 

17-3-90, Domingo Castelló i Ge-
ronés, nascut a Llagostera el 8-3-
1931. Casat amb Maria Estaínol Font. 

16-1-90, Rosendo Soler Massa, 
nascut a Quart el 3-1 -1905. Vidu. 

26-3-90, Montserrat Lloveras 
Verdaguer, nascuda a Llagostera el 8-
2-1894. Vídua. 

20-3-90, Salvador Roca Pallí, 
nascut a Llagostera el 26-9-1929. Sol
ter. 

20-2-90, Francisco Arenas i Mar
tínez, nascut a Sant Gregori el 14-6-
1966. Solter. 

19-2-90, Rosendo Borrell i Guila-
na, nascut a Viiobí d'Onyar el 25-12-
1918. Casat amb Mercedes Mallorquí Go-
tarra. 

10-2-90, José Rissech i Sure-
da, nascut a Llagostera el 29-6-1917. 

' Casat amb Pilar Vall-tiosera Oliver. 
9-2-90, Pedró Moralejo Igle

sias, nascut a Hoyos (Càceres) el 8-3-
1927. Casat amb Teófilo Sobrado More
no. 

29-1 -90, José Martínez Mella-
do, nascut a Cúllar de Baza (Granada) 
el 29-2-1948. Casat amb lldefonsa Rua
no Zafra. 

10-2-90, Tomàs Reig i Solà, nas
cut a Cornellà de Terri el 13-6-1912. Vi
du. 

30-3-90, Remedios Quintana Vi
lanova, nascuda a Vilobí d'Onyar el 24-
2-1918. Vídua de Manuel Carreras Boa
da. 
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SERVEI DE GRUA PERMANENT 

Carretera de Tossa, 13 
Tel. 83 03 89 

LLAGOSTERA 

* Instal.lacions elèctriques 
en general. 

* Aigua, llum i gas. 
* Calefacció. 

Taller: La Canyera Parc, 53 
Telèfon 83 02 14 
Apartat núm. 24 
LLAGOSTERA 

Passeig Pompeu Fabra, 16 
Telèfon (972) 83 05 45 

LLAGOSTERA 

^^' 

FERROS FORJATS 

SERRALLERIA 
AMB FERRO I ALUMINI 

Carrer Estrella, s/n. 
Telèfon 83 09 05 
LLAGOSTERA 

Sempre al servei del client 

Carrer Camprodon, 6 

Telèfon 83 04 94 

LLAGOSTERA 

CARNISSERIA 

DESITJA MOLT 
BONA FESTA MAJOR 

Carrer Glorieta, 2 
Telèfon 83 01 91 
LLAGOSTERA 

Tel. 830141 

üs desitja una 
BONA 
FESTA 

MAJOR 

• « • 
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»ES de l'endarrocament de la 
;asa de Can Planta a l'any 1975, 
la plaça anomenada Catalunya 

ha estat un espai indeterminat, amb la 
solitud d'una terra de ningú, amb 
l'aglomeració d'un terreny de merca
ders, centre vital de la vila i, amb tota 
seguretat, el cor del poble. 

Les festes, l'economia, les curses 
de Sant Esteve, els Quo Vadis, els 
campionats d'escacs, les tardes de 
teatre, de desfilades, de sardanes, 
les nits d'alcohol, de cants sense audi
tori, de xiuxiueig amorós i tantes altres 
coses més han estat bombejades de la 
•̂.plaça cap a tots els racons del terme 
municipal des de fa més de quinze 
anys, amb la mateixa fesonomía 
d'indefinició. 

A bona hora es pensa de posar un 
nexe de lligam per a l'edifici del Casino 
amb totes les altres edificacions peri-
metrals que mantenen una uniformitat 
arquitectònica suficient. 

El Projecte reconcilia les dues parts 
de la plaça, tant de temps separades 
per un carrer realment innecessari i 
aconsegueix Integrar cap a 800 metres 
de carrers a la unitat de la plaça. 

Disseny: 
Tots els volums sobresortints del 

terreny, sortidors, arbrat, bancs, 
escenari i escultura estan distribuïts 
bàsicament pel perímetre de la plaça. 
Així s'aconsegueix que hi hagi un 
recolliment que farà sentir protegit qui 
estigui a dins. El trànsit i el soroll 
quedaran automàticament reduïts. 

L'edifici de la Caixa de Girona amb 
la seva compacitat, quedarà visual
ment aminoraí. En realitat, un metre 
escàs de replà en aquesta zona farà 
que sigui així. 

En GI disseny de projecte hi ha dos 
centres d'atenció cap a on sense voler 
hi portaran els passos dels caminats 
futurs. E! Casino en primer lloc, que 
serà qui presidenciarà tota l'acció 
urbanística. L'altre centre és sense 
cap dubte l'estany amb la seva 
escultura anomenada "Cordèlia", totes 
les línies de canvi de paviment, 
direcció dels sortidors i l'esglaonat 
escènic condueixen cap aquest punt. 

Paviments: 
Els paviments projectats són de 

tres tipus pel que es podria dir que es 
tracta d'una plaça "dura" però també 
"light" i també "arbrada". Crec que 
aquesta és la fórmula ideal perquè no 
hi hagi opositors viscerals i les 
opinions poden anar a terços. Es 
garanteix també així que aquesta 
inversió no respongui a un corrent urba
nístic efímer i permet que tingui actua
litat pera molts anys. 

Per a balls i sardanes, el sauló és 
bo i s'aconsegueix que les passejades 
hi siguin agradables. 

Per a la netedat de les façanes de 
les cases veïnes, els paviments durs 
envolten el de sauló. Per a terrassa del 
casino, per a les orquestres, per a 
nens amb cotxet, d'altres jugant amb 
pulcritud i per ajeure's a l'esglaonat 
escènic per prendre el sol quan enca
ra no apreti gaire, els empedrats seran 
una bona base. 

La base tranquil·la, romàntica i la 
que ha assolit l'objectiu d'arribar a 
grans, disposaran de l'ombra suficient 
per llegir el diari i fer el que convingui 
amb una certa discreció. 

Elque no es determina exactament 
en el projecte és el color i la pedra que 
es col.locarà per fer-se una Idea cromà
tica de contrastos i aspecte de con
junt. Naturalment, això pot ser escollit 
a l'últim moment, ja que depèn de les 
canteres i cal disposar d'unes quantes 
mostres. 

Infrastructura: 
Els drenatges ^mb les seves 

recollides d'aigua de pluja, simplement 
han de funcionar. Es proposen una 
bona quantitat de reixes, amb molta 
més superfície de recollida de la que hi 
ha actualment. 

Els tres canals que hi haurà a la 
zona dels arbres, pel fet que pot 
quedar-hi estancada l'aigua de pluja i 
del regatge per trobar-hi obstacles a 
dins del canalat, té el lleuger perill que 
desprengui males olors. Cal considerar 
que en ser al costat dels bancs hi 
aniran residus de menjars. Unes 
neteges habituals faran desaparèixer 
aquesta petita possibilitat latent. 

Enllumenat: 
L'enllumenat previst farà tres nuclis 

d'intensitat, un amb un nivell molt alt 
es projectarà cap a la façana del 
Casino, fent que sigui el centre 
d'atenció principal. Un segon grup 
enllumenarà amb força intensitat la 
zona d' arbreda, reflectint la tona-
litat.verda de les fulles. E! tercer grup 
principal de focus, serà només orna
mental per enllumenar els raigs d'aigua 
quan funcionin les fonts. 

La lluminositat ambiental de la plaça 
vindrà donada per uns aparells de dis
seny específic, mòlt airosos, que 
encara que perdran part de la seva 
eficàcia en comparació amb aparells 
de tipus tradicional, donaran una claror 
suficient sempre i quan la seva cons
trucció, suposi fer unes quantes pro
ves entre les curvatures de l'element 
reflectant,-la distància focal i el tipus 
de feix que proporcioni el projector. 
Uns aparells d'apariència molt sem
blant són instal.laís en una plaça de 
l'Estartit i tenen un bon resultat. 

Mobiliari urbà: 
En e! Projecte hem sembla entendre 

que els bancs no tenen respatller i així 
hauré de canviar la imatge que fins ara 
tenia de veure el jovent assegut a 
sobre el respatller í de peus a sobre del 
seíenL Serà una lliçó d'urbanitat 
imposada per l'urbanisme, o bé s'as
seuran a terra i arrepenjats al seient, o 
potser d'espatlles al seient i les cames 
enlaire. En tot cas no hauria de preo
cupar-me tant això perquè ben mirat no 
té cap importància, com tampoc té 
tothom la mateixa estructura corporal. 

Escenari: 
La qüestió de l'escenari em sembla 

molt important que hi sigui prevista 
perquè serà sens dubte molt utilitzat. 
Es preveu, a més, que es pugui deixar 
tota la plaça a les fosques, per tal de 
poder oferir un ventall més extens d'es
pectacles de tot tipus. 

A les últimes actuacions a la dis
coteca del Casino o a la plaça, s'ha 
vist la gran predisposició que té la gent 
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Construcciones 

Torrejón 

OBRAS 
EN GENERAL 

Urbanización La Canyera Park, s/n 
Telefono 83 06 91 

LLAGOSTERA 

Carretera Vidreres a Sant Feliu 
Telèfon 83 12 02 

LLAGOSTERA 
(Girona) 

ARTICLES DE CAÇA I PESCA 

ESQUERS VIUS 

GRAN ASSORTIT DE TROFEUS 

JOAN SOLER i RISSECH 

MOBLES D'ENCÀRREC 
CLÀSSICS I MODERNS 

Carrer Ange! Guimerà, 6 
Telèfon 83 00 44 
LLAGOSTERA 

MANUFACTURES 
DE SURO 

Carrer Alberti, 8 
Telèfon 83 01 93 
LLAGOSTERA 

OBJECTES DE REGAL 
LLISTES DE NOCES 

Carrer Calderers, 9 

Telèfon 83 06 18 
LLAGOSTERA 

DOLORS MARQUES 

Carrer Alvarez, 9 
Telèfon 83 04 16 
LLAGOSTERA 
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d'abocar els líquids que s'han begut i 
un cop destilats a les parets dels car
rers adjacents a la plaça. Llavors pen
so que quan hi hagin actuacions pot 
ser encara més freqüent i no seria 
desassenyat pensar en uns serveis de 
lavabos i urinaris públics. També pen
so que qui és incapaç de fer una mica 
de cua o fer uns quants passos per 
apropar-se als del Casino o de qualse
vol altre bar de la zona, tampoc serà 
capaç de travessar la plaça per anar a 
fer feines en uns locals que necessi
taran un manteniment massa car i fre
qüent. En tot cas hauria d'haver-n'hi 
un cada vint metres i això és una mica 
excessiu. 

Circulació viària: 
La modificació en les direccions cir

culatòries per als vehicles, pot sem
blar perjudicada si bé crec que només 
fent que els carrers Ferrer, Bailén i Jau
me I siguin de dues direccions, que
darà el problema solucionat. 

Aparcament: 
El que sí serà important és la quan

titat d'estacionaments que es perden 
amb aquesta obra i que necessà
riament haurà de modificar els hàbits 
dels ciutadans que com jo, no fem mai 
més de 100 metres sense vehicle. 

El que jo ni considero ara per ara, 

és la possibilitat que s'ha enraonat'que 
es faci un aparcament subterrani. Sen
se conèixer com van les conversa
cions de l'Ajuntament amb les pos
sibles empreses concessionàries, jo 
d'entrada ho considero de ciència-
ficció i si no hauré de retractar-me i 
començar a creure en ei més enllà. 

Finançament: 
El cost d'aquesta obra s'esllma en 

la quantitat de quasi 40 milions de 
pessetes, de les quals si en consi
derem 11 subvencionats, ens dóna 
una quantitat de 29 milions a repartir 
pel sistema de contribucions espe
cials. En el cas que es faci un repar
timent proporcional als metres lineals 
de façana, les contribucions aniran a 
quantitats de l'ordre de les 135.000 
pessetes per metre lineal de façana... 
Els habitatges unifamiliars circum-
dants tenen una medició promig de 10 
metres i això fa que les quantitats a 
pagar siguin properes a 1.350.000 i per 
al Casino cap 5.670.000 pessetes. 
Aquestes quantitats que són realment 
altes només poden baixar sensible
ment segons el percentatge que aporti 
l'Ajuntament a l'obra. 

Desconec en aquests moments si 
ja s'ha determinat el sistema de repar
timent que es vol fer pels metres 
lineals de façana, pels metres qua

drats edificats o màxim edificable pos
sible, per una combinació de tots els 
sistemes, etc. 

Evidentment es revaloritzen totes 
les finques de la plaça per fer aquesta 
obra. Però també és cert que per 
aquestes finques amb una unificació 
de les dues meitats de la plaça, un reg 
asfàltic, uns quants arbres més, 
bancs i una escultura central, ja en 
tenien prou per revaloritzar-se i les con
tribucions especials haguessin sigut 
més raonables. 

Amb l'ambició del Projecte previst, 
la revalorització ultrapassa els matei
xos veïns i s'estén a tot el poble que 
també gaudirà de l'obra. Llavors arri
bats a aquest punt, la justícia només 
depèn de la troballa d'un percentatge 
equilibrat entre veïns i Ajuntament {tot 
el poble), sense que tampoc per 
l'honor d'uns paguin els altres ni tam
poc a í'inrevés. Ja que el percentatge 
que aquí es faci amb molt poca varia
ció haurà de ser e| que es doni a qual
sevol altra urbanització amb mancan
ces de serveis i en fase d'arranjament. 

La pilota és en joc, l'Ajuntament ha 
de trepitjar segur i s'ha tenir en compte 
que l'obra d'urbanització un cop aca
bada, és sempre molt agraïda per 
tothom. 

Amadeu Rovira Ferrer 
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FELICITATS EN EL 
DIA DE LA FESTA MAJOR 

Carrer Compte Guifré, 4 
Telèfon 83 03 74 
LLAGOSTERA 

Carrer Camprodon, 4 
LLAGOSTERA 

Passeig Pompeu Fabra, 49 
Telèfon (972) 83 03 64 

LLAGOSTERA 

Exposició, Venda i 

Reparació de: 

RÀDIO-TV-COLOR-HI-FI 

VÍDEO - AUTO RÀDIO I 

MUNTATGE D'ANTENES 

DISTRIBUÏDOR 
OFICIAL 

PHILIPS 

C/. Barcelona, 12 

Telèfon 83 04 30 
LLAGOSTERA 

Aprofita Vavinentesa 
per saludar a tots els 
seus amics i clients 
desitjant-los-hi una 

Major 

^ ^ Hí 

• • 

Lff ÍBÜÍOi 

Aprovecha la ocasión 
para saludar a todos 

sus amigos y clientes^ 
deseàndoles una 
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El mercat va de passeï 
ELS venedors que cada dijous 
es concentren a la plaça per 
muntar les prop de seixanta 

parades que actualment hi ha al 
mercat de Llagostera s'hauran de tras
lladar molt aviat al Passeig. Aquest 
canvi, que ja fa temps que es preveu, 
és necessari perquè puguin començar 
les obres d'urbanització de la plaça, 
previstes per aquest any 90. Segons 
van informar fonts de l'Ajuntament, el 
trasllat es farà a final d'aquest mes de 
juny 0 principis de juliol. 

El mercat s'estendrà al llarg del pas
seig des de !a placeta de davant del 
Banc Espanyol (Banesto) fins al carrer 
Fivaller, és a dir que ocuparà més de la 
meitat de l'extensió total del passeig. 
Segons va explicar el regidor Josep 
Ayach, ja s'han fet diferents proves i 
simulacres per veure com quedarà ins-
tal.laí el mercat i s'ha valorat positi-
vamerit. L'única qüestió que encara 
queda per resoldre del tot és si les 
papereres i els bancs, la primera opció 
és a dir la de situar les parades es 
situarari a sobre mateix del passeig o 
si es posaran a baix al carrer. Malgrat 
el problema amb les parades a la part 
central del passeig cara a cara, és la 
més acceptada ja que no representa 
•problemes d'obstrucció de trànsit i no 
causa tantes molèsties als veïns. 

Josep Ayach va explicar també que 
aquest canvi es fa necessari perquè la 
nova plaça que es construirà a Llagos
tera no reuneix les condicions òptimes 
per continuar fent el mercat el dijous. 

Segons el regidor de l'Ajuntament 
no ha rebut cap queixa oficiat referent 
a aquest canvi d'emplaçament. Els 
veïns de la plaça, però, afirmen que no 
s'han queixat perquè és inútil fer-ho; 
"no val la pena protestar perquè t'aca
bes enrabiant i al final fan el que 
volen". 

Segons van explicar els comer
ciants de la plaça entrevistats a ningú 
li agrada que canvrfn el mercat tant pel 
negoci com per l'ambient: "el canvi no 
els agrada ni a la gent que viu a la part 
alta del poble perquè els queda molt 
més lluny el passeig que- la plaça. 
Nosaltres comprenem però, que 
alguns regidors, que tenen, negoci al 

Foío retrospectiva d'una de les parades de la Plaça. 

passeig vulguin canalitzar l'activitat 
del poble cap a aquella zona." 

Els comerciants es van queixar 
que aquest canvi els perjudicava i van 
protestar també per la poca informació 
que els va donar l'Ajuntament en la reu
nió convocada pel Consistori que es 
va celebrar fa uns mesos al loca! 
social de la Caixa. "Quan anaves a 
l'Ajuntament a veure el projecte et 
donaven un plec de papers i t'havies 
d'espavilar. Llavors els afectats vam 
demanar que es posés a la nostra 
disposició una persona entesa que 
ens ho pogués explicar. Va ser per 
això que l'Ajuntament va convocar 
aquesta reunió per aclarir punts i per
què es poguessin fer les queixes perti
nents". Segons van explicar els veïns 
en aquell moment no van protestar de 
res perquè el que volien era informació 
sobre el projecte i sobre les qüestions 
de finançament: "les seves explica
cions van ser pràcticament nul.les, 
però ens van assegura!- que més enda
vant es faria una altra reunió explica
tiva" . Encara l'esperem. 

D'altra banda els veïns sense inte
ressos comercials tampoc estan 
d'acord amb els trasllat del mercat, ni 
amb els projecte d'urbanització de la 
plaça. "Jo, en Codina i el doctor Pas
cual —va explicar Josep Vilar— vàrem 
ser els que més vam protestar en la 
reunió. Volíem que es rectifiqués el 
projecte i que en definitiva s'arreglés la 

plaça i prou. Tal i com ho faran serà un 
niu de brutícia. El més net, senzill i 
higiènic seria enrajolar-la. Les nostres 
propostes van ser molt aplaudides en 
la reunió, però l'Ajuntament com, sem
pre, no farà cas a ningú".La Maria i ei 
seu marit en Josep Vila van dir que 
s'havia fet una reunió convocant tot el 
poble perquè, "un cop arreglada la 
plaça serà per a tothom". El matrimoni 
van ser un dels que més van intervenir 
en la creació de la "plaça gran", és a dir 
tal i com és ara. Abans l'espai ocupava 
només la meitat perquè a l'altre meitat 
hi havia una casa que va comprar i 
enderrocar "la Caixa" per convertir-la 
en un solar i edificar el seu local. Quan 
la van tirar a terra els veïns de la plaça 
van tenir la idea d'ampliar-la integrant-
hi el solar. Llavors es va engegar una 
campanya i una recollida de firmes 
arreu del poble per aconseguir que 
l'alcalde fes les gestions oportunes 
per tal que "la Caixa" no hi construís. 

"Això era cap als anys 72 o 73 quan 
encara vivia en Franco. Llavors l'alcal
de era en Casas com ara, i va ser ell 
qui va fer les gestions. El següent 
Ajuntament, que va ser el primer demo
cràtic, el va encapçalar en Codina, que 
va comprar el solar. Llavors es va fer 
la plaça tal i com és ara", va explicar J. 
Vila. 

Montse Vila 
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SORRES, ÀRIDS 
TRANSPORTS EN GENERAL 

Carrer Constància, 9 
Telèfon 83 09 15 
LLAGOSTERA 

FINQUE 

C/. Fivaller, 20 

Telèfon 83 09 00 
LLAGOSTERA 

US DESITJA BONES FESTES 

TAPES VARIADES 

ENTREPANS 
OBERT TOT L'ANY 

Telèfon 83 06 64 
LLAGOSTERA 

PERRUQUERIA i DEPILACIO 

VENDA DE PLACES 
DE GARATGE i 

APARCAMENTS AL 
PASSEIG ROMEU 

Us desitgem 
una Bona Festa 

US DESITJA UNA 
BONA FESTA MAJOR 

•Passeig Rompeu Fabra, 46 
Telèfon 83 10 76 
LLAGOSTERA 

Carrer Almogàvers, 8 
Telèfon 83 00 98 

LLAGOSTERA 

SEGUROS Y BEASEGUROS 

VIDA 
ENFERMEDAD 
DECESOS 
CIRUGIA 
AVIACION 
INCENDIOS 
ACCIDENTES 
TRANSPORTES 
TODO RIESGO DEL HOGAR 
MULTI-RIESGO DEL COMERCIO 
TODO RIESGO.CONSTRUCCION 
PERDIDA BENEFICIÓS 
COSECHAS 
ROBO 
CRiSTALES 
CRÉDITO Y CAUCION 
CRÉDITO VIVIENDA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
COMUNICADES 

Especialistas en SEGUROS HOGAR 

Sucursal en Gerona: 
Avedina Jaume I, 29, 1° 

Agencia en Llagostera: 
Almogàvers, 21 - Tel. 83 01 35 
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Dos esbossos del projecte d'ordenació de la Plaça Catalunya. 

S molt lloable saber distingir a la 
nostra vila, que hi ha homes que 

I es destaquen, sembrant i treba
llant pel m'iilorament de l'urbanisme. En 
aquest sentit és comprensible, que el 
projecte inicialment aprovat per l'Ajun
tament de reforma de la plaça de 
Catalunya, tingui el seu valor de mèrit 
indiscutible arquitectònic, perquè els 
qui l'han elaborat s'han esmerçat amb 
cura i rigor per a construir una bona 
obra d'arquitectura. Però hi ha molta 
gent del poble i en particular els veïns 
de la plaça, que creuen que l'estil 
escollit difereix molt del que hom es 
creia que es faria. És a dir entenen 
que no convé fer la plaça plana, com 
tampoc s'han de fer moles de pedra. 
Malgrat que encara no s'hi ha fet res, 
és veritat que l'estructura natural 
d'inclinació, té el seu encís d'elegància 
urbanística. Seria millor treure només 
una mica de pendent. El que sí cal és 
pavimentar-la iota, per- què tinguí un 
aire més gran de lluïment inetedat. 
Quant a voler treure les moreres 
creiem que el cor se'ns ressentiria 
molt. Per això abans de íer-ho caldria 
consultar un perit forestal, per si es 
poden arrencar les que fan nosa i 
salvar la resta. Si això fos possible hi 
ha les justes per a piantar-les en forma 
de "U" on fan falta. ! és que seria una 
pena arrencar-les vista la vitalitat i 

gruixària que tenen. I és que aquestes 
moreres amb fullatge espès, porten a 
l'estiu frescor, omplen d'oxigen, a més 
fan ombra i generen notablement tot 
l'ambient. Quant al sortidor es podria 
muntar al bell mig de la plaça, o sigui 
perpendicular al rellotge del Casino, 
Aquest sortidor podria ser voltat d'un 
petit jardí ple de flors i gespa espessa, 
les quals harmonitzarien i hi donarien 
un to més viu i animat. L'assenya
lament als plànols de bancs per seure 
són perfectes, com també la íl.lumi-
nació dels focus elèctrics. Tot el que 
que es va exposant és per Intentar si 
es pot imposar el millor partit pràctic, 
bonic i econòmic... 

Per altra banda, cal recordar que 
fórem els primers a-treba!lar de valent 
per poder aconseguir doblar í'espai. 
En aquell moment vam passar molta 
angoixa i sols l'amor que sentíem per 
poder assolir una gran plaça, ens donà 
capacitat per sostenir l'esforç neces
sari per no defallir fins aconseguir l'èxit 
final. És inqüestionable que aquesta 
plaça és una part jmportant de la 
imatge del poble, que com si diguéssim 
forma part de la seva ànima. En prova 
d'això el poble hi va contribuir signant. 
Ho feren perquè comprenien que reu
nia i constituïa un lloc predilecte de 
recreació comú per a petits i grans, on 

cada u pot manifestar el que el seu 
estat d;ànim necessita. Per això, 
aquest present tan entranyable que la 
naturalesa amb el treball de l'home ens 
ha facilitat a la nostra vila, cal pre
servar-lo perquè no perdi el gust estè
tic i el seu caràcter natural. Per aques
tes raons som partidaris de fer-la tal 
com hem assenyalat: simples i fora 
molèsties inútils. 1 deixar-la tal com és-
esplèndida, formosa i encantadora. 
Per això no és gens estrany que hi 
haguessin tantes signatures un cop va 
ser enderrocada la casa de can 
"Planta", perquè s'adonaren de la seva 
bellesa natural! Per què, doncs, es 
desobeeix la seva opció de gust 
refinat que tanta gent va firmar? 

Sigui quin sigui el resultat obtingut 
final, sí hem donat formes diferents al 
projecte aprovat inicialment per l'Ajun
tament, ho hem fer per acomplir el 
deure cívic irrenunciable en l'acció de 
millorament urbanístic tan important. 
Exercint aquest dret, almenys el dia de 
demà, no ens molestarà cap recança! 

Josep Vila i Soleres 
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Avda. Canigó, 8 
Telèfon (972) 83 02 26 

LLAGOSTERA 

FILIECA 

Plaça Campmany, 4 

Telèfon 83 01 56 
LLAGOSTERA 

Els hi ofereix els seus serveis de 

F o n t a n e r i a 

Electr ic i tat 

C a l e f a c c i ó 

Especialitats úniques gironines 

Es permet entrar a la cuina 

Entreu, seieu i demaneu 

LA BONA CUINA CATALANA 

IWSTA!.1A(J«NS J ^ l^FONTANE:".'A^^LtÇJlllCH*r • CALEFACCO 

^ ·̂f,A ^.- "N' 

le ofrece la oportunidad de 
conseguir el permiso de conducir en 
sus diíerentes clases; 

LICENCIA PARA CICLOMOTOR 
14anos 

A - 1 
16anos 

A - 2 B - 1 B - 2 
18 anos 

C- 1 
21 anos 
-Camión-

Consúlíenos en: 
P. Tomàs de A. Boada, 10 - Tel. 83 00 81 

LLAGOSTERA 
Narcís fulonturiol, 30 - Tel. 85 05 46 

VIDRERES 

C/. Rusinyol, s/n 
CALDES DE MALAVELLA 

Carrer Cristòfol Colom, 14 
Tel. 83 04 96 

LLAGOSTERA 

OBJECTES REGAL 
CONFECCIONS 

NOVETATS 

C/. General Alvarez de Castro, 5 

Telèfon 83 06 77 

LLAGOSTERA 

de J. SANCHEZ 

Carrer dels Amogàvers, 17 
Telèfon 83 01 80 
LLAGOSTERA 

US DESITJA 
BONES FESTES 
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lARGARIDA Darder i Esteve, de 
Llagostera que actuaimemt té 

jseíze anys i està estudiant 
segon curs de Delineació, acaba de 
guanyar el tercer Concurs de filatèlica 
escolar provincial, amb la presentació 
del dibuix d'un segell que ha servit per 
commemorar els Jocs Olímpics de 
Barcelona. 

—Em podries explicar de què es 
tractava aquest concurs? 

—Quan jo feia vuitè, ara fa dos 
anys, les germanes de l'escola on 
anava ens van proposar de fer uns 
dibuixos per a un Concurs de la fila
tèlica escolar organitzar per la" Taba-
calera. 

—1 com era aquest dibuix que vas 
presentar? 

—Consistia en una cistella de bàs
quet a la qual anaven a parar una do
tzena de pilotes. A l'iníerior de la 
primera h\ vaig dibuixar les anelles 
olímpiques i a cada una de les restants 

••\\\ havia l'anagrama de diferents 
esports. El suport de la cistella porta
va una senyera i al peu del dibuix vaig 
escriure unes lletres que deien "Bar
celona 92" i "Espana-Correos", que era 
obligatori de posar-ho. 

—En què et vas inspirar a l'hora de 
realitzar-lo? 

~ A mi m'agrada molt el bàsquet i 
segurament va ser això el que em va 
moure afer la cistella. 

—Hi havia alguna normativa a 
seguir? 

—El format havia de tenir unes 
mides que eren iguals per a tothom. A 
més a més, junt amb el dibuix s'havia 
de presentar una redacció en la qual 
calia explicar el significat del dibuix i 
dels colors. 

—I quins colors vas utilitzartu? 
—La part inferior era de color verd, i 

representava l'herba que trepitjaven 
els esportistes als estadis. La senyera 
tenia els seus colors normals, vermell i 
groc, i les pilotes eren de diferents 
colors. N'hi havia una, de color groc 
que representava la possible medalla 
d'or. 

—Has guanyat algun premi o era 
simplement simbòlic? 

—Els guanyadors provincials 
guanyen un rellotge "Quartz" i l'escola 
pot escollir entre un vídeo, un 

-íí?v^.. 

Margarida Darder i Esteve, guanyadora del Concurs de Filatèlia. 

ordinador, un televisor o 50.000 
pessetes, en material escolar. Per 
haver quedat guanyadora provincial 
puc accedir al concurs estatal i en cas 
que seleccionessin el meu, guanyaria 
un viatge a Disneyworid junt amb els 
meus pares i la meva professora de 
dibuix. 

—Quants vàreu quedar seleccio
nats a la teva classe? 

—Se'n van escollir tres més a part 

del meu i va ser la mateixa germana 
Maria l'encarregada de fer la selecció. 

La Margarida explica que ja havia 
oblidat haver fet aquest dibuix. I tot i 
que assegura que dibuixar és una de 
les seves afecions, creia que a la seva 
classe hi havia companys que tenien 
més possibilitats que ella de ser gua
nyadora. 

Col.Iectiu de Redacció 
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SO poctem 'dir que la criatura gau-
adeixi d'una salut envejable, ni 
Ique mostri una vitalitat esfereï-' 

dora, no es tracta precisament d'un 
belluguet. Però contra tot pronòstic, 
donant íe una vegada més de la sorpre
nent fortalesa dels dèbils, dia a dia ha 
anat empenyent els anys. De crisi a 
crisi, víctima d'accessos depressius 
freqüents, en un estat d'afeixugament 
crònic, el Butlletí ha arribat a la dese
na. 

Si repassem el contingut dels PÒR
TICS agònics que s'han anat succeïnt 
al llarg de la seva existència, compro
varem que constitueixen gairebé un 
melodrama per entregues, uns crits de 
sirena a mariners que hàbilment es fan 
l'orni, però amb tot, d'ençà aquell març 
de 1980 en què es publicava el número 
0, han passat dos lustres. Com recor
daran els lectors fidels era aleshores 
una revista artesanal, d'aspecte sub
versiu, nom de diari oficial i idònia per 
als negocis d'oftalmòlegs i òptiques. 

Sobreviu encara algun dels compo
nents del Col·lectiu fundacional, amb 
una contumàcia que reclama a crits 
que se'ls consideri a l'hora de batejar 
carrers nous, però durant aquests 
anys ha calgut incorporar contínues 
lleves d'ardits i abnegats vilatans que 
substituïssin les ininterrompudes 
dimissions, traïcions i dissidències o 
per fer front al flagell de l'absentisme 
laboral que sovint han mostrat els 
col.lectivistes. De fet ha estat i és el 
Coi.lectiu un cas interessant per als 
estudiosos dels moviments migratoris. 

També és cert que la periodicitat 
s'ha anat dilatant. Primer mensual, des
prés bimestral, posteriorment trimes
tral; en alguna altra ocasió semestral i 
ara desconcertant. En la commemo
ració de l'exemplar núm. 50, celebrada 
fa cinc Butlletins, es va profetitzar que 
a l'any 2000 la periodicitat seria equipa-
rable a la dels quinquenals i tot I que no 
hi ha res clar, si es tractés de fer pro
nòstics de longevitat, probablement la 
majoria apostaria pel Butlletí. 

Al llarg de deu anys i més de mig 
centenar d'exemplars hi ha hagut de 
tot. Moments brillants, exemplars espe
cialment reeixits, moments lamenta
bles i exemplars especiament eixuts, 
passant per tots els espais intermitjos. 
El Butlletí ha evidenciat una persona
litat clarament esquizofrènica, capaç 
d'alçar-se de les pròpies cendres com 
allò de l'au fènix, per després recórrer 
d'un salt el trajecte que va de" l'entu-

siasme a la depressió, tot sense justifi
cació aparent. 

Potser no ha estat mai una revista 
modèlica, però els dos premis Tasis-
Torrent demostren que tampoc és la 
pitjor d'aquestes terres. 

Qualitat al marge, en uns temps me
morables havia esdevingut per ella ma
teixa motiu d'apassionades polèmi
ques i en les seves pàgines es deba
tien abrandadament tota mena de te
mes, divins o humans. D'arreu sorgien 
plomes afuades, cartes verinoses, jus
ticiers a pit descobert o emmascarats 
sota pseudònim, prestos a cantar-les 
clares, a no deixar cap I sense e! seu 
punt. El guspireig que provocaven les 
friccions entre les forces vives locals i 
algun que altre espontani havia d'és
ser visible des del Kilimanjaro. 

Eren altres temps, certament, aque
lles passions s'han extingit i no només 
de les pàgines del Butlletí. Han passat 
deu anys, però, per molts aspectes, 
podríem donar crèdit a qui assegurés 
que han estat cent. 

No és que des de la nostra candide
sa juvenil penséssim que podíem can
viar el món amb quatre veritats impre
ses en una revista de 350 exemplars, 
érem ingenus però tampoc cal excedir-
se. Resultava però profundament re
confortant comprovar que els usufruc-

tuaris del poder la temien, poc o molt, 
consideraven el Col·lectiu un niu de ví-
bores viperines i contestatàries sotme
ses a les manipulacions de l'oposició. 
L'oposició mentrestant l'acusava de 
tergiversar les seves manifestacions. 

Sigui com sigui, suscitant més o 
menys expectació, reflectint o-no la vi
da municipal, el Butlletí sobreviu. I sí 
bé tampoc cal emborratxar-se per 
això, sí com a mínim queda justificat 
que ens felicitem efusivament. 

Si no existís el Butlletí ^qui oferiria 
als lletraferits locals l'oportunitat de 
deixar impresses per a la posteritat les 
seves millors metàfores?, i,com ho fa
rien els inquiets de'mena per fer saber 
al món les seves inquietuds?, í,què de
manarien els organitzadors del Quo-Va-
dis si no poguessin demanar exem
plars del Butlletí?, ion publicaria les 
memòries en Joan Ventura?, (^què se
ria del geni dels nostres ninotaires?, 
iqui entrevistaria els llagosterencs? 

ïQuè seria de nosaltres sense el 
Butlletí? 

Enric Ramionet 
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El grup femení de rock Al.lèrgia, de la Bisbal, obrirà els balls de l'envelat el divendres a la nií. 
Foto: Manuel Lladó I Punt Diari 

quest any, a diferència dels 
altres, ens arriba la Festa Major 

iuna setmana abans, segons 
ens ha informat el regidor de festeigs, 
Salvador Davant. 

Aquest fet és degut al fet que 
i'envelat, un mes abans de la Festa ja 
estava muntat, i la Comissió va creure 
adient aprofitar-ho per fer una sèrie 
d'activitats Pre-Fesía Major. 

Així, doncs, sembia que el diu
menge 27 al matí, passarà alguna cosa 
al passeig. Ningú no sap bé de què es 
tracta; uns diuen que comencen les 
obres, els altres que es faran un "strep-
teassè", també hi ha qui pensa que ve 
l'home del sac o que s'inaugura el nou 
mercat. En tot cas, millor anar-hi per 
sortir de dubtes. 

El dilluns a dos quarts de 10 a 

l'envelat es passarà en pantalla 
gegant la pel.lícula "Aquí huele a Muer-
to" de "Martes y Trece". 

Com els darrers anys, els dimarts 
es fa la Cloenda del III curset de ball, 
però aquest any també hi haurà músi
ca en viu amb el grup Chapó i podrà 
assistir-hi tothom qui ho desitgi. 

La nit següent, i per primera 
vegada, es farà un concert i ball dedi
cat a la tercera edat de Llagostera, 
amenitzat per l'orquestra Alta-Mída. 

Com a última activitat Pre-Festa 
Major, els dijous, el grup Disseny ofe
reix un recital de Cançó Catalana, cal 
afegir que pel fet de poder disposar de 
l'envelat els Quintos s'han reservat la 
nit del divendres 25, per fer una de les 
seves festes, i la tarda deLdis-sabte, 

el Col.legi Nostra Sra. del Carme hi 
celebrarà et final de curs, amb taules 
gimnàstiques,... 

Tots aquests actes seran gratuïts 
per aquella gent que disposi d'abona-

• ments, i ho trobaran a preus populars 
aquells que no en tinguin. 

El divendres, a les 7h. s'obre la Fes
ta amb una Cercavila de gegants, cap-
grossos, carotes, la cuca Fellua i el 
cuc verd Petafums. Aquest últim ha 
estat creat per la mateixa gent que 
l'any passat va donar vida a la cuca 
Feliua, i que també s'ha fet càrrec de 
restaurar els gegants. Ells mateixos 
seran qui duran a terme la Cercavila 
acompanyats pels Grallers Selvatans. 
Tot seguit, hi haurà la lectura del Pregó 
de festa Major per part del alumnes 
dels dos col.legis. 
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El percusionista Santi Arisas i el seu grup La Tribu i el rock empordanès de Sangtraït 
animaran el balls de l'envelat. 

I com cada any, els vespres tin
drem ball a l'envelat, excepte els 
dimarts que se celebra el Fi de Festa 
amb la Comèdia-Vodevil "Boeing-
Boeing" d'en Guix i Murga. Aquests i 
molts més seran els esdeveniments 
que ompliran la Festa Major. S'hi tro
ben tot un seguit d'exposicions de tota 
niena, concursos, l'acte de presen
tació dels llibres d'en Rafael Mas Ripoll 
"Coses de Lagostera", l'acte de rebuda 
de l'Euromarató, sardanes..., de les 
que ens podem informar més detalla
dament en el programa de la pàgina 
central i que, estan organitzades no 
només per la Comissió, sinó també 
d'altres entitats com són ei Casino, 
Bell-Matí, Àrea de Cultura... 

Quant als concursos, cal destacar 
els concurs de balcons que són jutjats 
per la mateixa Comissió i el concurs de 
cartells que l'any passat va guanyar 
Lluís Postigo i que il·lustra els pro
grames d'enguany. Els jurats d'aquest 
concurs són tota una sèrie de geni 
vinculada en el món artístic, entre els 
quals hi ha un membre de la Comissió. 

Cal dir que l'any passat l'Ajun
tament comptava amb un pressupost 
de vuit milions i mig, dels quals es van 

recuperar set milions vuit-centes mil 
pessetes. Totes les despeses de la 
Festa són cobertes, en part amb les 
quotes d'ajuda dels botiguers i firaires, 
amb les entrdes de l'envelat, els abona

ments, les llotges i també la recaptació 
de! bar. 

CoLiectiu de Redacció 
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L 'ÀREA de Cultura ha endegat la 
reedició del llibre COSES DE 
LLAGOSTERA escrit pei profes

sor de dibuix i director de l'Escola de 
Belles Arts, Rafael Mas i RipolL 

La coordinació d'aquesta reedició 
és a càrrec del Sr. Enric Marquès i el 
Sr. Rompeu Pascual, els quals ja han 
col.laborat en altres ocasions amb 
l'Area de Cultura, cosa que des d'aquí 
els volem agrair, 

Ja fa molts anys que és impossible 
trobar un sol exemplar d'aquest lübre, 
hi ha molts llagosterencs que només 
en poden tenir fotocòpies I les institu
cions i entitats locals tampoc no en po
den disposar. Per tant, l'Ajuntament ha 
considerat que era inajornable reeditar 
COSES DE LLAGOSTERA, i s'ha cre
gut convenient fer-se, no pas una reim
pressió, sinó una reedició que incorpo
rarà algunes innovacions. Hi haurà un 
pròleg de l'Alcalde, Narcís Casas, un 
escrit del Sr. Soler, nét del Sr. Mas, el 
text íntegre de la primera edició, i final
ment unjecull de l'obra pictòrica de 
l'autor. 

La sortida al carrer d'aquesta edi
ció, d'un miler d'exemplars, es preveu 
per la Festa Major de Llagostera, i ani
rà acompanyada d'una exposició de 
pintures i dibuixos de Rafael Mas, que 
s'està aplegant d'entre la família del 
pintor i -els particulars que en tenen 
obra. 

Rafael Mas i Ripoll va néixer a Bar
celona l'any 1876 i es traslladà a Lla
gostera el 1901. Des de l'any 1903 va 
ser director i únic professor de l'Escola 
de Belles Arts. L'Ajuntament de Llagos
tera, en el Ple celebrat el 17 de març 
de 1892, havia acordat la creació 
d'una Escola de Dibuix i Pintura, in-
centivaí per la Diputació Provincial que 
destinava unes subvencions -econò
miques que cobrien els 2/3 de les des
peses de personal. 

Aquesta Escola va íenir des del co
mençament moments difícils en què va 
perillar la seva subsistència. A causa 
de les dificultats econòmiques de la hi
senda local, el mateix Rafael Mas s'ha
via adreçat sovint al consistori par re
clamar ei pagament de les despeses 
més necessàries. Malgrat tot, la insti
tució va subsistir i va ser el germen de 
l'actual Escola de Belles Arts, que aple
ga cada curs gran quantitat d'alumnes, 
infants i adults, i on s'Imparteixen di
verses especialitats d'arts plàstiques. 

Si avui Llagostera compta amb un 
nombre considerable d'artistes que, en-

lÜUUiihi: 

Coses ih'lJa^isLera 

• " SSP^,,^-

' [ 

JMÜ 

HArAEi MAS wnmií 

Les Gales de Sant Llorenç 
A tres quarts del poble, íent cara a gar

bí, hom troba al cim d'un turó-una ermita 
esquifida i humil, adossada a l 'interior d'una 
antiga masia voltada de brucs i de fonolls, 
amb llargues clapades d'herba que esmalten 
els caminets i corriols que hi menen. 

Aquesta ermita en res no mostraria el 
seu caràcter litúrgic si no fos per l 'airosa es-
padanya que punteja al pinyó del teulat, com 
un sentinella de guaita. 

Portada i pàgina interior de la primera edició del llibre de Rafael Mas, 
• COSES DE LLAGOSTERA. 

cara que d'una manera amateur es de
diquen a la pintura, és gràcies a ia in
fluència que aquesta escola va tenir 
en la mainada de la nostra vila i al fet 
que per ella hi passessin alguns dels 
que després van esdevenir pintors 
rellevats, com Emili Vila o Pere Mayol, 
que van recollir el testimoni del Senyor 
Mas. 

Que aquest acte de reconeixement 
de la labor feta pel que va ser tants 
anys professor de Belles Arts, Rafael 
Mas, es faci extensiu a totes les pro
fessores i professors que han col·labo
rat i col.laboren amb l'Ajuntament per 
desenvolupar les inquietuds culturals 
dels llagosterencs. 

Rafael Mas, a banda de pintor, va 
conrear també la creació literària, és el 
cas del llibre COSES DE LLAGOS
TERA, on recull notes històriques so
bre la vila i altres narracions curtes so
bre tradicions, folklore i llegendes. 

Un dels aspectes que cal destacar 
de COSES DE LLAGOSTERA, és que 
va ser escrit i editat íntegrament en 
català, tret del pròleg de l'Alcalde, i res
pectant absolutament la norma fabria-
na la qual cosa que fa que avui ens pe
guem plantejar una reedició d'aquest 
text sense necessitat d'adaptar-lo a la 
normativa. 

El llibre recull part de la història de 
la vila juntament amb la descripció de 
racons, paisatges i tradicions pròpies 
del nostre poble. Aquest professor, vin
gut a Llagostera ja d'adult es va inte
grar, va conèixer i va arribar a estimar 
el que des d'aleshores va ser el seu po
ble. Ell mateix diu;"(...) no em guia cap 
altre fi sinó dedicar un tribut d'admi
ració a la vileta estimada on rauen els 
més grans amors de la meva vida." 

Ajuntament de Llagostera 
Àrea de Cultura 
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JVlajor 
A les 7 de la tarda.— Obertura de la Festa Major-90 amb CERCAVILA de GEGANTS (restaurats i arranjats de 

nou), CAPGROSSOS. CAROTES, U CUCA FELIUA i el CUC VERD PETAFUMS, que sortiran de la plaça del Castell i 

faran el següent recorregut: carrer de Sant Pere, Joan Maragall, Ganix, Barceíoneta, plaça de la Barceloneta, Donzelles, 

Almogàvers, Flvailer, passeig de Pompeu Fabra, Ferrer, plaça de Campmany, Doctor Fleming i plaça de Catalunya. 

Acompanyaran ia Cercavila els GRALLERS SELVATANS. Nota: Hi haurà globus gegants. 

A les 8 de la tarda.— A la plaça de Catalunya. Lectura del PREGÓ DE FESTA MAJOR, a càrrec d'alumnes del 

COL.LEGI NOSTRA SRA. DEL CARME i del COLIEGI PÚBLIC LACUSTARIA. 

A les 12 de la nit— A l'envelat. BALL amb els Grups: ALLÈRGIA, SAU i SANGTRAÏT. 

A 2/4 de 3 de la tarda.— A l'envelat, III CAMPIONAT DE BOTIFARRA AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA. 

A les 4 de la tarda.— XXI CONCURS INFANTIL DE DIBUIX. A la plaça de Catalunya. Organitza: GE BELL-MATÍ. 

A les 6 de la tarda.— A la plaça de Catalunya, FESTIVAL INFANTIL (teatre) a càrrec del Grup TRASTÒBILIS MEC. 

A les 12 de n/í— A l'envelat, BALL, a càrrec del Grups TRÀFFIC i LA TRIBU DE SANTI ARISA (PEGASUS). 

Seguidament... CORREFOC pels carrers de la Vila, a càrrec del Grup TRASTÒBILIS TEATRE. 

Tot seguit.. BALL DEL TXIRI-MIRI". A la plaça de la Llibertat, amb el Grup CLÀXON. 
En acabar... Si n'hi ha (PR-OUS), CERCAVILA DESPERTAR pels carrers de la Vila. 

Nota: es prega portar inslrumenls casolans. 

A les 10 del matí.— A Can Foneierons, Concurs de Tir al Plat, TIRADA GENERAL. Organitzat per la SOCIETAT 

DE CAÇADORS SANT HUMBERT. 

A 3/4 d'U del mati.— Partit de futbol, categoria BENJAMINS, entre els equips: LLAGOSTERENC - ALBA 

BESCANONINA. 

A la 1 del migdia.— A la plaça de Catalunya. Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla-Orquestra VILA DE 
BLANES. 

A 2/4 de 2 de ta tarda.— Acte de rebuda de l'Euromarató BRUSSEL.LES - BARCELONA. Pel Patronat Municipal 

d'Esports. A la plaça del Carril. 

A les 6 de la tarda.— Partit de Futbol de Primera Categoria Regional, entre els equips: UE LLAGOSTERA • UE 

SALT. Al Camp Municipal d'Esports. 

A 2/4 de 7 de la tarda.— A la plaça de Catalunya. Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla-orquestra VILA DE 
BLANES. 

A partir de les 9 del vespre.— (Organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Llagostera) CONCERT DE 

MÚSICA BARROCA. 

A les 12 de la nit.— A l'envelat, BALL amb l'ORQUESTRA VILA DE BLANES I LORENZO. 

A 2/4 de 10 del matí.— A Can Foneierons, Concurs de Tir al Plat, TIRADA LOCAL. Organitzat per la SOCIETAT 

DE CAÇADORS SANT HUMBERT. 

A la 1 del migdia.— A la plaça de Catalunya, Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla-orquestra FOMENT DE 
LA SARDANA. 

A les 7 de la tarda.— A la plaça de Catalunya, Audició de Sardanes a càrrec de L'ORQUESTRA MARAVELLA. 

A 2/4 d'U de la nit.— Al Teatre-Cinema. Casino Liagosterenc, CONCERT a càrrec de L'ORQUESTRA 
MARAVELLA. 

A les 12 de la nit— A l'envelat, BALL DE GALA amb L'ORQUESTRA MARAVELLA I el conjunt SETSON i BLAS, 



A les 5 de la tarda.— A la plaça de Catalunya, FESTIVAL INFANTIL a càrrec del Grup SAC DE GEMECS I tot 

seguit {amb la colvlabqració del CASAL PARROQUIAL) GRAN XOCOLATADA AMB XURROS per a tots els nens i nenes 

assistents. 
A les 11 de la ni!.— A l'envelat, FI DE FESTA amb la Comèdla-Vodevil BOEING, BOEING d'en GUIX i MURGA. 

Treballs Manuals I Artesania, 
de t'Escola Taller d'Artesania. 

Local: Sala d'Actes de l'Obra Social de "!a Caixa". 
Inauguració: Dissabte, dia 2, a 2/4 d'l del migdia. 
Horari: Diumenge, dilluns i dimarts, de 12 del migdia a 2 

de la tarda i de 6 a 9 del vespre. 

VI Concurs-Exposició de flors, 
•del Casino Llagosterenc. 

Local: Casino Llagosterenc. 
Inauguració: Diumenge, dia 3, a 2/4 d'1 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. 

Exposició Col·lectiva de Pintors Locals. 
Local: Sala d'Exposicions de l'Obra Social de "ia Caixa". 
Inauguració: Diumenge dia 3,.a 2/4 d'l del migdia. 
Horari: diumenge, dilluns i dimarts de 12 del migdia a 2 

de ia tarda i de 6 a 9 del vespre. 

XXI Concurs de Dibuix Infantil 
del G.E. BELL-MATÍ. 

Local: Passadís del Col.legi Públic Lacuslària. 
Inauguració: Diumenge, dia 3, a 2/4 de 12 del migdia. 
Horari: Diumenge, dilluns i dimarts de 12 del migdia a 2 

de la tarda i de 6 a 8 del vespre. 
Lliurament de premis: Diumenge, dia 3, a les 12 del 

migdia. 

Con cu rs'Ex posició Cartells de la Festa Major-91 
' Local: Sala d'Exposicions de l'Obra Social de "la Caixa". 
Inauguració: Diumenge, dia 3, a 2/4 d'l del migdia. 
Horari: Diumenge, dilluns i dimarts de 12 del migdia a 2 

de la tarda i de 6 a 9 del vespre. 
Lliurament del premi: Diumenge, dia 3, a l'hora de la 

inauguració. 

Exposició de l'Escola de Belles Arts 
amb secció d'Infantil, Joves i Adults. 

Lloc: Sala d'exposicions del Casino Llagosterenc. 
Inauguració: Diumenge dia 3, a 2/4 de 12 del migdia. 
Horari: Diumenge, dilluns i dimarts de 12 dei migdia a 2 

de la tarda i de 6 a 2/4 de 9 del vespre. 

Exposició del Pintor local Francesc Albertí 
Lloc: Sala d'Exposicions del Casino Llagosterenc. 
Horari: Diumenge, dilluns i dimarts de 12 del migdia a 2 

de la tarda i de 6 a 9 del vespre. 

Exposició de Fotos Antigues de Llagostera. 
Lloc: Sala de Sessions de l'Ajuntament, 
inauguració: Diumenge, dia 3, a 2/4 de 2 de la tarda. 
Horari: Dies 3, 4, 5, 9 i 10 de juny, de les 12 del 

migdia a les 2 de la tarda i de 6 a 9 del vespre. 

Acte de presentació del Llibre d'en Rafael Mas i Ripoll. 
Titol: "Coses de Llagostera" (Nova edició). 

Lloc: Saia de Sessions de TAjuntamont. 
Inauguració: Diumenge, dia 3, a 2/4 oe 2 de la tarda. 
Horari: Dies 3, 4, 5, 9 i 10 de juny, de 12 del migdia a 

2 de la tarda i de 6 a 9 del vespre. 

Exposició de Bonsais 
programació a part. 

Arqueològic 
Horari: Dissabte, diumenge i dilluns de 12 del migdia a 2 

de la tarda i de 5 a 8 de la tarda. 

Etnològic 
Horari: Dissabte, diumenge i dilluns de 12 del mgidia a 2 

de la tarda i de 5 a 8 de la tarda. 

Certamen Agrícola 
de la Cambra Agrària de Llagostera. 

Lloc: Esplanada darrera Museu Etnològic (antiga Estació). 
Inauguració: Diumenge, dia 3, a les 11 del matí. 
Horari: Diumenge, dilluns i dimarts tot el dia des de tes 

11 del matL 
Nota: El dilluns dia 4, a les 11 del mall, hi haurà la posada en 

luncionamenl de maquinària antiga. 

Abonaments.— Matrimonis: 5.000 pies.; Primer fill: 2.500 
ptes.; Resta família: 2.000 ptes.; Individual: 3.000 pies. 

Entrada a l'envelat.— Divendres, dissabte, diumenge i 
dilluns: 800 ptes.; Dimarts: 1.000 ptes. 

Llotges.— {Amb dret a utilitzar-!es tots els dies) preu: 
6.000 pies. 

Lloc de venda dels abonaments.- Oficina de l'Ajunta
ment, Cambra Agrària. 
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LACUSTARIAj 

AJUNTAMENT 
DE 

LLAGOSTERA 

El els desitja 
una bona Festa Major i ofereix els seus serveis a 
tots els ciutadans: 

— Correcció d'impresos, publicitat, rètols, etc. 
— Correcció i traducció de textos. 
— Aclariment de dubtes lingüístics. 
— Documentació bibliogràfica. 
— Informació dels drets lingüístics dels ciutadans. 
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MATETAS 

a l'ast 

e^na a4ot ^/ 

Comte Guifré, 23 - Tel. 83.05.1 

LLAGOSTERA 

Plantes 
Tropicals 
Ocells 
Gàbies W-

- Aquaris 
Marins 

- Peixos 

INSTAL·LACIONS 

AIGUA - GAS - ELECTRICITAT 

General Àlvarez de Castro, 15 
Telèfon 83 01 55 
LLAGOSTERA 

Carrer Comte Guifré, 21 
Telèfon 83 03 21 
LLAGOSTERA 

Cistelleria - Esparteria - Cadiratge 

Oferim tota mena d'articles: 
Cadiratge de manila, castanyer í 
vimet. Cortines, persianes, bolsos 

articles importants de la Xina. 
Vingui a Visitar-nos. 

BONA FESTA MAJOR!!! 

Carrer Joan Maragall, 19 
LLAGOSTERA 

m eent̂  

ESPINET, DEU i TORRES 

Robes per a la casa 

Confecció i Col·locació de Cortines 

Passeig Ponnpeu Fabra, 58 

Telèfons 83 05 30 i 83 05 33 
LLAGOSTERA 

Ctra. Comarcal Qm. 25,7 

de Girona a St.Feliu de Guíxols 

LLAGOSTERA 

(Girona) 
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EMír^w3míï&}'u Marcel Navarro i Freixas 

pa i re 
INA curta estada en el magatzem 
Id'en Marcel és suficient per que-
'dar-nos astorats davant la gran 

quantitat de deixalles que origina la 
nostra societat, especialment perquè 
les que veiem només són una minús-
cuia part del total. 

Els objectes són ben diversos i van 
des de bosses de pinso a formigo-
neres, canals, banyeres, cotxes, etc. 
Però ell ho té classificat aviat: 

— "Aquí només hi ha xatarra i pa
per. També alguna cosa de vidre, però 
poc." 

Tanmateix, de seguida veiem que 
les coses no són tan simples, ja que 
ens explica que de paper n'hi ha de 15 
o 16 classes, de xatarra, sis o set 
—tot i que ell només distingeix entre 
ferro, alumini i aram— i de plàstics n'hi 
ha més de cent tipus diferents! 

— "Nosaltres, però, dels plàstics no 
en fem tanta classificació perquè no 
ens hi dediquem gaire. Només en com
prem de les tres o quatre classes que 
n'hi ha més i que també tenen més sor
tida. Així, per exemple, separem les 
bosses de supermercat dels cons de 
fil que comprem a algunes fàbriques 
tèxtils o de les ampolles de llet. Però 
sovint tant el plàstic com ia xatarra ja 
ens s'ho porten força classificat, tot i 
que nosaitres ho hem d'acabar de fer." 

— Però d'un cotxe, per exemple, 
com en classifiqueu els diferents ma-
teirials. El desmunteu? 

— "Això no ho fem nosaltres, per
què no ens surt a compte. Els cotxes, 
les rentadores, les neveres, etc, ho 
posem tot en una illa I després se'n fan 
bales i les portem a un molí on ho tritu
ren a peces, com ara de mig dit, que 
llavors es classifiquen." 

— I com es classifiquen? 
— "Hi ha cintes transportadores 

que passen entre imants que separen 
el ferro. La resta se selecciona per 
pes." 

— No hem vist enlloc !a màquina de 
fer les bales. 

— "Les bales les fan les mateixes 
cases a qui venem el material. Amb 
una màquina que tenen a dait d'un 
camió. Si no es fes així el transport 
d'aquestes coses no sortiria rendible, 
perquè ocupen molt d'espai i pesen 

• poc." 

— I el vidre? No n'hem dit res, del 
vidre. 

— "És que el vidre no el toquem 
gaire. Pràcticament només recollim am
polles de xampany, que és l'única co
sa amb què treballem que no es reci
cla, sinó que es renta i prou. El que 
nosaltres fem es classiíicar-Ies una 
mica, perquè hi ha ampolles velles que 
les fàbriques no les volen: abans ana
ven tapades amb una grapa i avui quan 
són a la cava les tapen-amb un disc 
com si fossin de Coca-Cola; per això, 
per exemple moltes ampolles velles 
ara no serveixen. Un cop triades, les 
posem en gàbies de mil. Abans es 
portaven en ansats i quan arribaven a 
una fàbrica hi havia qualre o cinc 
homes per descarregar, però avui 
només hi ha un home amb un toro i no 
vol remenar gaire les ampolles. 

— Hi ha alguna cosa que aprofiteu 
per revendre? 

— "A vegades sí; per exemple bi
gues, esquelets metàl.lics de cadires, 
etc. En aquests casos ho separem i ho 
netegem per llavors vendre-ho. Però 
sovint això ja no ho comprem a preu de 
xatarra. Per exemple, una biga bona 
se sol comprar a preu de botiga. Però 
alguna vegada, en deixalles d'ender
rocs, per exemple, hi trobes alguna co
sa que es pot aprofitar." 

— I d'antiguitats us n'arriben? 
— "No. Els particulars, si en tenen, 

no les venen pas, i els drapaires, si 
ens n'hi ve alguna, s'ho guarden per 
revendre-ho ells. Fa molts anys sí que 
arribaven coses d'aquestes, però lla
vors s'aixafava tot. Això, però, era a 
l'època de l'avi, o al principi de treballar 
el pare. Llavors, per exemple, la gent 
es desfeia de les oNes d'aram perquè 
en comprava d'alumini. També arriba
ven càntirs, etc. Però quan van comen
çar a revaloritzar-se la gent va deixar 
de llençar-ho." 

— Hi ha coses que abans es com
pressin i ara no? 

— "Abans, per exemple, es compra
ven draps per les cases. Ara ni es te
nen draps ni es passa a recollir per les 
cases. Actualment ei que es fa ós anar 
a buscar retalls a les fàbriques. Una 
altra cosa que abans es recollia eren 
pells de conill, però ara no es guarden. 

Però això són coses que jo ja no he 
vist, iquasinielmeupare." 

Particulars, fàbriques o altres dra
paires són els subministradors d'a
quest ventall tan ampli de deixalles. 

— "Si ens avisen que hi ha una par
tida bona i l'hem d'anar a buscar lluny 
també ho fem, però si no és així no es 
pot fer. Si del que comprem no n'hi ha 
quilos hem de mirar que el quilòmetre 
sigui curt. A més a més, per poca cosa 
sempre hi haurà algun altre drapaire de 
més a la vora que ho comprarà a més 
bon preu." 

— Quina zona acostumeu a cobrir? 
— "Agafem des de Palafrugell, Bla

nes, Girona, Santa Coloma. Però a per
tot hi ha altres drapaires. A Girona ma
teix n'hi ha quatre, o cinc que fan el 
mateix que nosaltres, des de fa més 
temps, i fins i tot són més grossos." 

— I el reciclatge de tot aquest mate
rial, on es fa? 

— "A la província de Girona hi ha 
papereres, però la resta de gènere 
l'hem deportar tot cap a la província de 
Barcelona. Aquí a Girona, per a fundi-
ció de ferro i de metalls en general hi 
ha molt poca cosa. Fins i tot a Barcelo
na ja quasi no queden fundicions: pràc
ticament només n'hi ha una a Molins de 
Rei i una altra de petita a l'entrada de 
Barcelona. Per això hi ha camions que 
van cap a Saragossa o a Bilbao, però 
aquests també són pocs. Per entrar al* 
Mercat Comú s'havia de reduir la pro
ducció de ferro nou de l'Estat a la mei
tat i això pràcticament ja s'ha assolit. 
Aquesta de la província de Barcelona, 
per exemple, fa uns anys era una fun-
dició molt gran que més tard va ser ab
sorbida per una de més petita. Llavors 
entre les dues gastaven unes 3.500 
tones cada dia. Ara la que abans gasta
va 2.000 tones només en gasta 1.200. 
L'alíra fundició que hi ha és molt petita 
i només vol ferro molt bo perquè fa 
passamà i angle." 

— No és igual tot el ferro? 
— "No el ferro també es classifica 

depenent de si se'n farà biga, per 
exemple, o varilles per a la construc
ció. Per a les varilles no cal ferro de 
qualitat, si bé en fondre'l ja es neteja. 
Però en canvi el que no es pot fer mai 
es barrejar alumini, amb el ferro, per
què llavors s'esquerdaria. Per això la 
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Diferents aspectes de les inslal.lacions de Manuel Navarro. Foto: Elena Rogeí. 
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mateixa fundició ho torna a classificar. 
També es classifica a Sant Sadurní 
d'Anoia i, segons tinc entès, ara també 
es farà en un altre lloc de Barcelona." 

— Al cap de l'any, quantes tones de 
material moveu? 

— " Aproximadament —perquè vas 
treballant i sense mirar-ho no saps 
exactament el que es fa— unes quatre 
mil tones de paper, tres o quatre mil de 
xatarra i unes quaranta mil ampolles 
cada mes." 

— Amb aquestes xifres els drapai
res d'ara s'han hagut d'equipar amb 
grans cintes empaquetadores i màqui
nes de fer cisalla, mentre que els d'a
bans només necessitaven una romana 
(com l'avi d'en Marcel) o un tricicle 
(com el pare d'en Marcel quan, des
prés de fer uns anys de mecànic, es 
va a tornar a plantar de drapaire). 

— "Fa uns anys vam haver de com
prar una màquina d'embalar perquè a 
l'estiu les fàbriques de paper estaven 
tancades i, com que no podíem guar
dar-lo, no podíem anar-lo a recollir per
què necessitàvem molt d'espai, gaire
bé com un camp de futbol. Un any el 
vam recollir i el vam posar en un ter
reny del costat d'una fàbrica, però això 
va representar remenar tot el paper 
tres vegades. Amb la cinta empaqueta-
dora el paper es pot guardar bé una pe
tita temporada perquè ocupa molt 
menys espai." 

— Ara fa tres anys la família Navar
ro va instal·lar el magatzem en uns ter
renys nous a la carretera de Llagos
tera a Cassà, í va canviar la màquina 
empaquetadora per una de més gran i 
va comprar una màquina de fer cisalla. 

— "Les fàbriques subministradores 
d'aquestes màquines són molt grans i 
treballen per tot elmón. Aquí a Espa
nya no se'n fan gaires, però a Saragos
sa mateix hi ha una fàbrica molt gran 
que només es dedica a fer màquines 
de cisallar. També n'hi ha dues a Sa
badell. Que jo sàpiga, a l'Estat hi ha 
cinc fabricants. Tots tenen més o 
menys el mateix sistema, si bé són de 
més o menys qualitat I també tenen 
petites variacions, però algú que no hi 
entengui les veurà totes iguals. 

La màquina que nosaltres tenim al 
pati és alemanya, una Sinderman. 
Aquesta casa és la més famosa i té 
representació a quasi tots els països. 
Totes les altres màquines són una rèpli
ca d'aquesta. La màquina de fer bales 
de paper i plàstic sí que és espanyola i 
d'aquestes, diferentment a les de xa
tarra, sí que se'n venen a l'estranger. 
Les de cisalla, en canvi, encara que 
se'n facin per encàrrec, aquí a Espa
nya, no hi ha una producció continua
da. 

La nostra màquina empaquetadora 
pot arribar a embalar setanta tones en 
un dia. De fet, és una de les més gros
ses que hi ha. Bé, hi ha un altre model 
molt més gros, però no fa pas gaire 
més feina. Aquesta jo la vai^ anar a 
comprar de segona mà a l'estranger." 

Però, tot i les màquines, per classifi
car i remenar totes aquestes deixalles, 
amb en Marcel, el seu pare í el seu 
germà hi treballen tres persones més. 

— Malgrat que sigui molt aparatós 
el que hem vist, tenim la sospita que 
aquí no es recicla gaire. És veritat 
això? 

— "Segons unes dades de fa un 
parell d'anys, a Holanda, per exemple, 
es recollia el 70 % de les deixalles, i a 
Espanya només el 30 %. Això és una 
qüestió de mentalització.-Allà la gent 
sap que si porten les deixalles per reci
clar estan fent un servei. Un quilo de 
paper reciclat de seguida el tens, en 
canvi per fer un quilo de paper en ne
cessites molts més de fusta, i això 
costa molt més. Nosaltres treballàvem 
amb una fàbrica de Saragossa que reci
clava 1.000 tones cada dia. Això, junta
ment amb les altres fàbriques, una 200 
tones, l'altra 550, l'altra 400, eíc, són 
moltes tones! I aquí a Catalunya, 
concretament, hi ha moltes papereres. 
Si aquesta producció s'hagués de co
brir amb fusta, ja no hi hauria cap arbre 
enlloc. Una cosa semblant passa amb 
la ferralla. Les mines s'esgoten o bé, 
per exemple d'alumini o d'aram, al país 
quasi no hi ha producció." 

— Però tot això vol dir que aquests 
tenies són temes en el quals el govern 
hauria d'entervenir, no et sempla? 

— "A altres països això ja passa. A 
França, per exemple, el govern paga 
als recuperadors un tant per quilo i els 
empresaris dol ram no paguen IVA per
què es considera un servei comunitari. 
Les campanyes de mentalització tam
bé són importants. A Holanda hi ha con
tenidors diferents segons el tipus de 
deixalla: vidre, llaunes i altres mate
rials. A les sortides dels pobles hi ha al
tres contenidors molt grossos on la 
gent deixa el paper i altres on s'hi 
deixa ferro. En aquests països, quan 
la gent es vol treure els diaris de so
bre, 0 altres deixalles, no miren qui els 
en dóna més, sinó qui els en fa pagar 
menys. Però allà tothom sap que el re
ciclatge és necessari i consideren el 
que fan un deure i un servei social. 

Als drapaires francesos, és fàcil 
veure-hi gent benestant, amb uns cot
xes fabulosos, que van a portar-hi uns 
pocs paquetets de diaris. És evident 
que no necessiten els cèntims,' a part 
que quasi no els en donen res, però 
saben que ho han de fer. Ara aquí hi 

haurà d'haver un canvi en el sentit 
europeu perquè les despeses del 
ferroveller cada cap són més grans." 

— Els diaris, per exemple, són més 
ben pagats aquí que a França? 

— "Sí, els diaris i tot. Per això hi ha 
drapaires que els paga la pena fer el 
viatge per venir a vendre el material 
aquí." 

— Aquí a Llagostera es recull el 
vidre. Us en cuideu vosaltres? 

— "Nosaltres anem a buscar el 
vidre als contenidors, tot i que ja us he 
dit que al vidre no ens hi dediquem gai
re, perquè en general el vidre te'l pa
guen barat i no ens surt a compte anar-
lo a buscar. Però si és aquí al poble 
mateix, ho fas i al mateix temps fas un 
servei." 

— Se'n recull molt? 
— "El contenidor del passeig es bui

da cada mes o cada dos. El de la carre
tera s'emplena molt menys. En general 
la gent té la mentalitat de la venda í no 
del servei; per això a molts no el sem
bla que valgui la pena anar a deixar les 
ampolles al contenidor." 

— No creus que també seria interes
sant que els ajuntaments recollissin el 
paper? 

— "Sí, fins i tot més que el vidre. 
Però, després de tot, amb el vidre en
cara s'hi guanya alguna cosa, en canvi 
amb el paper no hi guanyarien res. 

Falta molt encara en aquest nostre 
país, doncs, perquè el reciclatge sigui 
una pràctica habitual Però mentre hi 
ha problemes tant de matèria primera 
com per eliminar les deixalles, una part 
important del recíclaíge actual és pos
sible gràcies als drapaires i ferrove-
llers que es guanyen la vida fent "una 
feina com qualsevol altra". Fer de dra
paire ós com aquell qui es posa a fer 
de mecànic, paleta o qualsevol altre 
ofici. 

Col·lectiu de Redacció 
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n Martí d 

'N iemps de la "Maria Castanya", quan els serraïns 
'encara rondaven per aquestes terres, en un poble molt 
•pintoresc situat entre les torrenteres de Torreforca i les 

serralades d'Almaret, hi havia una casa de pagès bastant 
allunyada del poble, que en deien a "Can Carot". 

Això és una llegenda que tant pot ser veritat com mentida, 
però com que d'aquell temps de la "picor" se'n conten tantes i 
íantes coses, íambé podria donar-se el cas que realment 
hagués passat. 

Segons diu la llegenda, la casa de "Can Carot" la va manar 
construir un tal Carot de Panytorrat, que havia estat el fill 
caganiu d'una família que una pila d'anys enrera havia viscut 
en el poble. Aquesta família havia tingut tal reguitzell de 
criatures que quan anaven iotes juntes, si haguessin anat 
vestides amb túniques, s'hagués dit que era la processó del 
Dijous Sant. 

Com que era una família tan nombrosa i de poques 
pertinences, els seus pares, treballant de nit i de dia s'havien 
d'esfreixurar i arrapar-se allà on podien per aconseguir 
mantenir tota aquella patuleia. Filant molt i molt prim i corrent 
sempre amb un dimoni a cada orella, no podien evitar que 
algun dia, un o altre no s'hagués de pairar de sopar perquè no 
arribaven les "misses". En passar-les tan estretes, així que 
varen veure que ja es valien per ells sols i no necessitaven 
ningú per guanyar-se les garrofes, avui un i demà l'altre, es 
varen anar esquitllant cadascú pel seu cantó, espargint-se 
•per llocs diferents i ningú no va saber mai on varen anar a 
parar. 

El més petit, el benjamí de la família, a qui quan el varen 
aigualir a les piles baptismals 11 varen posar Martí (perquè va 
néixer un dia de tempesta i al moment de venir al món lluïa un 
formós arc de Sant r\/lartí), aquest, doncs, es va quedar a fer 
companyia als seus pares, fins que aquests varen deixar el 
món dels vius i es varen .enlairar cap al país dels justos, que 
era el lloc que es mereixien per tot el que hagueren de sofrir 
per arribar afer gran tota aquella quitxalla. 

En Martí, a qui ja de menut menut el cap li barrinava, i 
s'havia fet grans il·lusions que algun dia arribaria a ser un 
gran personatge, en trobar-se tots els seus germans, va 
decidir vendre iotes les pertinences que 11 havien deixat els 
seus pares I anar-se'n pel móns de Déu a provar de fer 
fortuna. 

Quan ja feia dies que rondava i encara no havia trobat cap 
treball que li agradés, va arribar a un poble mariner, on hi 
havia un vaixell ancorat vora la platja, que estava reclutant 
gent que volgués anar-se'n cap a una alíra part del món que, 
segons deien els que allistaven, tots els que s'allistessin a 
l'expedició tenien moltes possibilitats de guanyar molts de 
diners i de fer-se rics en molt pocs dies. 

En Martí, encara que era molt jove i al mateix temps 

escanyolit per les privacions que havia hagut de passar, en 
no tenir ningú que el trobés a faltar, com que tenia esperit 
d'aventurer, es va enrolar a l'expedició sense pensar-ho 
dues vegades, però quan va ser dins la nau, si no hagués 
estat que li era impossible fer-ho, hagués tornat enrera, 
perquè va poder comprovar que tots els homes que hi havia 
dintre el vaixell eren subjectes que havien robat, saquejat i 
fet moltes altres malifetes i que s'enroiaven per fugir de la 
justícia per tal dè no ser empresonats. 

En veure's enmig d'aquells "homenassos" com gegants, 
que li passaven tres pams d'alçada, renegant com carreters, 
maleint Déu i sa mare, cremats i recremats per l'aiguardent i 
el rom que havien ingerit durant la seva vida, li va venir una 
mena d'esgarrifor que les cames II feien figa. 

Arronsat igual que un cuc, tremolant igual que una fulla 
d'arbre quan el vent la fa trontollar, va mirar d'escapolir-se 
cap a baix a la bodega per apartar-se d'aquella colla de 
perversos i depravats, que amb la merla que portaven, no 
feien res més que blasfemar i barallar-se entre ells mateixos 
sense motiu de cap mena. 

En Martí estava tan escagarrifat de por que es penedia 
deu mil vegades d'haver-se embrancat en aquella aventura 
sense haver previst primer les conseqüències que podia 
portar-li. Això que havia estat avisat per tots aquells veïns 
que li volien un bé, ja que quan es varen assabentar que volia 
fugir amb les mans a la butxaca ja li varen dir: "Martí, ja t'has 
aturat a pensar el que vols fer? Que no ho veus que amb la 
ganya que fas no duraràs ni quatre dies i faràs una fi com en 
cagacalces? Però en Martí, tossut igualment que un marrà, 
es veia tan i tan valent, que sense fer cas de ningú va agafar 
els seus trastets i "tira avall que fa baixada", creient que per 
aquest món tot eren flors i violes. Però en veure's 
empresonat dintre d'aquella bodega va canviar de pensar i 
s'adonà que anava equivocat, que no era tot bufar i fer 
ampolles. 

De totes maneres no va perdre mai el coratge i, encara 
que la processó li corria per dins, es va revestir de valor i es 
va dir a sí mateix: "Què carai, per què he d'acovardir-me? El 
que em cal fer és mirar de salvar la pell i que sigui el que Déu 
vulgui, perquè fins a l'hora de la mort sempre he sentit dir que 
s'hi ha d'arribar viu i, el que és per això, jo no tinc cap ganes 
de morir-me". 

Amb aquest coratge i tan animat, sense perdre un sol 
moment (perquè no fos cas que baixés algun taral.lirot 
d'aquells sanguinaris i s'adonés de la seva presència), es va 
entaforar entremig d'un pilot de saques que hi havia en un 
cantó de bodega, que si no hagués estat allò que havia 
d'alimentar-se (si és que no volia morir-se encara), ja tenia la 
cosa solucionada perquè havia trobat un bon amagatall, però 
el carai de la manduca el teniaírasbalsaí. 
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Va tenir sort que tot remenant remenant per aquell mig de 
saques per tal de fer-s'hi un bon amagatall, va trobar un sarró 
ple de tripes de bacallà seques que, tot i que eren molt dures 
de mastegar, li varen servir per sobreviure. 

Malgrat que en aquell catau que s'havia fet entremig 
d'aquelles saques es sentia bastant segur, no deixava de 
sentir esgarrifances sempre que sentia baixar algú que venia 
a la bodega per treure'n provisions. Ei sol fet de pensar que 
podia ser descobert per algun d'aquells subjectes alcohòlics, 
que no feien altra cosa en tot el dia que blasfemar contra Déu 
i tots els sants, el feien estar inquiet i esparverat, perquè ben 

segur que si l'haguessin arramassat no s'haguessin pensat 
gens ni mica a llençar-lo al fons del mar. 

Però vet aquí que un dia, després que ja en feia molts que 
navegaven, es va desencadenar un "reliamp" de tempestat 
que feia mitja basarda. Entre llamps i trons i el fort vent 
huracanat feia balancejar aquell vaixell, igual que si fos una 
insignificant esclofolleta de nou. El timoner, arrapat fort al 
timó, no podia controlar la nau de cap manera, perquè les 
fortes onades el feien desbaratar. El contramestre, en veure 
que se n'anaven a la deriva, amb un reguitzell de 
malediccions i un rosari de renecs, va cridar a tota aquella 
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bandada de delinqüents (que tot i la seva altivesa estaven 
mig espavordits per la fúria de la tempesta) que s'aferressin 
fort a les veles perquè l'huracà no se les emportés mar 
endins. 

Tots els entriquells que hi havia dintre ia bodega, a causa 
capgirells i varen esfondrar el catau que s'havia fet en Martí i 
aquest, barrejat amb totes les saques, anava d'ací d'allà 
arrossegant pel sòl de la bodega. 

Tot d'una, un liamp va migpartir el pal major de la nau i un 
remoií de vent el va arrencar de soca-rel, al temps que una 
onada gegantina que va venir de trascantó va escombrar de 
sobre coberta tota aquella bandada de renegats i se'ls va 
emportar a dintre el mar, on varen ser devorats pels taurons, 
sense que pogués salvar-se ni .tan sols el contramestre. 

El vaixell, en quedar sense control, feia cada cabriola, que 
va ser allò que se'n diu voler de Déu que no es capgirés de 
cap per avall, però encara que no arribés a capgirar-se a la fi, 
va anar a estaveltar-se contra unes roques que hi havía vora 
un piatja petita d'un país desconegut. 

En Martí, a! moment d'estavellar-se l'embarcació, es 
trobava sobre coberta perquè havia decidit treure-hi el nas, 
perquè d'ençà que havia sentit l'espatec del llamp que havia 
arrencat el pal major, no havia sentit cap més renec ni injúria, 
ni trepig de cap mena damunt la coberta. Això el feia sospitar 
el que veritablement havia succeït: que una gegantina onada 
s'havia emportat tota aquella trepa de malfactors i la mar 
se'ls havia engolit a tots plegats. 

Quan es produí l'impacte contra la roca, en Martí es 
trobava a la banda de babord i això va fer que ía forta 
batzegada el fes sortir disparat i, com que no va trobar cap 
entrebanc que li fes nosa, va passar per damunt de la barana 
i va anar a parar a la sorra gairebé sense sentit. Si pel 
contrari, quan s'estavellà la nau s'hagués trobat a baix a la 
bodega, hagués quedat esclafat entre les restes d'aquella 
embarcació i no se n'hagués contat mai més gall ni gallina. 

De la manera que va sortir d'aquella platja ni com ho va fer 
per enriquir-se, la llegenda d'això no en dóna cap coneixe
ment, però dei que sí que fa esment és que després d'haver 
passat dotze anys (els quals varen passar sense que donés 
senyals de vida), en Martí va tornar reaparèixer al poble com
pletament transformat, que si no hagués estat que es va do
nar a conèixer, ningú hagués dit que aquell home tan fort i vi
gorós (que ara es presentava davant de tots els-veïns com a 
Senyor Carot de Panytorrat) hagués estat aquell vailet tan 
neulit i escarransit, que ja tothom donava per perdut per les 
"pelies". 

Segons es va poder comprovar, al lloc on va passar tots 
aquests anys hi va amassar una gran fortuna, de la qual es 
va beneficiar tot el poble. Per què se'n va beneficiar? Doncs, 
molt senzill: Resulta que aquest poble tan pintoresc, on ell 
havia nascut, pertanyia a un noble que ocupava un rang moit 
elevat dins la jerarquia de títols nobiliaris i, per efectes o 
derivacions d'uns deutes que tenia en certs estats, es vela 
obligat a desprendre's d'algun comtat, dels molts que encara 
abraçava. Així és que en Martí, el que ara era el Senyor Carot 
de Panytorrat, aprofità l'avinentesa per adquirir el comtat on 
estava inclòs el poble en què ell havia nascut. 

Aixi que ell en fou amo i senyor, totes les terres de més 
bon accés que nó fossin muntanyoses, les va repartir a tots 
els veïns del poble perquè les cultivessin i cadascun d'ells 
pogués tenir els seus camps i vinyes. Com que ell de petit 
havia hagut de passar tanta misèria, no va permetre ni 
consentir que cap família del poble hagués de passar les 
calamitats i Infortunis que va haver de passar ell, ja que tenia 
diners de sobres pertal de poder evitar-ho. 

Durant els anys que va estar absent s'havia casat amb 
una indiana que era molt amant de la natura i perquè pogués 
gaudir-ne, en una bonica vall allunyada una mica del poble va 

manar construir la casa de "Can Carot" on va fixar la seva 
residència. 

Cada matí tots dos junts, cadascun damunt del seu cavall 
blanc recorrien totes les valls i muntanyes que hi havia per 
aquells contorns. A les tardes s'ajuntaven amb tots els veïns 
que anaven agençant totes les seves parcel·les, i abans de 
fer-se fosc no s'oblidaven cap dia de fer una visita 
al poble per si algú necessitava el seu ajut; quan ja gairebé 
era de nit feien camí cap a la seva residència on els 
esperaven els masovers que hi tenien per tal de fer-!os 
companyia. 

Aquell poble arribà a tal grau de convivència que era igual 
que un paradís, un iloc agradable i tranquil on tothom era 
feliç. 

Quan ja feia anys que regnava la pau, la concòrdia i la 
més absoluta harmonia entre els veïns, varen aparèixer a la 
vila tres subjectes malagradosos vinguts d'altres contorns 
que varen estranyar-se que en el poble es visqués amb tanta 
calma i assossec. Assabentats que tot això depenia de la 
fortuna d'aquell home tan bondadós que vivia a "Can Carot", 
li'varen envejar la seva riquesa i, en ser homes sense 
escrúpols i al mateix temps de molt mal cor, una nit 
d'aqueiles tenebroses, fosques com una gola de llop, varen 
penetrar dintre la casa esbotzant una finestra de la part de 
darrera i, una vegada dintre, per tal d'apoderar-se dels 
diners, varen apunyalar-lo fins a deixar sense vida en Martí, 
la seva esposa i els dos masovers. 

Per no deixar rastre de l'horripilant crim que havien 
comès, varen enterrar-los en una fossa que varen obrir ben 
arran de la porxada i després, amb tota la seva sang freda, 
es posaren a recercar i a regirar tots els racons de la casa 
sense trobar ni una unça d'or de les moltes que elis creien 
trobar-hi. 

Va ser tan gran la seva desesperació que, per venjar-se i 
no deixar el més petit vestigi de la seva petja, varen calar foc 
a la casa i fugiren molt enllà. En passar damunt d'un pont que 
hi havia entremig de dues muntanyes, on passava un rierol, 
va baixar un llamp de dalt del cel, que va partir el pontó en 
dos meitats i els tres assassins malfactors varen quedar 
petrificats arran de barana fins que va venir una riuada i se'ls 
emportà riera avall. 

De la casa de "Can Carot" no quedaren res més que runes, 
però en el lloc on enterraren en Martí i la seva esposa va 
néixer un xiprer que va créixer enormement i sempre que hi 
havia tempesta, així que els núvols s'escaïen i sortia un raig 
de sol, des del poble es podia divisar com aquell xiprer 
quedava envoltat per un arc de Sant Martí, com el que lluia 
quan ell va venir al món. 

Si aquesta faula realment va succeir, hi ha molt a discutir. 

Fèlix Sureda i Gotarra 
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A situació política que està vi
vint l'Estat Espanyol en el pre
sent es troba plena d'interes

sades ignoràncies, contradiccions i 
abundants convencionalismes. Cada 
partit o tendència raona els fets 
començant en el punt més convenient 
per als seus propòsits, sense tenir en 
compte que ja portem, històricament 
parlant, un llarg i bàsic temps que cal 
no deixar de recordar. 

Per què no fer memòria sobre aquell 
període en què Catalunya era la mes
tressa de tot el Mediterrani, amb els 
seus cinc segles de personalitat nacio
nal, regida pels seus divuit Comtes-
Reis i essent també entre els segles 
Xlil i XV la primera potència marítima 
dei món occidental? 

Sí, és veritat que vingueren Ferran i 
Isabel, anomenats els Rels Catòlics, i 
feren l'Espanya unida, com també més 
tard s'hagué de passar amb un Felip V, 
que subjugà Catalunya per ia força de 
ies armes, com així ho proclamà amb el 
Decret de Nova Planta on deia el 
següent: "Habiendo pacificado mis 
armas el Reynado de Cataiuiía, toca a 
mi soberanía establecer autoridad en 
él", fet que poría la data de l'11 de 
setembre de i'any 1714, i així quedà 
perduda per a Catalunya la seva 
personalitat nacional. I això encara 
així segueix. 

No passà el mateix amb Portugal, 
poble igualment ibèric, tota vegada 
que era un regne més dels diferents 
que hi havia a la península ibèrica, la 
qual ja tenia per nom Espanya, com a 
expressió geogràfica. La relació del fet 
portuguès és la següent: per allà l'any 
1640 Portugal, el mateix que Cata
lunya avui, vivia sotmesa a l'Espanya 
castellana de Felip IV lluitant, però, per 
independitzar-se, o sigui, per aconse

guir l'establiment del seu fet diferen
cial. N'era el cabdill el duc de Bragan-
za, qui aconseguí un seguit de victòri
es militars, les quals menaren a la sig
natura del Tractat de Lisboa l'any 1668 
i consagrà així la seva llibertat. 

Tota aquesta síntesi acabada 
d'explicar és coneguda en el present 
per molts catalans, però és silenciada 
per estratègia d'aquells que fins 1 tot 
ens rebutgen el dret de l'autodetermina
ció, dret que entre geni civilitzada és 
ben natural d'admetre: és aquí on rau 
la diferent manera de conscienciació 
que existeix en pensars no coinci
dents. 

Fins aquí només s'ha fet una decla
ració, que no té altre sentit que formu
lar una espècie de recordança d'uns 
drets sense termini, declaració que ha 
servit perquè altres personalitats del 
món polític hagin arribat a esvalotar-se 
de tal manera, fins i tot a un propi es
quinçament de vestidures. És quasi se
gur que el seny català no deixarà de 
funcionar una vegada més, sobretot te
nint en compte la importància i grave
tat de la cosa. 

Catalunya, ara per ara, no es troba 
en condicions de canviar d'orientació, 
la conscienciació de catalanitat no és 
encara prou desenvolupada, ja que 
s'està passant uns moments baixos, 
conseqüència del anys franquistes i 
de la nombrosa immigració que no 
deixa d'existir. Les mutacions i canvis 
d'aquesta naturalesa són lents i dema
nen temps. L'avenir no es pol predir, 
això sí, el que és ben clar i reconegut 
—almenys pel moment— és la posició 
negativa de l'altra parí, la qual amb ab
soluta unanimitat rebutja tota idea con
ciliadora. 

No cal deixar de percebre el que 

s'està produint a l'est d'Europa. De pri
mer es demostra com el dret a l'autode
terminació ós permanent i en segon 
lloc caldrà veure com la gran Rússia sa
brà donar solució satisfactòria a! seu 
gran problema, com és l'existència en 
el seu sí d'una trentena d'ètnies dife
rents, o sigui, nacionalitats. Avui per 
avui el nom Gorbatxov és una gran 
esperança. 

Cal contemplar també com un bon 
exemple la també gran República dels 
Estats Units d'Amèrica, amb la seva 
quarantena d'estats diferents —cada 
estat una estrella en la seva bande
ra—, estats que tenen grans diferèn
cies en les seves lleis, ja que n'hi ha 
on existeix la pena de mort i en d'altres 
no. La seva constitució ha arribat ja a 
tenir una vida de més de dos segles i 
no s'hà sentit fins avui la necessitat de 
reformar-la, tot i que l'existència fins i 
tot de races diferents i també de color 
amb drets iguals, és cosa de ple do
mini. 

De bons exemples n'existeixen, el 
que cal és intel.ligència 1 bona volun
tat, sobren els maleïts defectes hu
mans, generadors de baralles i misè
ries, 

Francesc Falivene i Pingetti 

NOTA TRISTA.— En un espai curt de 
lemps, s'ha sofert en general, i en particular 
al Casino, una dolorosa pèrdua de bons 
amics casinistes, amics que cada dies tenies 
el gust de saludar i compartir la seva agra
dable companyia: Josep Rissecií, Salvador 
Roca i Josep Maria Soler, joves encara per 
haver de deixar-nos. 

Crec interpretar els sentiments dels com
panys en voler fer públicament l'expressió de! 
nostre sentiment, tot fent-lo extensiu als seus 
familiars. És un deure que et satisfà haver-lo 
complert. 
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L darrer número del "Butlletí de 
Llagostera", vaig veure l'escrít 

i"Tres visions d'una mort anun
ciada" i "Dia de dol per a Llagostera", 
on s'hi exposava una emocionant indig
nació per la decisió de l'Ajuntament de 
permetre la taila del suro del Puig. Així 
junt amb altres opinions de la vila que 
ho van criticar seriosament, demostra 
que els llagosterencs, no són insen
sibles i anhelen contribuir a les seves 
possibilitats per Impedir que continuï el 
que han sofert I sofreixent encara els 
suros. Aquestes manifestacions es 
pot dir que es sumen al crit d'alerta uni
versal: salvar els boscos! 

Aquest escrit d'ara, no pretén pro
porcionar massa dades sinó oferir una 
esquemàtica visió de conjunt, perquè 
de la dimensió i complexitat del proble
ma se'n pugui treure un millor estudi. 

L'estat federal del Brasil situat a la 
regió del nord que comprèn el curs de! 
riu "Amazonas" enllaçat amb Colòmbia 
i Perú, és part del pulmó més gran que 
hi ha a la terra. [ és pròdig universal
ment per poder respirar més aire oxi
genat. Però aquesta vasta zona en 
arbres està amenaçada a desapa
rèixer inexorablement, si no es fa cas 
de les protestes internacionals per pro
hibir la talla masiva de llurs arbres. Allí 
són arrencats perquè la gent d'aquells 
països busquen elements econòmics 
rendibles, per fugir implacablement del 
seu empobriment real. De fet hom veu 
que, no existeix una forma humana o 
celestial perquè tot marxi bé! És cert 
que sempre es troben raons lògiques 
de pes per justificar no importa l'acció 
a executar, fins i tot quan hom veu que 
és una greu monstruositat ecològica! 

Fa temps, un procés semblant, les 
comarques gironines el van haver de 
viure, malgrat saber que les terres si
tuades des de les Gavarres a Sant 
Feliu de Guíxols passant a tota l'ano
menada Selva d'abans fins a tocar els 
boscos castanyers de Santa Coloma 
de Farners, són les millors del Mediter-
rà per poder viure-hi !es alzines sure
res. És a dir, són unes extensions ter
renals d'excepció que caldrien ser con
siderades per l'Administració, nornés 
poder conrear-hi grans superfícies de 
suros. És curiós que els EEUU I la 
URSS, deu fer setanta anys que van 
quedar parats i admirats d'aquests bos
cos tan ben plantats on s'hi produeix 

Vista parcial d'una siireda de suros petits pelats, els quals, 
com es poden distingir, donen benefici. 

suro, pelegrí i glans. Per això es deci
diren animats a cercar gíans per a sem-
brar-ies als seus països respectius. 
Escolliren les de primera qualitat. Els 
resultats malgrat haver-hi nascut molt 
bé els arbres, el fruit que esperaven 
obtenir en matèria de suro fou total
ment negatiu. Per altra banda, una 
vegada, jo vaig veure a Saint Martin-le-
Beau, una alzina surera de mig metre 
de gruix que tampoc no en tenia gens. 
I és que, el que dóna la naixença 
exterior en suro, en aquests llocs 
al.ludits, els mancava. L'arbre de Fran
ça era molt rugós i ple de solcs i no 
denotava cap probabilitat de néixer-hi. 
És a dir, que és una mena d'arbre 
ufanós i dóna bon rendiment només a 
la mediterrània. I on és extraordinari 

encara és a les nostres contrades tal 
com. hem assenyalat. Però l'escasse
tat de la primera matèria de suro de 
qualitat i la seva inoblidable preserva
ció, en aquests moments, del medi 
natural on viu, és factor urgent i essen
cial que obliga a prendre mesures 
radicals per la seva conservació en 
vies de salvació. Precisament assis
tim cada dia que passa amb més força 
en aquest pronunciament d'ajuda cívi
ca a la naturalesa. Esperem que aques
ta tendència no dec^aigui en el món ni la 
història contemporània dels serveis 
informatius. Fins fa poc, el que pasava 
era que no s'estava al corrent dels 
esdeveniments ni ben informats de les 
grans pèrdues de boscos, com suara 
passa. Però aquest lamentable declivi 



BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA — 51 

DE LLENYES 

amor 

Pompeu Fabra, 4 

Telèfon 83 10 93 

LLAGOSTERA 

FERMÍ RODRÍGUEZ I CASANOVAS 
AURELI BERMEJO I FLORES 

Bastiments - Portes - Finestres 
Cuines - Mobles 

I PARLANT DE FUSTA... 
TOT EL QUE CALGUI 

Desitjem a tothom 
una bona Festa Major 

Músic Aguiló, 8 - TeL 83 11 63 
LLAGOSTERA 

la mainada 

Gran assortiment de: 
Joguines 
Articles camp i platja 
Bicicletes i recanvis 
Articles primera infància 
Accessoris esport 

C/. Comte Guifré, 8 

Telèfon 83 02 04 

LLAGOSTERA 

SERRALLERIA 
FUSTERrA METÀL.LICA 
DECORACIÓ 

Carrer Gristòfoi Colom, 1 

Telèfon 80 52 91 

LLAGOSTERA 

DISTRIBUÏDOR PER LA ZONA: 
Sistemes d'alumini 

TECHNAL 

Carrer-Nou, 23 - Telèfon 83 02 16 

LLAGOSTERA 

DISCS, CASSETT 
C O M P A C T DISC 

BONA FESTA MAJOR 

Carrer Comte Guifré, 25 

LLAGOSTERA 



52 — BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

tan accentuat, al nostre país, es deu 
en gran part a la increïble actitud dels 
governants d'antany, a no voler con
fiar ni transigir amb la patronal de la 
indústria suro-tapera, sobre la idea 
que els plantejaven de l'anihilament 
dels suros. Aquella burgesia d'antany, 
sí que va treballar amb tenacitat per a 
poder salvar els boscos plens d'alzi
nes sureres, ja que fou la que portà el 
timó amb valentia i decisió, i mai no es 
va cansar de demanar als governants 
que fos prohibit tallar i arrencar suros 
indiscriminadament. Però aquelles ob
servacions tan racionals no foren es
coltades ni en feren cas, si més no, si 
s'haguessin satisfet les reclamacions 
oportunes, no s'hagués arribat mai en 
ei punt fatídic indesitjable. I a poc a 
poc, s'entrà a la inevitable fatalitat: la 
ruïna dels boscos d'alzines sureres. Al 
pas del temps, el poble ha callat mas
sa per la bona recuperació per a poder 
aconseguir un patrimoni ric de suros. 
Tothom ha pecat d'haver permès el ca
mí més fàcil i desentendre'ns del que 
malauradament succeia a les nostres 
comarques. És clar que pocs eren els 
que coneixien amb detall els abusos 
d'extralimitació. Conseqíjeníment es 
donaren permisos a desdir per arresar 
fins i tot finques senceres, com per 
exemple va passar a la de can Moaue-

ra, la qual hi havia estat la propietat 
d'alzines sureres més bonica i més 
ben conservada d'aquests rodals. I és 
allò que hom diu: on no hi ha mida ella 
sola s'hi posa. Tot això ja és història, 
però cal no oblidar-ho i recordar-la per
què no torni a passar una cosa similar 
0 pitjor... 

També fa anys que han cessat elS 
treballadors boscaíers i estassadors 
dels boscos en massa, els quals feien 
molt bona feina per regular l'equilibri 
indispGnsable.de la malesa. A causa 
de la manca d'aquell personal capaci
tat i apte, s'hi declaren i multipliquen 
sovint incendis amb violència. I cada 
any desgraciadament, és la clapa que 
s'estén aclaparadora. I és que quan hi 
arriben els primers auxilis de bombers i 
avions ja s'han cremat milers de suros 
petits, morint excel·lents planters. Pas
sa en la cria de plantes petites perquà 
encara no els ha nascut el gruix pro
tector de suro i pelagrí, per poder resis
tir el foc. Per això els boscos de suros-
tendeixen a desaparèixer enlloc de 
mantenir-se. Llàstima perquè a més de 
crear suro i fusta, tots els arbres a tra
vés de les fulles segreguen constant
ment oxigen. Per això és bo protegir-
los amb la finalitat de poder gaudir d'ai
re més'̂ oxigenat. 

Mdlfjrattot l'exposat siguem optimis

tes, perquè és veritat que els homes 
no s'han pogut endur les terres que hi 
ha immillorables per a conrear suros. I 
a la vida dels pobles hom veu que cada 
dia que passa, pesa més el sentir de la 
coUeclivitat, l'oposició de la majoria. 
En voleu un exemple ben actual que ha 
meravellat a !a humanitat? El tenim a la 
vista: l'enfonsament de la tirania de 
l'Est d'Europa. Allí sembla que és real 
l'acabament definitiu d'una època llar
ga de sofriments, morts innocents i 
l'establiment d'una societat més justa! 

Si l'Europa de l'Est ha estat possi
ble transformar aquests canvis tan 
enormes i transcendentals, és evident, 
que el problema de millora de suros al 
país, és un mal molt menor i més fàcil 
per realitzar-lo. En conseqüència sols 
cal mentalitzar-se amb convicció d'ac
tuar en forma decisiva. Per això felici
tem els qui van escriure amb tanta nos
tàlgia els escrits sobre la talla i poste
rior arrencament del suro del Puig. I és 
que aquest pronunciament podria ser
vir de punt de partida per acabar de 
convèncer a tothom per la total priva
ció a no deixar tallar cap més suro. Així 
el dia de demà njngú podria lamentar-
se ni parlar amb tanta recança, com 
s'ha fet aquests dies del suro del Puig. 

Josep Vila i Soteras 
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gostera 
Any 1668.- Amb el Tractat de Lis

boa, Portugal aconsegueix la separa
ció definitiva d'Espanya. Els portugue--
sos ajudats pels francesos, guanya
ren les batalles de l'Elbas, Aneixial i 
Villaviciosa, i els espanyols no varen 
tenir més remei que rendir-se. 

Pontius Galceta és ebdomedarius 
(domer) de l'església de Llagostera i 
es construeix (a casa número 1 del 
carrer Concepció, anomenada actual
ment l'estanc de Dalt, cantonada al 
carrer popular de sota la Doma. Més 
tard s'hi feren moltes ampliacions i 
reformes, per utilitzar-la per a parada 
de la diligència de cavalls de Girona a 
Sant Feiiu i des de Caldes, últimament 
s'hi va instaí.iar l'antic estanc. 

Ignasi Xiberta és notari de Llagos
tera. 

Morí el Catorzè Baró de Llagostera, 
Galceran de Cruïlles i de Santa Pau, 
tercer comte de Montagut, casat amb 
Rafaela de Margarit, ho tenia fills i l'he-
reíà la seva neboda Rafaela Negrell 
d'en Bas, de Cruïlles i de Santa Pau, 
quarta comtesa de Montagut, que pas
sa a ser la Quinzena Baronessa de 
Llagostera 

Any 1677.- Motins a tot Catalu
nya demanant la intervenció reial con
tra els virreis, que abusaven amb els 
impostos. 

Llagostera i comarca sofreix una 
gran plaga de llagostes que destru
eixen tots els sembrats, les plantes i 
els boscos. Durant molt de temps hi 
regnà una gran misèria, també passa 
a tota la Vall d'Aro. Girona sofreix 
grans aiguats, al carrer de l'Albareda 
l'aigua puja dotze pams. Els estanys 
de Sils surten de mare i tapen els des
guassos. A Girona s'enfonsen i s'en
sorren 33 cases, però tot i patir tants 
d'estralls, el 1679 s'està construint a 
Girona el Nou Hospital de Santa Cate
rina, que havia estat derruït durant 
l'any 1654. 

Els francesos no paren d'atacar i 
tornen a ocupar l'Empordà; proposen 
per a la pau, l'entrega de l'ocupat, a 
canvi de Navarra, cosa que ei rei espa
nyol no va pas acceptar. 

Any 1680.- Continuen els france
sos passejant-se per l'Empordà i les 
costes catalanes, sota la indiferència 
de les autoritats castellanes. 

La Setzena Baronessa de Llagoste
ra és Joana de Rocabertí de Cruïlles, 
cinquena comtessa de Montagut, que 
es casà amb Francisco Juan de Lanu-
za de Montbui Vilarich (successor 
dels Ferrer Lanuza d'Aragó). Però els 

de Montcada, tot i havent perdut els 
plets per la Baronia de Llagostera, 
continuen firmant escriptures de ven
da, amb el títol de Barons de Llagoste
ra: com la marquesa de Cogolludo, du
quessa de Medinaceli, etc. legalitza
des pel notari de Llagostera Sr. Exan-
dri. 

Any 1687.- Aixecament cam
perol anomenat dels Barretines o Gor-
retes; degut a la misèria que ocasionà 
la continuada plaga de llagostes que 
havia vingut d'Aragó, deixant Catalu
nya completament arrassada, els pa
gesos nó podien pagar els forts impos
tos que les autoritats havien posat 
per íinanciar la guerra contra els fran
cesos. Les autoritats per apaivagar 
els descontents, importaren molts 
porcs per ajudar-los a què mengessin 
les llagostes del camp. 

Isaac Newton escriu la Filosofia Na
tural i Principis de Matemàtiques. És 
un filòsof anglès que inicià les teories 
de Darwin, promoguent un gran canvi 
en la mentalitat dels intel.lectuals 
tradicionals. 

En aquesta data continua cons
truint-se la gran escalinata de la Cate
dral de Girona i l'Hospital de Santa Ca
terina, d'estil barroc, patrocinat pel 
Bisbe Pontich. 

. Any 1689.- Francesc Juan de La
nuza, vidu de Joana Rocabertí de Cruï
lles, heretà la Dissetena Baronia de 
Llagostera i passa a ésser el sisè com
te de Montagut (prop de Besalú). En 
morir, al 1745, l'heretà la seva filla, Ma
ria Elena de Lanuza de Montbui Vila
rich, que es casà amb el seu cosí Gi-
nés Rebasa de Perelló, tercer mar
quès de Dosaigües de València; mo
ren sense fills. Retornen els drets de 
la Baronia de Llagostera als Montca
da, Marquesa d'Aitona, casada amb 
D. Antonio Fernàndez de Córdoba, 
marquès de Cogaüudo, Duque de Medi
naceli, continuant els hereters, fins a 
la subhasta del castell de Llagostera 
al 1864. 

Les muntanyes de Montagut de Lla
gostera i les de Sant Grau eren d'en 
Pere Alberíí Concell, de Llagostera, 
juntament amb el casal anomenat La 
Verdera i el mas derruït Cases Dalmau 
{font d'en Dalmau). 

Un dels primers molins fariners de 
Llagostera al Ridaura. ja feia temps 
que funcionava a Can Muné; molia 
blat, sègol, ordi, civada, blat de moro i 
d'altres granes, també filaments i ar-
piüeria de cànem. La força motriu era 
en turbines de fusta que feien rodar 

l'aigua del rec del molí. Més tard les 
moles del molí també serviren per fer 
granulat de suro per a serradures útils 
per aïllaments domèstics. 

A la portada del molí d'en Carreras 
està gravada la data de 1698. 

A can Muné, en aquell temps, per 
celebrar els actes religiosos hi havia 
una capella dedicada a Saní Julià. Set
manalment es feia un mercat, anome
nat de Vilax, la qual cosa demostra 
que al veïnat hi havia moltes cases. 

Any 1695.- Carles 11 d'Espanya 
en no tenir descendència, deixa en 
testament l'herència a favor del nét 
del Rei Sol francès Felip V duc d'An-
jou, passa a ésser sobirà de Cata
lunya fins l'any 1703, iniciant-se així 
la guerra de Successió contra els 
catalans. 

El general francès Vendome, 
desembarca a Sant Feliu de Guíxols i 
en trobar resistència destrueix les 
muralles, l'ermiita i el castell que hí 
havia a dalt de Sant Telm; al monestir 
de Saní Feliu imposa forts impostos, a 
canvi de no ésser molestat per les 
tropes i continua amb l'ocupació de 
tot el país. 

El castell de Sant Iscle de Vidreres 
torna a ésser propietat dels ducs de 
Medinaceli, com a vescomtes de Ca
brera. Lloret era feudatari del comte 
de Montagut. 

Emiii Soler Vicens 

Fe d'errades 
A l'article "De la guerra dels 

Segadors al Duc de Medinaceli" publi
cat al Butlletí núm. 54, hi ha alguns 
errors que modifiquen el significat del 
meu escrit. 

Al primer paràgraf corresponent a 
l'any 1640, desprès d'anomenar els 
corsaris anglesos hi havia d'haver 
punt i seguit i continuar dient: "Al per
dre aquesta gran fortuna. Felip IV, 
queda sense fons, i per a distreure al 
país, decideix recuperar el Rosselló 
començant altra volta la guerra amb el 
francès". 

Després al segon paràgraf corres
ponent l'any 1657 havia de dir; "Men
trestant, el Quart Marqués d'Aitona, 
per aconseguir més terres de conreu 
a Sils, ordena altra volta la desecació 
dels estanys, que estaven inundats 
per embussos als desguassos". 
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ALmacenaje 

D l s t r i b u c i ó n 

TRANSporte 

* LLAGOSTERA 
C/. Girona, 20 
Tel. 83 01 83 
Fax. 83 06 25 

* GIRONA 
C/. Alacant. 1 
Tel. 23 72 00 
Fax. 23 91 01 

* BARCELONA 
Cl. Almogàvers, 131 
TeL 300 54 67 
Fax. 300 45 15 

* FIGUERES 
C/. Lleó, s/núm. 
Tel. 50 55 08 
Fax. 50 96 54 

AL SERVEI DE LA 

INDÚSTRIA 1 EL COMERÇ 

GRUPATGES DIARIS A TOT 

ESPANYA 

DISTRIBUCIÓ DE PAQUETERIA 

A TOT FRANÇA 

SERVEIS AMB CARRETILLA 

ELEVADORA 

CANVI DE MÀQUINES I 

ALTRES AMB CAMIÓ GRUA 

Coàd Xééúnéò^ 
PILAR SUREDA I TORRENT 

US desitja 
BONA FESTA MAJOR!! 

A la vegada aprofita 
aquesta avinentesa per 

agrair, a tot el poble de 
Llagostera, la favorable 

acollida dispensada, des 
• del primer dia, a 

PILAR SUilEUA •TORREl·fT 

-la vostra, botiga-

Plaça Catalunya, 8 

Telèfon 83 00 97 

LLAGOSTERA 

BOliTIQlIE 
V y 

Pel! - Pie! - Cuir - Leder - Leather 

«L'encís de la pell» 

Carrer Enric Granados 
Xamfrà Pintor Fontuny, s/n 

SA CARBONERA Ser. 
TOSSA DE MAR 

Rambla Vidal, 2 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 

Carrer Nou, 18 - LLAGOSTERA 

MOBLES I 

COMPLEMENTS DE JARDÍ 

Carretera C-250 - Km. 24 

Telèfon 83 06 60 

LLAGOSTERA 

Feliç Festa Major 

Carretera de Tossa, s/n. 

Telèfons 83 09 07 - 80 54 03 

LLAGOSTERA iüi-
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Recordant el suro del pu 
•INC 86 anys, quan en tenia 5 o 6 jo anava a la casa que hi havia al 
Puig. Era una casa de pagès, on a més de cultivar les terres, tenien 
vaques i altre bestiar propi d els''pagesos. 

Jo anava cada dia, en sortir de l'escola, a jugar amb les nenes de ia 
meva edat, que vivien en aquella casa. Eren quatre germanes. La més 
gran de totes es deia Clareta, la segona "Consuelo", la tercera Montserrat, 
aquesta era de la meva edat, després venia la Mercè. A més tenien dos 
germans en Lluís era el més gran i en "Rosendo" el segon. Malauradament 
ja no en queda cap. Solament he sobreviscut jo, conservant un bon record 
de tots. 

Els avis es deien Josep i Maria, no s'oblidaven mai de fer uns panets pe
tits per a la mainada i entre ells m'hi trobava jo. Aqueli pa era com si ens do
nessin un dolç, doncs en aquella època el pa de pagè's era talment una "lla
minadura". 

Jugàvem vora el suro i a l'hivern les més petites collíem les glans. 
Aquell suro era el que em recordava ei temps de la meva infantesa. El 

mirava com un vell amic. L'última vegada que el vaig veure fou en motiu de 
les eleccions, quan vaig anar a votar. El vaig mirar amb afecte perquè era 
l'únic testimoni d'un temps que no podia tornar mai. 

Aquell suro no l'havien de tallar!! i en prova d'això ell es resistia a doble
gar-se. 

Es veu que els vells fem nosa a algunes persones que un dia també arri
baran a velles, i llavors faran tot el que puguin per agafar-se a la vida. 

Llagostera, gener de 1990. 

Pilar Hidalgo 

JOS 

Urbanización "Cal Curt" - Telefono 83 02 26 

LLAGOSTERA 

P. Pompeu Fabra, 44 

LLAGOSTERA 

Bona Festa Major 

Cra. Sant Llorenç, s/n 
Tel. 83 05 78 

LLAGOSTERA 
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encia 

ASSEGURANCES 

Passeig Pompeu Fabra, 24 (entresol dreta) 

Telèfon 83 09 01 

LLAGOSTERA 

Els hi desitja 

Bona Festa Maior 

i els ofereix els seus serveis de: 

- ASSEGURANCES GENERALS: 

VEHICLES, COMBINAT DE LA 

LLAR, COMBINAT DEL COMERÇ, 

COMUNITATS, RESPONSABILITAT 

CIVIL, PENSIONS, VIDA, etc. 

- ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 

(laboral, fiscal) 

- ASSESSORIA JURÍDICA 

(Gabinet d'advocats a la seva 

disposició) 

- COMPTABILITATS 

Els mobles que necessiteu 
els trobareu a la sortida 
de Llagostera, 
carretera de Tossa. 

Exposició i venda 
de tot tipus. 

Bríco mòbil el nou 
sistema per amoblar 

la seva llar 

Art ic les de B r o m a 
Ninots de l lana i roba 

N ines de porce l lana 
Ob jec tes d e Bate ig - C e r à m i c a 

R o b a i art ic les de l 'Snoopy 
i mol tes a l t res c o s e s . 

Molt bona Festa Major a tothom. 

Sant Feliu, 29 - Tel. 83 12 83 
LLAGOSTERA 

Transports en general 

Volquets comercials 
í per a obres públiques 

0/. Maiena, 11 - Tel. 83 03 63 

C/. Gavarrres, 30 

LLAGOSTERA 

C/. General Alvarez de Castro, 12 

T^èfon 83 03 34 

LLAGOSTERA 

US DESITJA UNA 

Bona Festa Major 

Camprodon, 52 - Telèfon 83 11 82 

LLAGOSTERA 

NOVETATS 
LLANES I 

Passeig Pompeu Fabra, 48 

LLAGOSTERA 
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;//ï/f/r(f' 

•N Pere Maimí, fill de Llagostera I amb quaranta anys, ha passat més 
•aventures que l'Indiana Jones, ha estat a tants països com en Tintin, 
-ha afrontat més perills que el mateix Baíman. Com a mecànic i com a 

pilot ha participat en competicions auíomobolístíques com el "Rally" París-
Dakar, el Faraons d'Egipte, l'Atlas, i molts altres. Actualment viu a Quart i íé 
un taller a Llambilles dedicat exclusivament a la preparació de cotxes per a 
tot tipus de "rallys". 

— Com et vas iniciar en el món de la 
mecànica? 

— "Mira, des de que tenia catorze 
anys a can Casas, a Llagostera, on 
vaig començar-hi a treballar. Vam ser 
els primers d'anar amb motos de mun
tanya per Llagostera i, més tard, vam 
començar a córrer en motocròs, ja més 
seriosament (vam guanyar El Provin
cial). Després vam deixar les motos i 
ens vam passar als "raids". El primer 
vehicle que vam tenir va ser un 850 i el 
segon un 127. Liavors vam comprar-
nos un F-1, però era tan car de mante
nir que vam haver de deixar-ho i ens 
vam passar a l'autocròs, modalitat que 
van córrer dos o tres anys. Vaig ser el 
primer espanyol que va sortir a córrer 
fora d'Espanya, quan vaig participar 
en el campionat europeu. Aquí les co
ses van continuar ananí bé fins que un 
dia em van venir a buscar els de l'equip 
Camel quan es va formar a Espanya, 
per tal d'anar a córrer "rallies" de tipus 
africans. Aquí va ser quan em vaig pas
sar a aquest món, on encara hi con
tinuo". 

— Quina diferència hi ha entre un 
"raíly" i un "raid"? 

— "La diferència és que els "raids" 
es corren sense notes (és a dir; sense 
haver-te entrenat abans sobre el ter
reny) i consten de trams més ilargs 
(uns 300-400 Km.). Ei París-Dakar és 
un exemple de "raids" encara que popu
larment se'l denomina "rally". 

— Quan va ser la primera vegada 
que vans anar al París-Dakar? 

— "Això va ser una aventura que 
vam fer l'any 83 en Dominíque Sudre, 
en Michael Monod i jo. Va ser la meva 
primera experiència pel que fa ais rallis 
africans. Anàvem amb un vehicle moll 
rudimentari: era simplement un Land 
Rover que havíem preparat nosaltres 
mateixos. Tot i això podem tenir la sa
tisfacció de ser els primers espanyols 
que van acabar el Dakar". 
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HERBORISTERIA 
DIETÈTICA 
RÈGIM 
CONSULTES NATURISTA 

Passeig, 46 
LLAGOSTERA 

* Merceria 

* Perfumeria 

* Llanes 

* Objectes regal 

Donzelles, 6 - Telèfon 83 11 15 
LLAGOSTERA 

Carrer Barcelona, 16 

Telèfon 83 03 87 
LLAGOSTERA 

memiars I vins 

)1 

Telèfon 83 01 29 
LLAGOSTERA 

CA Camprodon, 27 i 29 
Telèfon 83 01 30 
LLAGOSTERA 

us desitja 

Els hi ofereix 
els seus serveis 
al mateix temps 
que els hi desitja 
una bona 
Festa Major 

Carrer Consellers, 2 

Telèfon 83 02 57 
LLAGOSTERA 

Rompeu Fabra, s/n 
Telèfon 85 01 78 

Narcís Monturlol, s/n 
VIDRERES 

Santa Anna, 1 
Telèfon 83 05 80 

LLAGOSTERA 

Mercat Municipal, Rda. 19 
Telèfon 867 39 44 

SANT CELONI 
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— I com va ser que hi anessis? 
— "Va ser molt fàcil. En Dominique 

Sudre, un francès que estava afincat.a 
Espanya, va fer un intent d'anar al 
París-Dakar, però només va arribar a ía 
cantonada: es va quedar tirat al de
sert, ja que de pilot no en tenia ni idea. 
Aquest home, que tenia gran esperit 
d'aventura, volia tornar-hi, però aques
ta vegada per assolir la meta. Mitjan^ 
cant gent vaig saber que buscava algú 
per anar-hi amb ei mínim de tran
quil·litat de poder arribar i m'hi vaig 
posar en contacte". 

— Quantes vegades hi han anat? 
— "Si no recordo malament ja són 

quatre vegades que el porto fel . Dues 
amb l'equip Camel, una "en plan" privat 
i una per Campar". • 

— Què és el que t'agrada més del 
Dakar? 

— "Té coses molt maques. La més 
important és la convivència amb la 
gent durant els vint dies que estàs a 
l'Africa. Un aitra cosa és que corres 
els vint dies totalment insòlit. Després, 
trobo molt atractiva aquesta part d'im
provisació que té. La part humana hi 
compta molt més que no pas la sofis
ticació mecànica, i això és una cosa 
bastant agradable". 

— És tan durcom sembla? 

— "Bé, dur ho és molt. La perülo-
sitat depèn del cotxe que portis..," 

— Perquè deu ser més perillós anar 
en moto, no? 

— "Mmmmmm... No sé, no sé. La 
moto és perillosa. Ho sé perquè hi he 
anat i m'agrada molt. Però no sé fins a 
quin punt valoraríem el perill de la moto 
i el cotxe en el París-Dakar. Quan fols 
una boícada en cotxe t'hi quedes a din
tre, i en canvi si caus en moto tu surts 
per un costat i ella per l'altre, i pensa 
que en un cotxe hi portes 300-350 li
tres de betzina, mentre que la moto 
només en porta 60. Si vas en un cotxe 
de 300-350 cavalls que et pots "enxu-

íar" per aquells deserts a 180-190 
km/h és més perillós que sí vas a 120. 
Si t'ho agafes com una excursió no ho 
considero perillós ara, si vols anar a 
guanyar, doncs sí". 

— Què en penses de les acusa
cions dels ecologistes contra ois pro
blemes que comporten aquest tipus de 
"rallies"? 

— "Jo crec que aquí hi ha un proble
ma de "coco" i no ecològic. Crec que hi 
ha el problema d'una gent que no co
neix Àfrica i no hi ha estat mai tan sols, 
i que ei seu gran problema és fer-se 
veure d'una manera o altra. Amb la ma
joria de persones que estan en contra 

no hi vull ni parlar, perquè el nivell 
d'estupideses que diuen és tan enor
me que no val la pena malgastar-hi el 
temps. Ara. sí han aconseguit una 
cosa: han,.sortit per ia televisió, que 
devia ser fe il.lusió de la seva vida. La 
gent està criticant bastant el "despil-
farro" de calers que es demostra en un 
país subdesenvolupat i tot això. Molt 
bé: que em diguin que és que hi fa més 
encara. Nosaltres estem corrent el 
Dakar i ens està costant molts diners, 
mentre que aqíTestes entitats que de
fensen Àfrica no hi aporten res. Nosal
tres podem anar amb un cotxe acoílo-
nant: ells hi van en camells (hi ha gent 
que vol tenir un camell a casa, aquí). El 
que sí és veritat és que perquè hi pas
sin un o vint cops a l'any, o un cada 
dia, aquestes dos o tres mil cotxes 
que poden circular durant el París-Da
kar entre assistència, premsa, cotxes 
de carreres i lot això, no es fa malbé 
Àfrica. 

Concretament, el desert del Teneré 
té la mateixa extensió en quilòmetres 
que Espanya, Ja m'explicaràs què pot 
representar que hi passin dos mil cot
xes per allà sobre. Què fem? Més mal
bé la sorra? O matem llagostes? Òstïa, 
és una mica insòlit. La única cosa que 
podria dir a aquesta gent és que vagin 
allà, visquin amb aquella gent, mirin 

emigi 

Carrer Migdia, 21 

Telèfon 83 01 54 

LLAGOSTERA 

* PINTURA 
* PLANXISTERIA 

Cl. Ganix, 50 (Davant Escoles) 

Telèfon 83 04 61 

LLAGOSTERA 

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES \ 
FUSTERIA, D'ALUMINÍ. TOTS ELS 
SISTEMES AMB CORREDERES i 
PRACTICABLES DIVISIONS INTERIORS. 

Taller: Cra. Sant Llorenç, s/n 
Telèfon 83 04 04 
LLAGOSTERA 

Vegi la nostra àmpiia gamma 

Nacional i dimportació 

REGS PER ASPERSIÓ 
Jardineria, goteig 

BOiViBES CENTRÍFUGUES 
Submergibles, Verticals 

ENROLLADORS 

Telèfons 83 02 25 - 83 02 37 
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RECADER DIARI A GIRONA 

rancesc 

A GIRONA: 
Agència SUREDA - TeL 23 01 38 

Avinguda Sant Narcís, 98 

Cooperativa de Recaders 
de Girona i Província 

C/. Alacant, 22-24 - Tel. 23 39 61 

A LLAGOSTERA: 
C/. Concepció; 45 - Tel. 83 01 57 

A G E N C I A 

ASSEGURANCES GENERALS 

ASSESSORIA LABORAL 

FISCAL I COMPTABLE 

Més de 30 anys 
d'experiència Asseguradora 

LLAGOSTERA 

C/. A lmogàvers , 21 - Te l . 83 01 35 

GIRONA 

Avinguda Jaume I, 37, 2n . 3a. 

Distr ibuïdor per a la 

Comarca de : 

GALLINA BLANCA 
PURINA 

ADOBS LlQUlDS 
I SÒLIDS 

c/ Camprodon, 12 i 14 

Tel. 83 01 90 
83 00 74 

Fax 80 54 53 

17240 LLAGOSTERA 

Josep 
ar 

Mi 
Pintura, Decoració, Estucs, 
Moquetes, Suro, Tapissos 

i Empaperats. 

I 

Pintats amb "AÍRLES" 

01. la Coma, 22 
Tels. 83 02 95 i 83 06 24 

LLAGOSTERA 

CONSTRUCCIÓ I 
MANTENIMENT DE JARDINS 

PLANTES I FRUITERS 
VIVER PROPI 

Carrer Mas Sec, 46 
Telèfon 83 04 93 
LLAGOSTERA 

PROOUCTOS DE ,OMERADOS.A. 

Carrer Ganix, 7 i 9 

Telèfon 83-00 20 

LLAGOSTERA 
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quins són els seus problemes reals, i 
després podran opinar". 

— Què et sembla l'actuació dels 
catalans al París-Dakar? 

— "Home, jo crec que se'ns ha de 
començar atenir en compte. Potser er,-
cara no hem guanyat cap vegada, però 
aquest any en Mas ha fet un segon. 
Potser fa cinc anys no es podia, però 
ara es comença a parlar català ai Da
kar". 

— I a les curses en general? 
— "Crec que Catalunya té un bon ni

vell. Possiblement estem més bé en 
motos que en cotxes. Pel que fa als 
cotxes no estem al davant de tot, però 
tampoc som al darrera. En el tema mo
tos tenim figures importants a nivell 
mundial com són Crivillé, Cardús, Garri
ga, Pons,... i si mirem el trial tenim en 
Tarrés". 

— A més del Dakar has participat 
com a mecànic en altres curses? 

— "Sí, l'any passat passat vaig 
anar "en plan de vacances" al "ralli" 
d'Egipte. Després he fet el de Tunis, el 
del Marroc, el de l'Atlas,..." 

— I com a pilot? 
— "També n'he corregut bastants". 

— I que t'esíimes més? 
— "Jo, per les meves circumstàn

cies, haig d'anar allà on em paguen. 
Les preferències de tots els equips 
són tenir-me com a mecànic ja que co
nec bé l'Africa i el tema del cotxes". 

— Costa mot preparar un cotxe per 
aquest tipus de "rallis"? 

— "Mira, pensa que cada any de Pa
rís solen sortir 300-400 vehicles i no
més n'arriben 60 o 70. Això vol dir que 
el grau de preparació del motor, del 
xassís, canvis i diferencials s'ha de 
tenir molt en compte. És molí compli
cat". 

— Els diners per pagar la partici
pació a un ralli s'han de posar de la but
xaca 0 bé hi han patrocinadors dispo
sats apagar-los? 

— "Això depèn. Si jo els hagués de 
posar de la meva butxaca no hi podria 
anar mai. Ho tinc claríssim. Actual
ment, al nivell que estem anant, val 
molts de calers i si no és mitjançant un 
"esponsor" jo, Indiscutiblement, em 
quedo acasa". 

— Compensen la feina de prepara
ció del ralli i els diners que s'hi deixen 
amb la satisfacció que et dóna mentre 
hi ets? 

— "Sempre hem de pensar que jo, 
quan faig aquesta feina és perquè la 
cobro. Per això a mi em compensa i per 
això la faig. Però si una persona té 
prou calers per pagar-se-la i vol viure 
una aventura jo crec que gastar-se 

aquests deu milions que li pot costar li 
'pot donar una gran satisfacció. 
Aquests vint dies que es passen allà a 
nivell de carrera difícilment es poden 
tornar a repetir. Jo he guanyat el cam
pionat de Catalunya i no he guanyat 
mai el Dakar, i m'he sentit molt més 
realitzat acabant el Dakar que gua
nyant el campionat de Catalunya". 

— Només prepares cotxes per a "ra-
llies"? 

— "Sí. Ho faig des que vaig muntar 
aquest "xiringuito" aquí a Llambilles. 
En aquests moments no toco el cotxe 
d'asfalt perquè no disposo ni de la pre
paració ni de les intal.lacions adequa
des. També hem de tenir en compte 
que, a nivell oficial, a Espanya només 
som dos preparadors quant a rallis". 

— T'has trobat mai en- una situació 
realment difícil en algun d'aquests 
"rallies" en què has participat? 

— "Una vegada ens vam quedar 
sols al desert durant cinc dies. El cot
xe que duia es va espatllar durant la 
competició però no vaig voler aban
donar i el vaig voler recuperar. Final
ment el vam arreglar i vam poder reem-
prendre la marxa". 

— També hem sentit una història 
que va tenir lloc a París... 

— "Ah, sí. Bé, vam arribar a París 
per participar al "rally" París-Dakar i el 
cas és que el que tenia cura del trans
port del cotxe es va oblidar de ia barra 
transversal de l'antivol. Era el dia 
abans de cap d'any I era impossible de 
trobar cap lloc on ens poguessin submi
nistrar, així que vam decidir anar ai me
tro d'on en vam serrar una barana..," 

— I no us va veure ningú? 
— "Ja vam mirar de no cridar l'aten

ció, i mentre un es recolzava a la bara
na, l'altre al darrera, anava serrant". 

— Estàs preparant alguna cosa ac
tualment? 

— Sí, estem preparant el campionat 
d'Espanya. Tenim tres cotxes que han 
de sortir el dia 2S d'abril a Cuenca, que 
s'estan fent aquí ai taller". 

— Quina és la competició que més 
t'agradaria de participar-hi? 

— "Actualment m'agradaria molt cór
rer el RACC d'Anglaterra i el 1000 pis
tes. Són dos "rallis" que els he som
niat. Primera perquè es corren sobre 
terra i segona perquè es corren en 
trams secrets, i això també té la seva 
emoció. L'any passat vaig estar a Egip
te corrent el Faraons i per poc que pu
gui aquest any hi tornaré, ja que em va 
encantar. És molt més civilitzat que el 
Dakar, costa molts menys calers i, a 
més, em va agradar molt veure Egip
te". 

"Xr fi\ 
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— Quins plans tens per al futur? 
— "Ara tenim fet un prototipus de 

cotxe i esperem trobar qui el compri. 
Aquest vehicle té una base mecànica 
de Range però amb el xassís i els com
ponents mecànics diferents. Ara ne
cessitem un "esponsor" per pagar-lo i 
perquè elpoguem deixar a punt d'anar 
a córrer, De moment l'hem provat i va 
molt bé". 

— A què dediques el temps lliure? 
— "La veritat és que no ens tinc. El 

85-90% del meu temps el dedico a això 
dels cotxes i eMO restant al subma
rinisme, una de les coses que em fan 
molta il.lusió". 

— Voldries afegir-hi alguna cosa 
més? 

— "Només que la gent que es vulgui 
apuntar a aquest tipus d'aventura s'in
formi molt bé abans de fer-ho, perquè 
la cosa no és fàcil pel que fa als calers 
i problemes de tot tipus. Quan estàs 
en països d'aquests i arribes al punt 
màxim d'esgotament, has de tenir mol
tes solucions a !a butxaca. Res més". 

ColJectiu de Redacció 
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17240 LLAGOSTERA 

.(Girona) 

La Junta 

amics t veïns 

en generat, 

Carnisseria - Tocineria 

€0teb 

Passeig Tomàs de A. Boada, 12 
Telèfon 83 02 14 
LLAGOSTERA 

]1(D)§TI1 II 

PLATS PREPARATS 
I POLLASTRES A L'AST 

0/. Donzelles, 31 - Tel. 83 09 62 
LLAGOSTERA 

oema 
pintura ••• decoració 

C/. Sant Feliu, 38 

ma 
CA Músic Aguiló, 19 
Telèfon 83 06 21 

LLAGOSTERA 

Puericultura i 
moda europea 

per a la futura mare 
i el seu fill 

Plaça Poeta Marquina, 2 

Telèfon 21 76 53 

17002 GIRONA 
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El propassat diumenge 10 de desem
bre, tingué lloc al paratge de l'estació, el 
primer Cross Vila de Llagostera, organit
zat pel Patronat d'Esports. 

Hi hagué una nombrosa, participació 
d'atletes d'arreu de les comarques gironi
nes, així com uns 50 de Llagostera. 

El guanyador de la cursa sènior 
masc. fou J. Fernàndez de Palafrugell i 
ia guanyadora sènior femenina C, CIÍ-
mente de Figueres. La majoria de les 
diferents categories varen ésser domina
des peis corredors de Palafrugell, tot i 
que alguns atletes de Llagostera tingue
ren bons resultats: 

11è. lloc Aleví Femení 
Esthier Mayor 

2n. lloc Aleví fviasculí 
Josep M. Gordon 

7è. lloc Infantil Femení 
Raquel Peradalta 

14è. lloc infantil Masculí 
Antoni Ordófiez 

C/. 

Mutualitat de Previsió Social 
Fundada l'any 1929 

(àmbit autonòmic) 
Juli Gsirretei. 14 ~ baixos - Tel. 20 1G34 - 17002 GIRONA 

E L M I L L O R T R E S O R É S L A V O S T R A S A L U T 

PRESERVEU-UV AMB LAJUT DEL MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL que us dóna els millors serveis 
amb el cost més reduït. 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA per malaltia, cl rurgia i alta cirurgia. 
— Habitació individual amb llit per acompanyant. 
— Parts assistits per tocòleg. 
— Tractament mèdic {casos no quirúrgics). 
— Intervencions quirúrgiques. 
— Artroscòpia exploradora i quirúrgica. 
— Microcirurgia otològica endonosal i endolaringia. 

Revisió mèdica per renovar el permís de conduir. 
Revisió mèdica per renovar el permís d 'armes. 

MITJANS DE DIAGNÒSTIC com: 
— Anàlisis, radiografies, ecografies, electrocardiogrames, 
endoscòpies, etc. , 
— Diagnòsiic audiològic i otoneurològic. 
— Escànner. 
— Mamografies. 
— Sen/ei d'endocrinologia i dietèteca. 

(Graiuïl per als associats] 

INDEMNITZACIONS I SUBSID IS: 
— Fins a 700.000 PTA per intervenció i hospital i tzació quirúrgica. 
—- Fins a 1.000 PTA diàries per malalt ia, l larga malalt ia i inval idesa. 
— Fins a 500.000 o 2.000.000 PTA per defunció (malalt ia o accident) 

AJUT E C O N Ò M I C PER RETIRADA DEL PERMÍS DE CONDUIR, fins a 50.000 PTA mes. 
ASSISTÈNCIA JURÍDICA i DEFENSA PENAL en cas d'accident de circulació. 

PER A MÉS INFORMACIÓ, ADRECEU-VOS A: 

E REFlFtER -I P 
c/. A l m o g à v e r s , 18 - L L A G O S T E R A 
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Caldes de Malavella 
Tel. 47 00 29 

Cassà de la Selva 

Tel. 46 12 03 

Llagostera Tel. 83 05 99 

Anglès (C. Indústria, s/n) 
Tel. 42 21 20 

ADAPTACIÓ DE LENTS 
DE CONTACTE 

HORARI: 

Matf: de 10 a 1 

Tarda: de 5 a 8 

Dilluns i festius tancat. 

US DESITJA 
BONA FESTA MAJOR 

PC 

Portes, Escales, 
Reixes, Baranes, 

Tancats metàilics i alumini 

Carrer Cantallops, s/n. 
Telèfon 83 00 67 
LLAGOSTERA 

Joieria 

Els hi desitja una bona Festa 
i els recorda que els oferim 
tota classe de serveis 
en rellotgeria i joieria. 

Àngel Guimerà, 7 - Tel. 80 52 90 

LLAGOSTERA 

DESITJA BONA FESTA MAJOR 

Carrer Camprodon, 21 

Telèfon 83 03 94 

LLAGOSTERA 

> 

SERVEI OFICIAL 

L A N C I A ^ 

%' 

Cruïlla Platja d'Aro 

Telèfons d3.70.23 
83.77.11 

SANTA CRISTINA D'ARO 

{Girona) 

http://d3.70.23
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Aquesta temporada ei bàsquet üagos-
íerenc ha donat un tomb. Ha passat d'és
ser un esport de noies a ésser un esport 
amb 9 equips, 5 dels quals són mascu
lins. Hem de tenir en compte que l'èquip 
que més es conexia i més seguit era, el 
sènior femení, aquesta temporada no hí 
és. Esperem que la propera temporada 
hi torni a ser per completar el nombre de 
10 equips. 

Juvenil Masc. Jordi Boada, Santi 
Mas, Víctor Miquel, X. Pujol, M. Frigola, 
A. Ruiz, A. Comas, J. Bosch, X. Mallor
quí, E. López. 

Cadet Masc. J. Llenas, X. Mallor
quí, A. Esteve, M. Soler, J. Romo, A. 
García, J. Parés, M, Zerbst, P. Sals, J. 
A. Jiménez. 

Cadet Femení. E. Ramírez, San-
dra Soler, E. Expósito, M. Darder, Emma 
García, Irene Moreno, Rita Ribes, M. 
Perxachs, M. Lloveras i Núria Mateu. 

Infantil Masc. Jaume Castelló, 
Carles Ventura, Albert Pijoan, Carles Es
teve, E. Pastoret, David Oliveres, Davit 
Ruiz, Jordi Cabarrocas, J. Rodríguez, 
Sergi Marcos i Rafael Ramírez. 

Infantil Masc. Escolar. J. Ventu
ra, Sergi Càceres, Eduard Juanola, A, 
Ordófiez, Emili Darder, Jordi Mara, 

Josep Ferriol, C. Càceres, R. Sànchez, 
Manel Cano, Jordi Rigau i Carles Calvet. 

Infantil Fememf "A". Sandra Mar
tínez, C. LópGZ, Jessica Gispert, Ra
quel Mayor, M. Vàzquez, A. Entrena. R. 
Díaz, Ària Díaz, Marta Genoher, Lídia 
Mallorquí, Margarita Miquel, Susana Ma-
iagón, Iolanda Gonzalo i Renée García. 

Infantil Femení "B". Eva Martí
nez, M. Dolors Sànchez, Irene Comas, 
Olga Soles, Eva Cubarsí, Anna Parés, 
Sílvia Fugueres, Raquel Peradalta, Ra
quel Rigau, Sílvia Hernàndez, Sandra 
Maurici, Sònia Mas, Raquel López, Mar
ta Soto i Sònia Badosa. 

Aleví Masc. David Ciurana, Dani 
Miquel, Ismael Mas, Lluís Fuyà, F. Mas, 
A. Fuyà, Carles Hierro, R. Grabulosa, 
Xavier Ramírez, Cristian Mayor, R. Or
tiz, X. Vilalta i Agustí Clara. 

Aleví FemenL Anna Displàs, Car
me Serrano, M. Cortés, Anna Pons, 
Anna Mata, C. Soto, Roser Díaz, Alícia 
Fugueres, Anna Chicharro, M. Mallorquí, 
i M. Serrano. 

El Handbol havia estat fa uns quants 
anys enrera un esport amb molta accep
tació, però no se sap exactament la raó, 
havia perdut tots els equips i no hi havia 
cap mena de moviment. 

Ha estat mitjançant l'escola esporti
va, creant uns equips a nivell escolar en 
els darrers dos anys, I aquest especial
ment, com s'ha pogut tornar a veure 
partits de handbol a Llagostera. 

Actualment el Patronat té incríts 4 
equips, però, és quasi bé segur, doncs 
ja estant entrenant, que l'any que ve tin
drem un equip sèipior. 

Juvenil Masc. F. Malagón, A. 
Gutiérrez, F. Pulido, Ramon Soler, David 
Otero, Jesús Martín, E. Moreno, N. Moli
na, Toni Miquel, Jordi Carreres, Jaume 
Perecauia, Enric Vila, M. Reina, A. 
Incógnito i Antoni Gómez. 

Cadet MasculL David León, Dani 
León, Joan Mayor, Jordi Moll, Carles 
Soler, Jordi Pla, Joan Soler, Jesús 
Afión, M. A. Malagón, David Moreno, Da
vid Fernàndez, Carles Montiel, Juli Lu
zón, Gerard Parés í Robert Pou. 

Cadet Femení. Carmen Aragón, 
Piíar Triguero, Marta Sagué, Tània Vifio-
las, Betlem Comas, Sandra Verdaguer, 
M. C. Portés, Irene Santa, Clara Bení
tez, Nuri Oliveres, Marta Corominas, M. 
Surroca, M. Casolas'i Marisa Malagón. 

Aleví Masculí. Ivan Càceres, 
Jordi Soler, Raül Tello, Jordi Maurici, Da
vid Auladell, Lluís Cateura, ALbert Gor-
don, Jordi Expósito, X. Lloveras, Albert 
Expósito, Llorenç Cateura i Joaquim 
Trias. 

M. PATBONAT MUNICIPAL DESPOmS 

AVDA L E S P O R ^ fi. • 17240 LLAGOSTERA iC.lfC-Ji ^íl' ly^S' KJ O: K-

E S T A D Í S T I C A E S C O L A R E S P O R T I V A 

E D A T = AN'YS 

ESCOLARS LACUSTARIA 

ESCOLARS N.S.CARME 

T O T A L 

ESPORTISTES LACUSTARIA 

ESPORTISTES N.S.CARME 

TCrfiL ESPORTISTES ESCOLARS 

ALTRES PRCCEOENCIES 

TOYhL· ALTES PATRONAT 

6 

42 

35 

77 

10 

7 

17 

17 

7 

41 

26 

67 

16 

6 

22 

1 

23 

8 

42 

31 

73 

20 

12 

3? 

32 

9 

48 

23 

71 

19 

10 

29 

29 

10 

41 

33 

74 

14 

13 

27 

1 

28 

U 

45 

37 

82 

19 

19 

3a 

1 

39 

12 

39 

•37 

76 

21 

13 

34 

34 

13 

44 

33 

77 

IS 

20 

39 

1 

40 

14 

17 

1 

18 

B 

0 

8 

15 

2 3 

15 

7 

7 

4 

0 

4 

2B 

32 

16 

18 

18 

17 

20 

20 

18 

16 

16 

19 

3 

3 

20 

3 

3 

+20 TOTAL 

366 a lumnes 

256 a l u m n e s 

622 a lumnes 

11,25 % 

38,55 % 

10,19 % 

22 

22 

15 0 i n s c r i t s 

100 i n s c r i i r 

250 i n s c r i t a 

129 i n s c r i t i 

•no ín·v-iHt-·i 



Assegurances mgr. C A T A L A N A 

MOCCIDENTE 

Asseguradors des de 1864 

AGENT A LLAGOSTERA: 

MERCÈ SALVADÓ i BERENGUER 

Mas Sec, 56 — Telèfon 83.04.45 



ALS NOSTRES 
CENTRES DE: 

PALAFRUGELL 
* Avgda. del Mar, 1 
* Torres Jonama, 33 

01. Girona, 21 
Saní Sebastià, 75 
Port" Pelegrí 
(Calella) 

PALAMÓS 
* St. Jon Bta. La Salle, 1 
* President Macià, 92 
"01. 11 de Setembre, 1 
* St. Esteve de la Fosca 

ST. ANTONI DE CALONGE 
* Cooperativa La Llei 
* Avgda. Torre Valentina 
* EUROCAMPING 

PLATJA D^ARO 
* Ctra. Sta. Cristina 

(Eurocenter) 
SÚPER STOP - ARO 2 

* Ctra. St. Feliu 

ST. FELIU DE GUÍXOLS 
* Ctra. de Girona, 205-207 
* Plaça del Mercat 

STA. CRISTINA D' 
* Tauíera, 57 

(Súper Romanyà) 

LLAGOSTERA 
* Passeig Romeu, s/n 


