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A la portada reprodulm alb~Des de les publicacions aparegu
des a Llagostera durant aquest segle. Es curi6s observar que 
en tem~s de menys densitat de poblaci6 i menys mitjruls, s'e
ditessin 5 revist80 diferents i de diversa ideología (anys 
1910 a 1925). Aquestes eren: "La ~embra"j"Renovaci6"?"Chante 
Clair", "La Selva" j i "J'oventut ll 

i que ,van anar desapareixent 
arnb el temps. Mé s tard, la ,--',uerra i el franquisme, sü;nifica
ren una total obSTrucció alE3 1'81:S culturals. 

Només pels vol tC.ints de 1050 VC:l sortir una revista d 'j~s -
ports "Uni6n deportiva Local", (Lue durà uns tres anys i ai
xí fins al any 1~61, quan l'Agrupació Filatèlica i Numismà
tica, féu el darrer intent d'un portaveu fet al poble, amb 
el "Lacustaria", que se'n van editar -trimestralment- uns 
24 exemplars, fins que les dificultats del temps i una llei 
"memorable" dins l'àmbit periodístic, ac.;a.baren amb el mateix. 
l fins ara l'activitat literària local, s'ha vist reduïda al 
programa de la }'esta Major que en desigual encert, però amb 
bona voluntat, ve editant el G.E. Bell-Matí, d'ençà l'any' 
1972. 

SUMARI 
-Pòrtic. 
-Editorial. 
_Il ••• ho hem aconseguí t" . 
-Po,esia. 
-Secció Infantil. 

. -Di buixo sd' en Hamon ~ , 
-Col.laboració R. Sabaté. 
-Ao..tocrítica. 
-El ple de l'Ajuntament. 
-Col.laboració J.Y.B. 
-INFORME EuCOLES1~NSBNY;\.MEN T', , 

.Introducció 

.Entrevista professors de 
l'escola estatal 

.Comentari de la Llei de 
Centres Docents per l'U1-
p1iano Sevilla 

.Xerrada amb l'Associ.:lció 
de Pares 

.Esports a l'e~co1a 

."Quin ens'é!nyament volem?1I 
per Lluís Mê d~ Puig 

• C r í tic <.l Ci l Ci L 18 ,L el ' Au t o -
nomia Universitària. 

Portada el 'Enric 'lVlaY'IJuòS o 

~l col. lectiu de Redacció 
vol respectar la llibertat 
d'expressi6 i la diversitat 
d'opinions. 
El Col.lectiu de Redacció 

no C3 respons~bilitza neces
sàrirunent runb les opinions 
dels col.laboradors, ni es 
compromet a que tots els es
crits rebuts siguin publicats. 

Tarunatcix s'acceptaran tre
bnlls signats amb pseudònim 
però el Col.lectiu ha de ser 
sabedor del nom de 1'auto~~ 

11agost8ra, Març de 1.980 
"Butlletí d'informació 10ça1" 

1'1Q 
Dirigit per 

Col. lectiu de Redacció 
Edt tut ~~er: 

L'Associació de Ve~ns 
Aparta~ 54 -LLAGOSTERA-
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D~3pr~8 del ".:/on r.coll~.m~nt del n Q O, -i; ornem B" sort1'!" 1)n~ altra ve
gl'lda, a.'nb un c ontü' gl1: .. ue no ép. pA.f1 , r¿l molt me:nye, el, C;:.1e ':rol¡i ;",! c"-, 
ac onoeg'.l1r. ~';s t c.::'! :_ntcnt~lt q '.l~ el nuc 1:1 L~ el Eu'tllet:! 69 ~ ~. rai f C)"C::J t 
per temes, èi r ec t ... o i ,1ñirec-:q;rr;ent , .... cLaci;)nat ~~ ru"b e l j).:>hle 1, .8 !]",1J 
aquesta idea, h eu: 1" '. E'::.t "".l!'.a sL ce 1. ~ de tp.me~ J.ot:' €i.l!". U!¡a el ' €, colOf;i~ 

local (en l A. Q.1l" "'; "':..,'"l. t "'iB r:.('I~ "~ J.ti :1:'1. pe~ ~ rU"!' ) i l.1.lYi 3.ltra Ü(' " .311C 

Cessos", on fem ;"Ier~ò.;. 1l d' aJ.ffW1 fet curi6s que ha succert al nOE.tre 
poble 1 que pI'e¡~ 9.J.·iem !li i.1gd I) 'hi molef'tés , rlcn " o no és aquesta la 
nostrti. 1nt611c::' 6. . 

A la portada r e",1r or.tuf.m un doc\l.~ant h1stbr1o , çotoer desC0l!'etjtlt- per 
a la majoria de llagoE~~rencB. Ea t rec ta de l'lnter~soant 'm8n1feet 
que ee ve. fer 'PÚblic R. la noetra vila. SIr:O motiu del refér¡'ndú:m per 
l'&3tatut que aeria apr ovat l ' any 1932. 2n ell da curi6s observar 
l 'aufbr1a. cata1enl:r t:a. que es re~p-:'rava en ' f!.q.uel1s ~pooa 1 que, P08-
~eriQrg esdeveniments van tT.un~ar. 

A.vui Que, m'e o meny!l, re;t! recupe .... e..t l s e nOBtr~e· ~::'let:ttuolotis ~u.
tvn~lI..tquell, cre1em neceesarl reflectir UG fet' del nc.etre passat qu.e 
ena mo~tr3 la Llago9t t -a C,oTt1P': '01!lú¡" s:}. d'ahlr. 

3100.RI 
-P~r~1c. 

-Plana de çesca. 

~a~;alun:rC:1 1932-19dO . 

-4 eleocions a LIRp;o3t ~ra. 

-nu~ceBlloa. 
" 

-Ple de l ~ A .1u.r~tam.ent. 

-PresS'"u!)oet. U~~rIUJ f!'li. Inv.reesos. 

-Acud1 te d· e.r~ a~~n. 

-EroblemAti~a ~c~lo~cn t 
.La t ant d ' ~n C-ec'i 'la. 
• L'energjF'. ~··: ?)!"'"'::"G: 8 . 

-Pàgin-!:9 i.nfgn-:;;3~ . 

-t'llIes locals: 
• Sca.l~xtric • 
.Dibuix ~,n:tantl1 • 
• Setmar~8 :.lanta. . 
.Portuv~u ~els lectors. 

-Col. laboraciOüho , 
.La6 1f~ · BJ l.de9 pale.brao , 
.Un ID'.Uld.O f e1iz. 
.Irc-:li ea de la vidR.. 

NCTE'3 

El col.lec-t;i::l ue Redacci6 · 
vol res·pe:cte.r la. 111b~l"tat 
d'expreao16 1 la diversitat 
d' opln10l.s. 

El eol.1:'!1ct1u de .Rede cc16 
no es reeponeab11i tz~ neces .. · 

. eàr1qment de 1.3 opinions 
déle col.laboradors t ni es 
compromet a que tota e10 e e
(;ri~, fI rebut8 G1gu.in TJub11cut a. 

'!'rtl'iJllat~i"j[ '1'acceptaran t re
ba11~ ai~ut8 amb p3eud~ni~, 
perb e l col.lectiu ha dI'! ser 
se.bedot" dflll no~ de l'autcr • 

------
Llagcs~.~a. Abril" d. 1.980 

"Butlle ""'; ! d.' 1nformac16 locai " 
N2 1 • 

D1r1g lt 'pel: 
Gol. l ectiu de Redacció. 

~E:" ¡;at per: 
J.'MSoc1acl,6 d. Verns. 

-------
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(~ ~ Amb aquesta portada do l'Esteve Barceló, el que preténem 
) més que res, ~s fugir de quq1sevol tipus de classisme. ' \ 

. ~"\ . Sempre, s'ha rolacionat la Festa Major amb els firaires, t· 'l¿; la plaça, él campanar, l'envelat, •....• i han ess.et aqu~.H!ts '; . \ 
. els tbpics temes que s'han representat a la portada del.. ,-

programa de la Festa. " 
Perb, ¿ perquè no pot Gsser aquestafinüstra s91itaría i 
vella, a qualsevol rac6 del poble, un símbol de la Festa 
Major? • 

Volem aclarir, i creiem que el contingut ho demostra, ·que. 
,no pretenem fer cap mena d'antagonisme amb el programa de 
F.M. que el G. L .Bell~aatí edita. . 

També deixem constància que estem trami tant la l8gali tz:aci6. 
definitiva del Butlletí; i esperem aconseguir-ho, por' a po:;'" 
der consolidar-lo, doncs'crei~m 'que la vida cultural llago!. 
türenca, ho nocebsita. Tal com deiem en el número zero, re';" 
cordem que aquestes planes vstan obertes . a tothO,m, es .a 'dïr, 
suggerències, opinions, col.laboracions, crí tique~, • '. . . •• . .. ... 

Voldriem aclarir que la portada del núm. 1 "Llagostera ~ro 
Estatut", era cedida por Sebastià Gispert. 

- - - - - - - - - - - - - - -

SUMARI 
Pòrtio 

- RGcordant altres Festes,amb 
Sebastià Gispert 

- Plana de Grosca,per Tevepito. 
- Fem la resta Popular ,per, J.E. 
- Prob18màtica Ecològica: 

• Introducci6 
• .Sol Solet (I§! Part) per 

Joaquim Reverter. 
• Les Rieres, por Elena Roget 
Tem8s Locals por R.BrugUlat. 

- Dibu:ixos de J.Lois. 
- El Ple '· 
- Secci'6 Infan'til 

Esport Infantil 
Cololaboracions 
• Reflexions Sanitàries per 

J.Turr6 Goula. 
• Jean Paul ·:..Sartre, ha mort 

per G.A.LL. 
• Acudits d'on Ramon 

Un poblo que viu d'esque
nes a la cultura •.•. LL.N. 

• Aigua, per Amadeu 
• La "New Wave" de X.Nogué 
• Ironies do la Vida, j.v.~. 

Successos. 

NOTES 
. 

El Col.lectiu de Redacèi6. 
vol respectar la lliberta~ 
d'expressi6 i la divorsi
tat d '.opinions _ 

El Col.lectiu de Redacci6 
no es responsabilitza ne
cüssàriament de, los opi
nions dels col.laboradors, 
ni 0S compromet a que tots 
els escrits rebuts siguin 
publicats. 

Tanmateix s'acceptaran tre 
balls signats amb pseudb-
nim, però (;:1 col.luctiu ha 
d'Ósser sabüdor del nom 
del autor. 

Llagostera, maig dell~ 
"Butlletí d'Informaci6 
Local" NQ 2 

Dirigit pel: 
Col. l ectiu de Redacci6 

Editat per: 
L'Associaci6 de Veïns 
-Apartat 54 ~LLAGOSTE 
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SUMAU: . 
- ·P6rt1o 
- ".I.l 'V'Oltant del Foc de 

Sant Joan" per E.Bogat 
. - Futa . Popu.la.r ''SolBt101 

el 'Eat1u". .ü. Vi. 
, .. " PlaD& . de Jti'esoa, 'l'evepitu 
- lI3. Ple . 
- P.roblemlt1ca Eoo16.:;:i.oa 
- 801 Solet -21 .. part-

, per Joaquim ~erter 
- "Clarii1.oa.nt •• tl ¡>er J.EL. 
.. ' "Poesia.." per . Sol~ 
- FcmDaci6 Consell Local 

el -:'port.,xerrada amb 
P.Sazrtam&r!a.. 

- Temu Locals 
- "Bori.scmtes" per AIDadeu 
- "I1'OQ1QB de la vida."jvb. 
1. "lIl l\1evo Idolo" -X.¡¡0gu4 
- SeoolcS Infantil (Càzd.0II) 
- 'aanenons . s.u t&1"1. ••. ; 

pe ~ 'l\\rrcS.,. 
. - "a..poata. •• " LL.Ventura. 
- eaoo..soa per T8vepitu 
- ~~te . a .&wrtr1a (1' pari) 

. '. pe . jntoni »laaoorl 
: -ARdits d~en 3am6n 

.. 

••• d. Juny, •• a d. Sol.tiCi, ••• d. 
v.rb~n •• , ••• de r.at •• i d. Santa, ••• 

. inici d' •• tlu, d. c.lor, de tur1 ••• , 1 
¿turiat •• ', d. v.c.nc •• ,d. pa.lona, ••• 

La buc~llc. porta d. l'E.t.v.,~.fl.x. 
1. nitid •• a d.l dia 1 la nlt.tà la llu!, : 
ta d.l .01 .. b 1.. t.n.br... L. c ••• 
algn. d. l' •••• nt ... nt dela ho. •• ,l' 

arbra una vi_ió dal pa. dal tMp., 1 •• 
.untany •• lea barrar •• natural. de 1. 
vida, .1 •• b.r v'ncar,(puj.r)~l el •• _ 
b.r pardra(baixar), al capdevall.l '1 
I. .1 •• t.ix. 
Para no •• ltr •• r_un crit. 1. vida, 
al .01, a l~ tarr., ••• 
M •• d. luny, ••• d. Sol.tici, •• e ••• 
~ -- - ----- ~ .-
S.oul. trult.nt la 1.galització,la b&;
rocr'cla ,. l.nta i dificulto.aina.al_ 
tr.a no pod.f •• -ho d'altr •• an.ra. 
Co. pod.u ·v.ur • .• qu •• t ••• ·h_ .arribat 
• vint-i-ai. plgin ••• AgrairH qualtt8-
vol tipus d. aug9.ri •• nt, pal' veur. al 
.ntr. tot. pod .. f.z: un butll.t! I!utlm
tlca •• nt lO'C.l, popular 1 lliure. , 

ha. àe ser Babedor 
del nom clel autor. --" .. ----.. ----

I..r.1.a6"08tera, .~ ~ 1.900 
"JJJ'f.flLiirrI D'¡¡iFOJ¡'¡AOIO W0AL2 

lli 3 
:DiriG:L" pel .1 

Col.leat:1u de liedaoo:16 ' 
~ta' per I 

__ .... IX .'aooeptUIIZL t~ 
'JdBDau ab pHUdb- .. ' 
paa el OOl.l.eoü'A . 

L'" Associao:16 da Vetlla 

A.pa.rtat 54 
T.T.POS'L'ca, 

\, 
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. aumare 
.. l:>ortaU:lr d '.l::.nric .~J.J."'quüíJ 
- P?>rtic 

' . - - à.,trcvista al' . ..lcalè~o 
- Pla.r.a. de Gresca >cr 

r~evo :.Jitu 

- ~ls ~ucaliptus 

- :;¡;¡ Ple 
- Temes ~oals 
-"Ironios de la. iida", jVÍJ. 
- :3ucce::wos, ¡ier :.revepitu. 
- Coses de Ll::v.;ostera 
-"Joos" per Amadeu 
- ~oci6 Inf~til 
-"Viatja a. Austric."(2 I1pa.rt) 
. -per Antoni l':íaacort 
-"ltefle,X\Í0ns ;la~li t~ies" 

per Jorrli '1'urr6 
- Portaveu dels lectors 
-"El mal de tots els fn.:>..la ll 

' per Llorenç; Venttu-a. 
-"Una reali 1;41:t a nn:rt" o 

"Suïssa. país d' e~li~J:r~';ltJ" 
per ¡,:;erc~ Carb6 

-"Los "oie;~s" üe U::v.~oter 
la. nuit"'"'l'lCj: Couúo ~~ 

- .àcudits d.' on ~\amón. 

.4 Col.leotiu I.l.e ~·~eUa.cci6 
vol l"6spo·tar la llibertat 
d'expressi6 i la diversi
ta.t d" opinioll~. 

~l Còl.lectiu ò.o ~Lcdc.cci6 
110 es responsabilitza. lle
OOssò.riarnent lla les opiLi-. 
ons dels col.l~bo~uúors i 
no es compromet :~ ,:ue tots 
els escrits rebuts siGUin 
!>ublioats~ 

Tanmateix s"~coptaran tro 
balls si~~ts amú pseudò
nim, pero el Col. lectiu ha 
~e ser sabedor ~al nom UsI 
autor. 

E~ passat dia ~5 vam portar tota la 
documentació per legalitzar el Butllet! 
la Delega~i6 del Miriisteride Cultura de 
Girona que la lliurarà al "Excmo.Sr. Se
cretario del Estado para la Inform.S.ci6n" 
a Madrid. Aquest és un' pas més per la con 
solidaci6 de l'objectiu inicial: tenir -
un medi d'informaci6 local, independent 
i popular. 

- - - - - ,- .... 
Ens han arribat manifestacions sobre la 
nostra línia de treball, en el sentit de 
que és tendenciosa i dirigida pels partí t 
d'esquerra. Hem d'aclarir que el "Col.1e.o 
tiu de Redacci6" .. es va crear podent-hi en I 
trar tothom qui hi estava o hi està inte- ~ 
ressat. -Que quedi clar que l'enfoo de la I 
revista no està marcat ,per ·cap partit ni l' 
entitat, i que surt 1ntegrament de nosa1-il 
tres, i de qui bona i sincerament pot a- l'' 

portar la seva col.laboraci6, opinió, con 
sell, ••• 
En els treballs del "Col. lectiu" la. nos
tra. intenci6 és INFORMAR, perb lògicament 
a partir d'una anàlisi dels problemes en 
si, que c.om a llagosterenos, tenim el' deu 
re de con~ixer i interessar-nos per l~ se 
va possible soluci6. . -
Tanmateix som els primers de no esta.t con 
tents amb el contingut de les revistes pü 
blicades, hi trovem a faltar moltes coses 
però també és clar que hi ha una tasca dj' . 
elabora~i6 que estem intentant millorar 
cada mes. Cal dir senzillament,que estem 
limitats per la nostra capacitat de treb . < 

i 
. e:> I 

Llagostera, juliol de 1.980 
"BUTLLET+ D'INFORMACIO LOCAL'" 

N12 4 
Dirigit pel: 

Col. lectiu de Redacci6 , 
Editat per : 

L'Associaci6 de Veïns 

Apartat 54 :1
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SIIMr4Ri .. :. 
- PorttVla. d ":abrio !JarC·.ws 
- Part10 ' ,~ 
- Jmtrevista. a. ¡,:aris. ~ 
- Plana. de a~ ' ' 
- Ela qzoal ~ lr1

1iUB (21 )a.rt) 
- .Problwt1oQ. .clcol~,i~ 
-l!ll.Ple ". ~. 
- .kNd1 ta 6.' en Bam6n 
- "Wle:dollS Sa.ni tbi.s 

,por J orcl1 'l\u'X'6 
.fI !àlOQrdan't; un an,s. d ' ~.ir 

do la n.oatre vila" 
Per ~ 

-"lU ~ de l·~" 
llU.Ama.cleu 

- Plana W.c11 
- ~avou dea laotora 
- 1'em&O Looala ' 
.' "BraVo, ~vo, lIr-~VO .. " 

PerLl. V,n~t\lrè. ' 
-Pl~ l1tor~ 

'por ~ilero¡ 
- ttIzoorJ.C8 d" mtiu" 

J?Or J.V.D. 
- SUco.peos 
- "IQa 010';06 do IJ.~;OD-

ten la. n'Uit .. 
pel Conclo lk'~ 

llU. OOl.leo'~1u de aeü.a.oo16 
v~l 1'9Dl)eotu la. llibGl"Iia.t 
d expresai6 i la ~v.rsi
ta.t d:o¡:.1n1ons. 

lCl. 001.loot1u do ¡(ed,aooi6 
1lO e8 roapo¡¡,oa.b111tza. ne
o8od:H.atlent do lea a;,in1-
ona dola ool.laboratloroi 
no uc oCJmpromot Bo que tot. 
ela oBor1ta re~tB Gi~~n 
llu'o11oa. ta. 

, " .' '. Som, a l e.tiu, t~p. de calor' 1 vaoanoe 
dies de 801'1 de platja, perb tamb4 de 
oabbr1es i treball. Aquest Butllet! eur 
amb ttenta planes, entre elle. i .e,"in 
les entreviste8, hem parlat amb la Mar! 
Serra -considerant que la regidor1a de 
Sanitat 1 Sanejament 6. una de lea .'a 
important8 de la vida mun101pa1-.. Tub' 
un extena 1n.t'orme sobre el" plena -1n
oluint l'extraordinari de 1 'Ho.pi tal-I 1 
dues noveS ,aeooiona • 'IReoordant un ana 
d'ahir'de la noatra vila" per l'smio Ti 
i la "PJ.ana Literària". Cal dir que es
tem oontenta de lea ool.laboraoions re
budea 1 també de les tre. cartes pel Po 
taV8U dels Leotor8. 
TanmateiX volem donar a oon~ixer qui som. 
el Col.leotiu de'R~daooi6, coea que ei 
no hem fet abans ~ 'aperqu noeetava pr 
definida la personalitat del mateix i e 
tru~turalm.ntmanoava un delegat re.pon
sable, que ,. ne cessar! per la legalitza 
016, ja en tràmits. Recordem que el Col. 
leotiu està obert a tota, i que e.pere. 
tot tipus de suggeràn01ee, oritique., o-
pinions, ••• 
COL. LECTIU DE REDACOIO I 
Responsable I Joan Ventura Brugulat. 
Col.leotiu I Josep Aiguabell&,NartaAlbà 
Esteve Baroe16, Ramon Brugulat,Mero' C~ 
bó, Anna PudO, Elena Roget, Amadeu Rovl 
ra,Llui8 Torres,Joan Ventura,Huth Vert. 

Llagostera, agoat de 1.980 
"IIJTLLETI D'INFOIUlAOIO LOCAL" 

liA , 
Dirig1't pel I 

Col.leotiu de Redaoci~ 
Editat per I 

L'A8soo1ao16 de Ve!ns 

Dipbsit Legal 
.,;;' 

Apartat' 54 
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*wt -- . -Portada. el' àlrio ¡';¡arquès 
1'oto ''lJAJ,.I,.LLOS&U. 

-~rt;i.o 
-àlítoriaÍ ' 
-una ,.Jioa d ·iiS'tllriç, 

80bre una "lata.. 
·"(k.ta.1Ull~11. 'ü.wi. 
-Plana. de gresoa 
-M\YS enrera. 
-'l'NB ~ de 1 1 11 Setoaab. 
-"~oorGant ,\m ans el' ~i1t 

,' do , ].a; noutra Vila")(~r ' 
, -~i:tlor,làtic3. ocól~l¡.-ioa. •. 
~s inCondia fore~t~s " 

-"Llei" por ~u 
;';"'lt'Ón1eB · d t Gó5"tiu" íHlr ' 
' : ·J.v.n~ , . . 

' -~~,aol . i 0lIl&lra" )er 
LlorG~ Ye,ritura.. 

- .A,oud.l..1iu d' en l'Ca:;:on' 
, -p].ana. , Li terà.ria per ,,·~{Jroa 
-"SobJ:e el ' v;l.v:J. ~va.\:.ib. y , 
tal." rJ6r Ll'U.!~ Vert 

-"¡l.Oflex:::,oxu; ~ü t&r.1oau: 
"-¡)Or Jo;odi'1.~ , 
... u d.eS'lmi t~ lIll mort" 

:pt\r Joi'd1 1J.1o~ 
-Poria.wu ''tels lo oi ore 

' ~ttSobl'O l'A.\W" · 'pl)r J."I • B.' 
',- "Sol:st:i.oi d'e¡;;"t1u" ~)er '" 

l' AA:. V''¡ • . 
-Plaala. intn.n;~il .. 

• o' •. .. ~ 

:ï::l Ool.leo·;iu!.lo '(8c.k~ci6 · 
VQl rasriOotar· la.llibc;¡,~~·t 
ü, ' exprons16 i la dive~1t~ 

' d·opini6n8. ' . 

~ Co¡.leot1u ~e dedacció 
, no es reG~loZlOL ... -;,)ilitza. ~oeo 
aA.ri.a.i.nt~e · le,.cmin1on.3 

, dels ' ool.la.bol'adóÑ i no 
,es OO¡¡¡Pl'OmG't a. C~ t·o;~s eli 
e:;¡c>ri'ta :"bltssi·\Ú.i1 'DU-

' blioa.ts. . i • ,~ ... • 
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SUMARI 

1 Portada d'Enric Marquès 
(Fot. Mercè i Vall-llosera' 

2 - Pòrtic 
3 "Recuperem ell terrenyi de 

l'estació" pel Col.lectiu 
4 - Informació dos plens 
5 Dibuix Esteve i Comentari 

sobre el Butlletí Municipal 

6 - "Recordant un ans d'ahir 
de la nostra vila" per en Till 

7 "Carme Riera" per Mercè 
8 "Reflexions Sanidria" per 

Jordi Turró 
9 - -Plana de Gresca" per 

Tevepitu 
10 - Introducció Museut, i 

Entrevista Museu d'Agricul-
tura i Costums 

11 - Xerrlda amb el Conseller 
de Cultura, Josep Puig Rodó 

12 i 13 - Emili Viii: "Un lIagosterenc 
U.lustre" pel Col.lectiu 
i col.labor.ci6, Enric Marquès 

14 Les troballes arqueològiques 
a llagostera, pel CoI.lectiu 

15 Temes Locall, pel Col.lectiu 
16 i 17 - Secció Infantil"la Televisió" 

pel Col.lectiu 
18 - Ironia deIa vida: "Un oc

tubre Cultural 80 ... congelat" 
per jYb 

19 - "la T axicomania" (I) per 
Jaume Riera Brun .. 1 

20 i 21 - Portaveu deli lecto": 
-Raposta a Maria Serra 
-Un net dium ...... per LI. 
Ventura 
-Ortuella 1980 
Uagostera ¿ ..• ? per 
Cant8clar 
·"Los Ci..,." de lIago1tera 
la nuit, By: El Conda Brkula 

22 - Cont. "La Taxicomenia" 
PoeIia Josep Calvet 

23 - Succasos per T evepitu 
Mots encreuats nO 1 per Albi 

24 - Acudits d'en Ramon 

Quan estem escrivint aquest Pòrtic ja sabem que el 
Butlletí sortirà tard. Els motius són fonamentalment dos: 
problemes tècnics a la impremta i el canvi de ciclostil 
a offset, per, obviament, guanyar amb presentació i qualitat. 
Per a nosaltres era veritablement capficador el veure cada 
mes que tots els esforços de redacció quedaven molt limitats 
degut essencialment a la impressió amb multicopista. 

Fins ara sempre hem treballat amb la màxima senzillesa 
de medis per embaratir el cost del Butlletí, però arriba el 
moment en què hem de prendre una decisió, i, lògicament, 
si l'editem amb offset vol dir que quedarà descompensat 
econòmicament. Així, si bé el número d'aquest més, practi
cament el financem amb el saldo del Butlletí; el corresponent 
al mes de desembre -que pensem fer-lo extraordinari de 
Nadal- l'haurem de subvencionar amb anuncis. Pel que 
agrairíem al qui desitgi coUaborar amb nosaltres mitjançant 
un anunci, s'adÍ'ecés a l'apartat 54, o bé a qualsevol dels 
membres del Col.lectiu, ans delIS de desembre. 

En aquest número el tema central l'hem dedicat als 
Museus perquè creiem que és un motiu important el recobrar 
i fer perdurar la nostra identidad a través de la història i el 
temps. 

Informem que, si no hi ha cap entrebanc, durant els dies 
de Nadal organitzarem una exposició de fotografies del gran i 
polifacètic artista que fou, l'Emili Vilà. Fotografies que estan 
cedides per la Sra. Clara Bussot. 
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Josep M.a Fàbregas 
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11 . "Plana de Gresca" per Teve 
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per LI. Ventura Sabarí 
14· "Una minuta pel dia de Nadal" 

Gentilesa de "Mas Roura" 
"Com celebraven en una masia 
la nit de Nadal" per en Tià 

16· Apunts de les Festes Nadalen-
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Petita agenda de les Festes 

18 - "La Toxicomania li" 
per J. Riera 
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per M.a Elena Montiel 
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"La mort d'una secció" 
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22· "Secció Infantil": 
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per Cantaclar 
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per F. R. D . 
.. Resposta de l'Agrupació de 
Llagostera del PSUC" 
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Mots encreuats n.O 2 
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Hem arribat als deu mesos de Butlletí, a Nadal, a acabar l'any ... 
I a hores d'ara no sabem si sortirem de nou. 

-Què ha passat? -Hem de dir que estem contents de les coUabora
cions rebudes, també de l'acceptació que hem tingut i el número pasnt 
demostra un principi de les nostres possibilitats. 

Com recordareu ens vam comprometre a sortir fins al desembre. 
Ara es planteja el problema de la continuïtat per diverses raons. En 
primer lloc la Junta de l'AA. VV. ha presentat la seva dimissió, i degut 
a la dependència legal del Butlletí amb aquesta entitat, és necessari que 
surti una altra junta per seguir endavant amb la revista. Amb aquest fi 
ja s'han convocat dues Assembles de Socis, sense resultats positius. 

A més podem dir que el treball material ens ha desbordat. Per diverses 
causes el Col.lectiu queda força desmembrat i per poder continuar és ja 
necessària l'entrada de gent nova. A aquests dos problemes bàsics hi 
hem d'afegir que per la legalització definitiva la Secretaria d'Estat per 
a la Informació ens ha comunicat que fa falta el contracte amb un pe
riodista inscrit en el R.O.P., per la direcció del Butlletí. l'aspecte eco
nòmic és una altra qüestió important. Amb l'actual confecció surt molt 
difícil l'amortització, i s'ha d'estudiar la financiació, junt amb la qualitat 
d'edició. També sembla que el local on treballem --el de l'AA. VV.-, 
ha estat soUicitat per l'ampliació de la guarderia, amb el que es podria 
presentar una altra dificultat. 

Per aquests motius tothom que estigui interessat en què tinguem 
un medi d'informació local i independent, i perquè d'una vegada es 
pugui demostrar que a Llagostera les coses també poden durar, es pot 
posar amb contacte amb nosaltres, o pot venir a la reunió que convo
quem pel proper dimarts dia 30 de desembre -a les 10 de la nit al 
local de l'AA. VV. (antigues escoles)-, en la qual s'haurà de donar una 
solució definitiva als problemes plantejats. 

AI mateix temps donem les més sinceres gràcies als anunciants que 
han coUaborat a finanzar aquest número. 

Durant aquestes diades als baixos de la Casa de la Vila hi haurà una 
exposi lió de fotografies de l'artista local Emili Vilà, cedides per la 
Sra. Clara Bussot. Exposició que hem organitzat amb el suport de 
l'Ajuntament. 

MOLT BONES FESTES A TOTHOM. 
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de la nostra vila" per en Tià 

6 Greca per Teve 
7 El Ple 
8 Jo compro, jo venc ... 
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-Entrevista: Ramon Cantó 
-Visita a l'Hospital 
-Què fan les persones grans 
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- Testimoniatges 
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"Simplement una lamentació" 
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El Col.lectiu de Radacció vol raspac· 
tar la llibertat d'expressió i la diversitat 
d·opinions. 

El Col.lectiu de Redacció no es res· 
ponsabilitza necessàriament de las opi· 
nlOns dals coUaboradors i no .s compro· 
met a qua tots als escrits rabuts siguin 
publicats. 

Tanmataix s'accaptaran traballs sig
~ats amb pseudònim. però al CoL/actiu 

8 d. sar sabedor del nom de I·autor. 

PÒRTIC 

. Fa pocs dies, infonnàvem casa per casa a tot el poble. de 
que una vegada superats part dels problemes existents, sorti- I 
riem de nou aquest mes de febrer: al mateix temps amb el 
lema "Per a la Cultura í la Informació" demanàvem subscrip- ! 

tors i participació per a poder consolidar defInitivament el 
Butlletí. La crida ha estat relativament ben rebuda. encara 
que necessitem més lIagosterencs que s'interessin per aquest 
treball. que és el de tot el poble. 

-En aquest número escollim de tema central: La Vellesa. 
Aquesta "tercera edat" que temem, i alhora desitgem arribar. 
Hem intentat fer un informe complert. amb estadístiques. ! 
pensions. xerrada a l'Hospital, testimoniatges. situacions 
de la gent gran ... 

Des d'aquí volem retre homenatge a dues persones 
que, segons el cens de l'Ajuntament. són les més grans avui a 
Llagostera: dels homes. és l'Eusebi Casanovas Roquer. i 

nascut el 12 - 4- 1889 (93 anys). i de les dones, na Fran-
cesca Coris Borrell, nascuda el 21 - 1- 1882, que per tant 
ara l:s centenària. Aquesta senyora actualment resideix a 
Barcelona. 

-Febrer és el mes del Carnaval, del Carnestoltes. aquesta 
bella i vella tradició -a Llagostera perduda- que nosaltres 
hem buscat a través del temps, amb l'ajut de l'amic Tià, 
que a més ens ha cedit el programa de la portada. Reivin
diquem el CARNAVAL A LLAGOSTERA! Que la festa torni 
al poble, com el poble vol tornar a la Festa!! 

-Hem ampliat els Temes Locals, que ara anomenem 
"Coses del Poble", i procurarem, cada vegada més, que res 
se'ns escapi, que tota noticia tingui el seu racó. Estrenem 
Secció d'Esports, informant, a cura de les mateixes entitats, 
de tot el que ha estat important durant el mes, quan a Fut
bol, Motos. Hoquei, Bàsquet, Handbol... També un Concurs 
Infantil de preguntes culturals, sobre el poble, que esperem 
tingui el ressò que mereix l'esforç del seu realitzador. en 
Llorenç Ventura. 

Ah! I el proper mes de març, l.er aniversari de sortida! .. 
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14 Primer Aniversari del Butlletí 
15 -Última Hora- Projectat Ae

ròdrom al Pla de Panedes. 
16 a 18 "La Informaci6 dels anys 60 

a Llagostera" -Entrevista al 
l'Equip de Redacci6 del 
" Lacustaria" 

19 "Arqueologia" - Entrevista 
F. Vergés 

20 Plana dels Infants 
22 "El drama del Pallasso" 

Josep Calvet 
23 Acudits d'en Ramon 
24 - Portaveu dels lectors: 

-"Els regidors socialistes 
informen" 

-"Enhorabona i Endavant" 
per A. Mascort 

-"Rèplica aD. Vert" 
per R. i M. 

-"EI cinema i els nens" per Z. 

26 '-¡-oxicomania i ''l'' 
per Jaume Riera 

'Z1 Esports 

28 Concurs Cultural Infantil 
per LI. Ventura 

29 Ni mar, ni muntanya ... per jvb 
Poesia, per Josep Calvet 

30 L'Associació de Veïns informA 
Agenda. 
Mots encreuats. 

El Col.lectiu de Redacci6 vol respec· 
tar la llibertat d'expressió i le diversitat 
d'opinions. 

Et Col.lectiu de Redacci6 no es res· 
ponsabilitza nece.riament de les opi· 
nions dels col.laborldon i no es compro· 
met I que tots els escrits rebuts siguin 
publicats. 

T Inmlteix s'accepti ran treballs silt 
nits amb psaudònim, però .1 Col.I.ctiu 
hi d. sar sabedor del nom d. l'autor. 

Hem de manüestar la nostra satisfacció per l'excel.lent 

acolliment que ha tingut el número dedicat a la Vellesa. 

Però també suposem que està a la ment de tothom l'esforç 

que es requereix per fer sortir una revista -mínimament 

completa- cada mes. Ens trobem que un dia s'enganxa amb 
l'altre ... 

Però una cosa s'ha demostrat: Uagostera necessita 

vol una publicació. Ara només cal poder-la mantenir, 

això ja no depén solament de nosaltres. 

* * * * 

Aquest Butlletí el podríem anomenar "el de les en

trevistes". Hem parlat amb en Uorenç Magrià, "El Tall", 

Comandant de l'Exèrcit Republicà, que després de 42 anys 

d'exili ha tomat al poble. Hem dialogat amb els nostres 

"antics collegues" del "Lacustaria", una llarga entrevista 

plena d'anècdotes -algunes impublicables-, però que ens 

demostren que en temps de negror també pot brillar el sol, 

doncs el bon humor no els mancava als amics del "Lacustaria'~ 

Xerrada amb en Francesc Vergés, gran afeccionat a l'arqueo

logia, amb un tema de fons: la necessitat d'un Museu d'Ar
queologia Municipal. 

El mes passat vam tenir un fet d'excepció: el 23 de 

febrer. Degut a la importància del mateix hem fet un qües

tionari a quatre representants de la política local. 

Com a notícia de darrera hora, hi ha la conftrmació 

del projectat Aeròdrom al Pla de Panedes. Tema que procu

rarem tractar amb més profunditat properament. 

COL. LECTIU DE REDACCIÓ: 

Marta Albà, Esteve 8arce16, Ramon Brugulat, Mercè Carbó, Vicenta 
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BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

PÒRTIC 
SUMARI 

3 Pòrtic 
4 a 6 "50 Aniversari 

de la República" 
7 "Un ans d'ahir a la nostra vila" 

per en Tià 
Poesia de Josep Calvet 

8 i 9 Coses del poble 
Jo compro, jo venc 

10 El Ple 

11 Normalització del català 
Sant Jordi 

12 - "Els hàbits i les pautes" 
per D_ Vert 
Poesia de Josep Calvet 

13 a 15 Grups "Cases Barates" 
i "Girona Futur" 
El problema de la vi venda 
a Llagostera 

16 i 17 Historieta gairebé muda 

18 Aeròdrom a Panedes 
per Che-rrallonga 

19 

20 
21 

"Ha mort una dona" 
per Maria del Mar 

Entrevista a Pere Tarinas 

Acudits d'en Ramon 

Ni mar, ni muntanya 
per J_ V_ B_ 

22 a 25 Portaveu dels lectors 
-Sols per treure dubtes __ _ 
-Contestant a M_ R_ 
- Total desacord amb M_ R. 
-Algunes preguntes a 

l'Ajuntament 
-Sobre l'Aeròdrom 
-Bon dia .. _ Llagostera 
-Per un Ajuntament català 

26 Plana pels infants 

27 Concurs Cultural Infantil 

29 Esports 

30 Aeròdrom 

31 Mots encreuats 

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

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

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

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

* Volent complir el que anunciàvem el mes passat en 
relació a què tractaríem d'informar amb més profunditat 
als nostres lectors del tema del projecte d'aeròdrom a Panedes, 
havíem iniciat uns contactes amb els promotors -Aeroclub 
de Girona-, amb l'alcalde i amb els membres del "Grup de 
Defensa de les Gavarres" per tal de fer una taula rodona i 
conèixer els diferents punts de vista. Com expliquem a l'últi
ma pàgina això no ha estat possible per aquesta vegada, però 
no renunciem a intentar tractar el tema en propers números. 

* Aquest mes hem dialogat amb el President de l'Associa
ció de Veïns de les "Cases Barates" i amb representants del 
grup "Girona Futur" que ens han parlat dels molts problemes 
que tenen plantejats i de la seva preocupació per la tardança 
en arribar a solucions satisfactòries. 

* Enguany s'acompleix el 50 Aniversari de la proclamació 
(14-abril-31) de la 11 República. Degut a l'extraordinària 
importància que tingué aquest esdeveniment en tot l'Estat 
espanyol i en particular a Catalunya, hem volgut fer, mit
jançant una entrevista, un petit resum dels aconteixements 
històrics més trascendents d'aquella època, que portaren a 
un notable canvi de les estructures pol ítiques i socials del 
país. 

* Dintre les seccions habituals i seguint amb les entrevistes 
que volem fer cada mes a algun personatge popular, hem 
parlat amb en Pere Tarinas i Horta, que ha estat mig segle tre
ballant de funcionari a l'Ajuntament. 

* A partir d'aquest mes tenim una baixa important en el 
Col.lectiu de Redacció. El nostre dibuixant Esteve que venia 
animant el Butlletí des del primer número, se'n va a la mili. 
Per això es despedeix temporalment a les planes centrals amb 
una irònica "historieta gairebé muda", on ens demostra una 
vegada més el seu enginy. 

* Per acabar, arrel de la problemàtica entorn de la llengua, 
cultura i personalitat catalanes, motivada pels últims esdeve
niments polítics i plasmada en fets tan concrets com el 
"Manifiesto" i la setmana "Catalunya Avui" a París, és pel 
que condemnem enèrgicament aquest esperit obstruccio
nista -que no és nou-- i expressem el nostre desig de què 
malgrat tots els entrebancs, anem assolint la completa norma
I ització de la identitat del poble català. 
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BUTLLETI DE LLAGOSTERA· 3 

PÒ IC 
SUMARI 

3 Pòrtic 

4 a 7 "Les Drogues a Llagostera" 
-Xerrada amb joves que 

fumen "porros" 
-Parlem amb el Psquiàtric 

de Salt 

8 i 9 El Ple 

10 i 11 Coses del Poble 

12 Recordant un ans d'ahir, 
per en Tià 

13 a 17 La Festa Major a debat 

19 Entrevista amb el President de 
la Diputació, Sr. A. Calzada 

20 Entrevista a Margarida 
Ensenyat "L'Artista" 

22 - Portaveu dels lectors 
-Rèplica a una rèplica 
-Carta al Batlle 
-El Batlle i la llibertat 

d'expressió 

24 Ni mar, ni muntanya 
per jvb 

25 Esports 

26 Concurs Cultural Infantil 
per LI. Ventura 

27 Poesia per Josep Cal vet 

28 Acudits d'en Ramon 

29 Plana pels infants 

30 Mots encreuats 

El CoUectiu de Redacció vol respec· 
tir la lIibertlt d'exprlSSió i Ii diversitat 
d'opinions. 

El CoUectiu de Redecci6 no es ris· 
ponsabilitzl neclssàrill1llflt de liS opi· 
nions dlls coUlborldors i no IS compro· 
met a que tots lis escrits rebuts siguin 
publicats. 

T Inmateix s'acceptaran treballs sig
nits amb pseudònim, però al CoUectiu 
ha de sar sabedor dal nom da l'autor. 

Per raons d ',spai, ,I CoUlctiu da 
Redacció as raserva al dret de resumir el 
contingut fonamental dels ascrits. 

Arrel de la pregunta referida al Butlletí, feta al ple 
del passat dia 8 de maig, ens creiem en el deure de puntue
litzar breument quins han estat els fets que donaren pau a 
aquella intervenció. 

El dia 2 de maig arribava a les nostres mans una carta 
signada pel Sr. Batlle en la qual se'ns demanava li féssim 
saber el nom que s'amagava sota el pseudònim Xe-rrallonga, 
qui signava un article sobre l'aeroclub en el Butlletí del 
mes passat. L'objecte de la petició era poder exercir les 
accions oportunes per defensar el seu bon nom, el qual 
creia que quedava en entredit en l'esmentat article. En la 
nostra contesta amb data 9 de maig, explicàvem que nos
altres en acceptar escrits amb pseudònim ens comprometem a 
no fer públic el nom d'aquella persona o persones que per 
un motiu o un altre escullen aquest sistema i volen mantenir 
la seva identitat en secret. Per això, i no infringint la legis
lació actual en matèria de premsa, no podem facilitar el nom 
o noms dels que signen amb l'esmentat pseudònim. 

A nosaltres però, ens agradaria aquí recordar aquella 
clàusula que encapsa la el "B u tll et í", mes rera mes, per la 
qual no ens responsabilitzem de l'opinió reflexada en els 
escrits publicats a la revista. 

Tanmateix ens reafirmem en la defensa de la llibertat 
d'expressió, on creiem té cabuda escriure sota psudònim. 

• • • • 
En el nostre afany d'informar de la realitat del nostre 

poble, portem a aquestes planes el tema de la droga. Aquest 
mot que tan preocupa ala societat actual, però del que poden 
haver-hi moltes concepcions diferents. 

Degut a què no hem sabut res més de l'aeroclub sobre 
la nostra intenció de fer un debat sobre l'Aeròdrom, conti
nuem cercant dades que serveixin perquè els lIagostBrencs 
tinguem una informació clara i concreta de l'assumpte. 
Amb aquest fi hem anat a parlar amb el President de la 
Diputació, Sr. Arcadi Calzada. 

La Festa Major ja està novament amb nosaltres. Ens 
reiterem en què no volem crear cap mena d'antagonisme 
amb el programa de F.M., però lògicament la Festa havia 
d'ésser el tema central d'aquest número. 

BONA FESTA MAJOR PER A TOTHOMll 

COL. LECTIU DE REDACCIÓ: 
MartA Albà, Esteve Barcel6, Ramon Bruqulat, Mercè Carbó, Vicenta 
Casamit~, Enric Ramionet. Elena Roget, Amadeu Rovira Lluís 
Torres. Miquel Trias. Joan Ventura, Ruth Vert. ' 

Llagostera, maig del 1981 "BUTLLETI DE LLAGOSTERA" 
núm. 13 

Diriqit pel: Col.lectiu de Redacció Editat per: L'As~ci6 de Vems 
Apartat 54 LLAGOSTERA . 

Imprimeix : Gràfiques Duch . Cassà Dip6sit Legal: GE·300·1980 



I 
'- o 

• 

8U¡L ~E 11 íJE L~AGOST ERA · 3 

PORTIC 
SU!V 0. I ': 1 

3 Pò rt!c 

4 a 6 Entrevist a a Jos ep Cal. et 
.. Li! passió pe r l'Mt '' 

7 "PertorbacIó" 
de Joan A. F rigola 

a ¡ 9 Núr mes Suhsld¡¡mes 
• Co nferònc liI de equip 

redacto! . 
"Debat 

iO , 11 Coses del P() hle 
jo compro , 10 venc 

13 iJ 15 El modernisme 
a Llilqost e ra 

16,17 "Les drogu es" 

18 

• Taula rodona a 

la Casa de Cultura 
de Girona 

Filatèlia i Numismàtica 
per Gerard Coris 

19 I 20 Esports 

21 Concurs Cultural Infantil 

22 

23 

24 

25 

per LI . Ventura 

Acudits d' en Ri!mon 

Ni mar, n: muntanya 
per ].v.b. 

"Els tunstes" per A. M. 

"Un dia feliç" 
per alumnes de 6.è d'E.G.a. 

I I. 
! ! 

Sentim haver de sortir tan tard , però ens hem d 'e)(cusar 
amb les Festes Majors . Primer la de Lla(jostera i després la 
de Cassà (impressor) . 

I 
¡ 
I 

Per diferents motius manquen les seccions habituals 
Plana dels infants , Un ans d 'ahir ... , Portaveu dels lectors 
(no hi havia res), el Ple (no s'ha celebrat fins el 26 de juny ) 

Fins ara la revista ha sortit sempre amb diferents temes 
de més o menys interès, però essent redactats la major ia 
pe! Co!.lectlu. Hem de recordar que acceptem col.laboracions, 
cartes, treballs .. , tot el que en definitiva pugui significar 
una participació del poble amb l'única eina que tenim d 'e)( , 

pressió ciutadana. 

• A finals del segle passat i començaments d'aquest , la 
certa prosperitat que donava la indústria del suro, va motivar 
que arribés a Llagostera la corrent modernista. La intenció 
del nostre treball és donar a conèixer aquest vestigis d'interès 
històric-artístic i alhora demanar el possible per llur conser

vació . 

• Les Normes Subsidiàries pel Planejament Urbanístic de 
llagostera, és el fet i/o procés més important pel present i 
futur de Llagostera. Esperem que l'interès que ja va despertar 
la presentació al públic, es vagi consolidant i es participi 
en la seva elaboració, essent un poble que realment es preo

cupa pel seu esdevenir , 

.. Entrevista, petit homenatge, a Josep Calvet i Amat : 

del CoLlegi Ntra. Sra. del Carme 

pintor, poeta , escriptor, mÚSIC .. , Què podem dir que no se 
sàpiga d'en Pitu Calvet, aquest home que dins les seves pos
sibil itats, ha fet de tot en el camp de l'art. 26 Solstici 

Mot ~ encreuats 

El Col.lectlu de Rtdacclo ~O l respec 
tar la lliberlat d'expreSSió I la diversitat 
d'opinions. 

El Col.lectlu de Redacclò no es res 
ponsabllitzl neClSSlrl.ment de 18S Opi 
nlons dels col.llboradon , no es compro 
mill 8 que tots els escnts r.buts SIguin 
publicats. 

T anmat,ix s'acceptaran treballs sitt 
nits amb pseudònim . pero el CoUectiu 
ha de ser sabedor del nom de l'autor. 
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Casa rru tjana , Enric Rarruonet. Elena RCXJI!t . Amadeu Rovira . UUIS 
Torres , Miquel Trias Joan Ventura , Ruth Vert 
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BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

PORTIC 
SUMARI 

3 Pòrtic 

4 a 6 - Entrevista a Martí Llosent 

6 Curiositats de l'àvia 
Poesia de Josep Cal\let 

7 El Ple 

8i9 Coses del Poble 

10 i 11 Recordant un ans d'ah iL .. 
per en Tià 

12 a 15 "La Sanitat a llagostera" 
* la Reforma Sanitària 
* Funcions dels Tècnics 

Sanitaris 
• Què passa a llagostera 

amb la Sanitat? 

16 a 19 Presentació del Projecte 
de l'Aeròdrom 

• Aeròdrom, sí o no? 

20a 22 Taula rodona: Mestres i 
Alumnes del curset 
de Graduat Escolar 

24 Acudits d'en Ramon 

25 a 28 Portaveu dels lectors : 
* Fi d'una bona feina 

encetada 
* Amb gratitud al Dr. Turró 
* Un Ple conflictiu 
• Bon dia ... llagostera 
* Democràcia atípica 

29 Plana pels infants 

31 Ni mar, ni muntanya, per ¡vb. 

32 Solstici, per Amadeu Rovira 

33 Poesia 

34 Futbol 
Mots encreuats 

El Col. lectiu de Redacció \Iol re$pec 
t~r la llibertat d'expressió I la diversitat 
d OPinions. 

E I Col.lectiu de Redacció no es res
ponsabilitzi necessàriament de les opi 
nlons dels col.laboradors i no 8S compro ' 
met .a Que tots els escrits rebuU siguin 
Publicats. 

Tanmateix s'acceptaran treballs sig
~ats amb pseudónim, peró el Col.lectiu 

I d. sar sabedor d.1 nom de l'autor. 

Re:er . ~aons d'espai, el Col.lectiu de 
aCCIO es reserva el dret de resumir el 

contingut fonamental dels escrits. 

• Aquest número "Extraordinari d'Estiu" cobreix els 
mesos de juliol-agost. Pensem que com tothom, hem de fer 
unes petites vacances, tot aprofitant la circumstància de què 
la majoria dels subscriptors han pagat fins el mes de juliol. 
Ouant els que hagin pagat tot l'any, els valdrà per un número 
del 1982. 

* "La Sanitat a Llagostera" és un treball que intenta ex
posar una situació que fa temps preocupa a la majoria de lla
gosterencs. L'informe potser ens ha quedat curt, però degut a 
la importància del mateix, el deixem obert a tothom que hi 
vulgui aportar quelcom. Seria bo conèixer més opinions 
sobre el tema. 

* Hem mirat de recollit tot allò que es digué en la presen
tació del projecte de construcció d'un Aeròdrom i urbanit
zació al Pla de Panedes a càrrec de l'Aeroclub. N'hem fet un 
escrit d'opinió on expressem la nostra preocupació pel 
futur que pot tenir aquest projecte. 

• El curset de Graduat Escolar per a Adults també ha 
motivat la nostra atenció. AI llarg de tres hores vam xerrar 
àmpliament amb mestres i uns quants alumnes sobre la im
portància de la cultura, les possibilitats de continuar aquests 
cursets o seguir amb cursos superiors i la necessitat de l'en
senyament a analfabets. Temes, especialment aquest darrer, 
dels que s'hauria d'ocupar la regidora de Cultura de l'Ajun-

tament. 

* El "Sr. Martí" no podia faltar en aquestes planes. Oui 
ha fet com ell en el camp de la música?: -És un petit ho
menatge a un home que creu que "l'art és el millor que té 

l'home". 
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BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

PORTIC 

SUMARI 

3 - Pòrtic 

4a7-

8 a 9 -

10 

11 

13 

Entrevista: Antoni Mascart 
"Recerques sobre 

la deportació" 

Negativa del Batlle a participar 
en la taula rodona 
"Dons anys d'Ajuntament 

democràtic" 

Acudits d'en Ramon 

El Ple 

45 dies del Callll d'Estiu 

14 a 19 Taula Rodona: 
l'Esport a Llagostera 

20 Escacs per jave. 

21 a 23 Recordant un ans d'ahir, 
per en Tià 

24 a 25 Portaveu dels lectors 

26 

27 

28 

29 

30 

Ni mar, ni muntanya, per jvb 

Plana dels infants 

Coses del poble 

Curiositats de l'àvia 

Poesia: -Llorenç Ventura 
-Josep Calvet 

Mots encreuats 

t ~I C.ol.lectiu de Redacci6 vol respec· 
d~o ~ !lrbtrtlt d'expreaió i Ii diversitlt 

PIOlon .. 

Pon~b~~l.Iectiu de, Redecci6 no es res· 
nion Iltzl nece.ntment de les opi· 
mtt s del, col.llboredors i no es compro' 
pUbli~I~' tots .Is escrits r.buts siguin 

nltsT~n~lteix S:lcuptlrln trebllls sia
hi d. m p.udontm, p.rò ., Col.lectiu 

p .r IIbedor del nom d. l'autor. 

RId.~Ci~.ons d'aspli, el Col.lectiu da 
Contingut ~s r'.Na .1 dret de resumir .1 

L--- onamantal dels .scrits. 

• Des del núm. O del Butllet( venim insistint en què la 
nostra finalitat és inform .. , com a tasca cultural i testimoni 
d'una època del nostre poble. Aquestes planes sempre estan 
obertes a tothom qui vulgui participar amb escrits, cartes 
opinions, e1l:. Creiem que es fonamental que el poble estiguí 
informat del que passa, a tots nivells, en els diferents esta
ments i entitats locals. Per aquest motiu amb més o menys 
encert, a cada número anem desenvolupent un tema que pen
sem sigui d'interès per ala majoria. 

Entrant en el tercer any d'Ajuntament democrlltic 
volíem fer un repàs (taula rodona) amb alguns dels seus mam: 
bres i p.-tits (representants tant del grup de govern com de 
l'oposició), sobre els punts més destacables de la política 
lIagosterenca. Tal cosa no ha estat possible, per la negativa 
del batlle a assistir-hi (ens ha tramés una carta donant les seves 
raons). Opinem que en una societat democràtica, el djjleg 
sempre ha d'6sser possitiu per a tothom. La por a la infor-
mació segueix vetllant. 
* Un dels camps més desatesos per les diferents corpora
cions locals -deixant a part la cultura- és l'esport. La manca 
d'instal.lacions (per fi sembla que la pista poliesportiva és un 
fet), la falta d'un programa escolar, i essencialment la defi
ciència en la coordinació de infantils a juvenils iseniors, han 
fet que les insuficiències del nostre poble en el camp del'es
port siguin notables. Malgrat tot en alguns esports es van 
formant nous equips, degut a la iniciativa, principalment, de 
voluntariosos aficionats. Altres com el futbol es van mante
nint. Encara que amb nostèlgia, recordem un dels bons equips 
integrats per nois del poble -foto de la portada- que ha tin-
gut la U. O. Llagostera. 

Per tenir impressions SObre la situació actual i conèixer 
la problemàtica de cada grup, ens hem reunit en taula rodona 
amb els diferents representants locals. 
* "Recerques sobre la deportació", és un recull d'escrits 
testimonis, fotografies, penonalitats, etc., que d'enç6 un~ 
cins anys bé fent l'Antoni Mascort, sobre tot el relacionat 
amb els camps de concentració alemanys de Mauthausen i 
Gussen, on va morir el seu pare. Document 
elaborat amb caire particular, però que pot ésser molt in
teressant per a tota la col.lectivitat lIagosterenes. 
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Torres. Miquel TrUs, Joan Ventura, Ruth Vert. 
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f: C,) I le!.tlll de Renalc ',- vol reSOll1 
tar la Illhertat d'exll'I!SS IO • la dlvprSlla' 
n 'ODlnJOn\. 

E I Col Il!rtlu de Redac(l c no es les 
ponubJilua nllcessa"arnent de les op' 
n,ons ollls col iabolanors . n u ps comp' o 
met a Que lots els escrl ls ' eouts SIIl ' ,ln 
publlr.ats. . 

Tanmateix ! ftCceptalan treballs sill 
nats dll1b pseudonlm , pera el CUllecllu 
ha de ser sabedlll del nom de ! autor 

Per raons d 'espai , el r::l IIRrtll l de 
u"ddl:(l ll es 'p.serv a el dret dp. reSllmll ei 
'ontlnQlJt fnnanlental df!IS eS!:,lts 

"--------- ------- - -

Mes de tardor. El temps i el paisatge influeixen decisi
vament en el nostre comportament. El sol, l'alegria i el 
color de l'estiu ha cedit el lloc als paisatges de tardor, els 
arbres nus, les alfombres de fulles, fan predominar el roman
ticisme en l'ambient. És temps de pluja, temps de mirar el 
món des de rera els vidres. 

Els problemes de la pagesia, que ocupen les pàgines 
centrals del Butlletí, hem intentat mirar-los des de darrera 
els vidres, entre altres coses perquè ens afecten molt directa 
ment, malgrat que sovint no volem reconèixer-ho . A voltes 
acollim amb escepticisme les contínues queixes del pagès . 
Estem en una època d'insensibilitat front els problemes més 
greus però, no ens enganyem, cada dia s'abandona el camp i 
aquesta és la prova més eVident de la duresa de la vida a pagès . 

L'entrevista d'aquest mes descobreix a en Pere Parés 
Capellera molt més que com a l'autor de "Les Filles del 
Taper" La valua i la sensibilitat d'un dels millors escriptors 
de Llagostera queda manifesta en la poesia LA BARCA (es 
cena de "Les Filles del Taper") i en la narració RIC BOCA 
NEGRA. 

Cada divendres al llarg de set setmanes l'escenari del 
Casmo L1agosterenc es convertirà en un teatre viu . La repre
sentació de vuit funcions de teatre (una infantil el dissabte), 
a càrrec dels grups de les nostres comarques, esperem gau
deixi de l'aSSistència que l'esforç dels AmiCS del Teatre i 
col.laboradors, es mereixen. 

* * * 
Es sabut que la nostra prinCipal font de fmançament és 

la propaganda, En el present numero miciem una nova forma 
de r.ol.laboració més a l'abast de tothom. Donem les gràcies a 
tots aquells que amb el seu ajut fan poSSIble que mes rera 
mes, aquest Butlletí surti al carrer. 

~ ---_ .. 
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Marta Alba, Esteve 8drcelo, Ramon Brugulat, Meree Carbe VIcenta 
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Torres MIquel Tnas Joan Ventura . '" .¡th Ven 
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"Atur i Crisi a Llagostera" 
Opinen: 
Sindicats: Climent Casanovas 

Narcís Casas 
Emili Soler 

El Ple 
Coses del Poble 
Jo compro, jo venc 
Curiositats de l'àvia 
"Temps i Coses": 
"El nostre Urtain" 

per P. Parés C. 
Ramon 
Recordant un ans d'ahir: 
"Full d'una tendra joventut" 
"Epitafis". Per en Tià 
Teatre 
"1,a Mostra j Pastorets" 
"Homenatge a la Vellesa" 
Xerrada amb 
Pepet Casadevall i Font 
Un tema actual 
"Democràcia", per X. Ventura 
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Portaveu dels lectors 
Ni mar, ni muntanya 
Concurs Cultural Infantil 
Poesies: Josep Cal vet 

Esports 

Antoni Mascort 
Joan Riera 

Escacs, per Jave 
Mots encreuats 

ACLARIMENT 
I.H I '('r¡ t (('pista a Iu "CdlH ¡'ru l.l'r,irii)" 

,\0/)'(' ('1 t('ttld d(' "Lu l'd.~('sju" ,1pdr(·.~lidíJ 
('" ('/ "'IA mern corrr' 'PI "/('1'1 t (lI I~i(·.': d'I II 
!u!n(', d,:i('nl 

"¡'(ntint (I,. 1<1 l'usf' 1/14(' l,] l'U,~('ShJ 

dt' l.!iJ,í!c)sf,'rd ("s (,Ht1tu!c'ru, d'insf'll.ltl 
(101/, l'('r d l'el/llU'.\' cic l/l'! l'lI T'lleh"1i 

,"'\I,nar IH1('S t/t'/(, L,·, Il/trl'S "i) ('\fI111 

!'(r'lJclfm/t's" .\ Hl(:, ¡I(l/Iia ,/e el,r: ", .. 1)ft· 

T'drudt's l'l" u ('(lHITJ/'t;r d 1111,('11 (,1~n)T'f"J' 
()lúJlI r', Hlt'1ll"j"1/¡J (1 "rl1/tÈ.i!d ("nn}n,J 

(', diu "( ,'t.i11l¡Jrd 'l,l'rdrid iiI' 1(1 ()n?(lnl~~(J 

c/() .. , ,\I1lth(",1l" ,/lJdJ1 h,lPhl d '(:"'>lr "l/f'r 

m,ll/d,Jtf \Hl/lical dl' L.Jhrutf(lr('\ \" (.u 
'¡(Jl/t'r()" " 

El CoLlectlu de RedaCCIÓ vol respec 
tar la llibertat d'expressIó I la diversitat 
d'opinions. 

El Col. lectiu de Redacció no es res· 
ponsabllitza necessanament de les Opi 
nions dels col.laboradors I no es compro 
met a Que tots els escrits rebuts sigUin 
publicats. 

Tanmateix s'acceptaran treballs sig· 
nats amb pseudónlm, peró el Col.lectiu 
ha de ser sabedor del nom de l'autor. 

Per raons d'espai, el Col.lectlu de 
RedaCCIÓ es reserva el dret de resumir el 
contingut fonamental dels eswts. 

BUTLLETI DE LLAGOSTERA· 3 

PORTIC 
LLAGOSTERA TAMBÉ ENTRARÀ A LA OTAN 

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

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

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

Des del Bu tlleti de Llagostera volem alçar la nostra 
feble veu per dir: Per la Pau, per la Llibertat. pel Desamle. 
NO A LA OTAN!! 

Perquè poques sentències han estat tan negades per la 
realitat i la història com aquella de "Si vols la pau, prepara 
la guerra". 

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

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

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

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

COL LECTIU DE REDACCIO 
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El Col.llctiu de RldlCció no IS res· 
ponsabilitzl ntel.riament di liS opi
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PORTIC 
FINS AQUí HEM ARRmAT!! 

Quan vam començar, dèiem que un dels principals obsta
cles seria el de continuïtat. Entrant ja en el tercer any de 
vida hem hagut de superar diferents dificultats per anar en
davant. Tot s'ha anat solucionant, però ara es tracta de la 
base. En el proper mes de febrer el Col.lectiu quedarà força 
desmembrat, degut a la sortida de pràcticament la meitat 
dels seus components, per raons diverses. 

De no entrar nous elements, veiem molt difícil que surti 
un nou "Butlletí" el mes de març. Observeu que no parlem 
de col.laboracions escrites o econòmiques, això també són 
problemes. però en aquest moment totalment secundaris. 
Cal gent amb ganes de fer, que tingui l'interès que s'ha de 
posar en tota cosa estimada, que cregui necessària l'existència 
d'un mitjà escrit d'informació per al poble. 

Llagostera ja ha tingu t diferents publicacions temporals, 
la darrera el "Lacustaria". Pensem que ara que hem aconse

guit afumçar-na una altra, seria molt trist i lamentable deixar-la 
. perdre. Quedi clar que aquesta responsabilitat no és exc1us
sivament nostra. El treballar per la cultura del poble és feina 
de tots. 

Una publicació escrita, a més d'ésser un mitjà d'informa
ció i comunicació, permet recollir per a demà els moments 
que estem visquent, dóna a conèixer fets, successos, docu
ments, que d'altra manera potser no veurien més la llum. 
Permet expressar lliurement l'opinió de tothom qui ho desit
gi Possibilita recordar les vivències .de llagosterencs, i sempre 
és una eina d'actualitat. 

Qui es senti motivat, o que només vulgui assabentar-se del 
funcionament del Col.lectiu, pot posar-se en contacte amb 
nosaltres. Tothom és benvingut. 
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8 Coses del poble. 

9' Curiositats de l'àvia. 
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10 Recordant un ans d'ahir .. . 
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Parlant sobre la natura. 

22 Portaveu dels lectors. 
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24 Carta del Sr. Joan Dabau. 

25 Homenatge a F. Saladas 
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29 Esports. 

30 Poesia - Mots encreuats. 
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BUTLLETI DE LLAGOSTERA 3 

PORTIC 
DES D'ARA, EL BUTLLET1 CADA DOS MESOS 

De nou el Butlletí es troba immers en una crisi. De nou 
ha calgut replantejar-se la continuïtat. Però en aquesta ocasió 
amb una característica especial i diferenciadora: superats els 
contratemps no resorgim potenciats i amb sava nova, sinó 
que, per contra, aquesta crisi hil debilitat considerablement 
la Revista. D'ençà aquest número, el Butlletí es converteix 
en una publicació bimensual. 

No és necessàriament un pas a la desaparició deïmitiva, 
és tan sols la lògica conseqüència de la sortida d'alguns dels 
membres que fms ara formaven el ColJectiu . Si bé n'hem 
guanyat un de nou, no s'ha pogut equilibrar la balança, ni 
evitar que es derruís bona part de la ja feble estructura de 
treball. 

La decisió de convertir-se, de moment, en una Revista 
que sortirà cada dos mesos és una resolució que, com es des
prén del "de moment", permetrà sempre la possibilitat de 
retornar a la "senda perduda". 

A Catalunya, existeixen més de 200 publicacions com la 
nostra. Aquesta concentració de premsa és de les més inten
ses d'Europa (per no dir la més). Això és un estímul que ens 
anima a participar amb el nostre granet de sorra en aquesta 
experiència insòlita d'acostar la informació al poble i descen
tralitzar un dels medis d'informació. 

Ara que la societat està perdent la capacitat d'anàlisi, la 
informació és més necessària que mai. Al darrera de qualsevol 
article mínimament crític s'hi veuen campanyes de descrèdit, 
maniobres desestabilitzadores o atacs personals i düamatoris. 
No estem acostumats a conviure amb opinions oposades i 
això és fonamental per a una democràcia. Podríem enraonar 
d'una distància abismal entre el país real i el suposat pluralis
me dels medis de comunicació. I en aquest context no volem 
renunciar a aquesta publicació des de la nostra línia crítica, 
compromesa i totalment independent. 

Estem convençuts de què encara que sigui sortint cada 
dos mesos no hem d'abandonar una eina com la nostra, ni per 
la informació ni pel pobre món cultural que ens envolta. 
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Llagostera, Norma 

4 a 7- Entrevi.ta: 
AvelJ í Artis-Gener 

8 a 12- Coses del poble 
-Oda al "foc", per Mercè 
-Entrevista Junta Patronat 

Pensionista. 
-El Ple 
-Poesia per Josep Calvet 

13 Curiositats de l'àvia 
Les arrels de·1'1 de maig 

14-15- Recordant un ans d'ahir 
per en Tià 

16-17- la reforma dels Estatuts 
del Casino 

18-19- Apunts sobre caciquisme i 
cultura, per Pere Solà 

20-21- Poster del Col.lectiu 

22-23- Sobre l'atur i la crisi, per JVB 

25 - Temps i coses, per P. Parés C. 

26-27- Petites obres d'art 

28 - .• .1 si apliquéssim el privilegi? 

29 al 31 Portaveu dels lectors 
-Nova Secció: 

Els veïns denuncien 

32 Entrevista: Ramir Carrer. 

33 E.ports 

34 Escacs 

37 - Acudit. d'en Ramon 

38 Poesia 
Mots encreuats 

El Col.I.ctiu da Redacció vol rasplC' 
tar la llibertat d'axprlllió i la div.nitat 
d'opinionL 

El CoUaetiu da RldlCció no " res· 
ponsabilitza nlCllliriamlllt d. Its opi· 
nion. d.l. coUaborldors i no" compro' 
mit a qua tots Il. Iscrits r.buts siguin 
publicltL 

Tanmlteix s'atttptlran treballs sig
nits amb PllUdònim, però 1I Col.ltc:tiu 
hi de lIr ubedor del nom d. l',,,tor. 

Par raons d'npai, el CoI.lectiu di 
RldlCtió " rlllrVl Ii dret d. rllUmil' li 
continlJll fanlmlntal d.lllICrits. 

BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

PÒRTIC 
BENVINGUDA A LLAGOSTERA, NORMA 

Pràcticament de bracet amb la primavera arribà a llagos
tera 'Ia Norma_ Acollida amb notable inler. pel nostre Ajun
tament, la Campanya per a la NormalitzlCió lingüística im

presa per la Generalitat 1é lloc al nostre poble del 31 de 

març fins el 25 d'abril. 
La Campanya recollida sota el lema "el català, COlli de tots" 

és real ista i per tant no excesivament ambiciosa. Els objectius 
inicials, malgrat que molt primaris, són de prou difícil realit
zació. A l'horitzó, el somni de molta gent: l'absoluta nonn. 
lització de la Llengua Catalana. 

Haver in iciat el cam í és per si sol significadament positiu 
i els primers fruits no s'han fet esperar. En certa m8.un 
s'ha aconseguit aturar el progressiu deteriorament del Català, 
s'ha suggestionat a to1hom perqu. autoanalitzi el propi .... -
guatge i conl8qÜentment el millori, i sobretot el que hem 
d'agrair a la Campanya és la qualitat d'haver deIpe. tat cons
ciències d'un son ancestral i fins i tot en alguns «*OI c0n

vertint-les en capclavan1ltres de la IluiUI I*' a la nonnaI~ 
ció. Amb tot, no sabem estar-nos d'insinuar que la Nonn. 
lització no s'assolirà amb una Campanya de primavera, ni 
amb la conscienciació d'un consid .. able nombre de gent. 
Cal dur-la a 1Itrme, cal oferir els mitjans perquè f'ús del català 
esdevingui el lògic. 

Si no fóssim part in1ltressada ens atreviríem a dir que és 
necessari' recolzar els medis de comunicació en català, com 
el nostre, com tants. Però ja que som part interell8da ens ho 

callarem. 
Confiem en què la Norma no hagi estat noméS de pas per 

Llagostera i que aquesta consciència estrenada perduri i • 
manifesti en totes les nostres i vostres accions. 

Col.lectiu de Redacció 

COL.LECTIU DE REDACCIÓ: 
Esteve Barceló, Ramon Brugulat, Mercè Cubó, Maria Llosent, 
Enric Ramionet, Elena Roget, Joan Ventura, Eduard Vert, 
Ruth Vert. 
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3 Pòrtic 

4 a 6 Entrevista Mestre Rigau i Sra. 
"De l'ensenyament a la 
pintura" 

7 a 10 Coses del poble 
"la plaça i la Caixa" per jvb. 
"Jo compro. jo venc ... " 
"Curiositats de I·àvia". V.iV. 

11 El Ple 

12 "Temps i Coses" per 
per P. Parés C. 

13 Recordant un ans d'ahir 
per en Tià 

Poesia, per li. Ventura 

15 - Ni mar. ni muntanya. ... per jvb. 

16 - Els joves cerquen nous 
horitzons. per en Pitu 

17 a 25 August Vidal i Roget 
"En record d'un home que 
fou honrat. treballador i bo" 
Entrevista Aquilina Ferníndez 
Esboç Biogràfic, per Elena Vidal 
Les arrels lIagosterenques 
Bibliografia 

26 a 27 Petites obres d'art 

28 i 29 Entrevista Jordi Roura 
Esports 

30 Entrevista President d'Escacs 
Jaume Ventura i Prim 

31 Acudits d'en Ramon 

32 a 35 Opinió. opinió. opinió ... 
Bon dia Llagostera 
Les pèrdues del Bingo 
Perquè dues banderes. .. 
L'u de maig 
Nota del P.S.C. - P.S.O.E. 
Contradiccions en el Parlament 
La barricada 

36 a 37 Redaccions sobre l'aigua pot .. 

38 Poesia Josep Calvet 
Mots encreuats 

El Col.IlCtiu d. RldICci6 vol l'tIPIC' 
tir Ii llibertat d'.xpr .. i6 i Ii divtnitlt 
d·opinions. 

El Col.lectiu d. Rldecció no .. r •• , 
P!M'lIbilitzl nlellllriament di I.. opi, 
nlon. dll. col.ltbortdon i no li compro' 
mtt • que tots Il. nerits rabuts sigil in 
publictts. 

Tlflm.tlix "ICC.,~tn trt""'. sit
nats amb PllUdònim. però ., CoUectiu 
hi di .r lIbtdor dtl nom di 1'lIItor. 

Par . raons d'ISPli, 11 Col.lectiu dt 
Rtd~cló li r"N' Ii dret di rllUmir II 
contmgut fonlmftttal dals nerits. 

BUTllETI DE LLAGOSTERA, 3 

PÒRTIC 
QUI CONEIX LES NORMES SUBSIDIÀRIES? 

És ben segur, o molts probable, que quan aquesta revista 
vegi la llum, un tema estigui convulsionant Uagostera: LeS 
Nonnes Subsidiàries. Acollides amb cert escepticisme en les 
presentacions inicials, ara ens descobreixen -o almenys ho 
han descobert aquells qui s'han introduït en el bullit de pa
pers i plànols del projecte- la terrible importància que tenen 
cara a la futura configuració del poble. 

Les mesures a prendre, dràstiques en molts casos, sovint 
irreversibles, no s'haurien de detenninar sense una absoluta 
infonnació a la gent afectada. Malgrat acomplir al peu de la 
lletra els requisits legals, si no s'ofereix una infonnació dià
fana del que és i com ens afecta el projecte de Normes Sub
sidiàries, ningú podrà evitar que en el futur sorgeixin conflic
tes i con trarietats. 

Les Nonnes Subsidiàries són les grans absents d'aquest 
Butlletí, que entre altres coses pretén donar infonnació 
puntual i transparent d'aquells temes que més trascendència 
tenen en la vida local. Acomplir aquest objectiu esdevé molt 
difícil per a una publicació bimensual com la nostra. En 
aquesta societat en la qual tot es succeeix tan ràpidament, 
és inevitable que en el transcurs del procés intennig entre 
el moment que surt l'escrit i quan apareix publicat, sovint 
aquest perdi actualitat. 

Altres treballs són intemporab, o d'una vigència molt més 
duradera. Amb aquesta convicció i emmarcant-lo en la ja 
palesa intenció de recuperar trocets de vida i història perduts 
entre les ombres d'uns temps llòbrecs, destinem gran part del 
Butlletí a un home que és malauradament per a molts un 
desconegut: August Vidal i Roget, i que ara nosaltres volem 
recuperar i retre-li homenatge. 

C"l.Iectill de Redacció 

COL.LECTIU DE REDACCIÒ: 
Marta Albi, Esteve BArce16, ~moIl Bru9Wat, MerW CArbó, Viciau 
CÀ.mit~, Enric R.amiooet, Elena ROCJtt, Amadeu Ro.ira, Lluí. 
Torres. Miquel TNs, Joan Ventura, Ruth Vert. 
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Portada: Gouache d'E. Marquès 
-llagostera 69-

13 - Pòrtic 

14 a 8 Entrevista 
Enric Marquès i Ribalta: 
"El compromís d'un artista" 

19 Temps i Coses, per P_ Parés C. 

10 a 13 La importància de les 
Normes Subsidiàries 

- Xerrada amb els Germans Falcó 
Arquitestes Redactors 
Necessitat d'una presa de 
consciència col.lectiva 

14 a 15 Coses del Poble 
- Enterrament civil a Llagostera 

Jo compro, jo venc 

16 a 25 L'ESTIU: 
On és el nostre mar? 
Entrevista: Un "voyeur" entre 

nosaltres 
AI Casal l'estiu és diferent 
Aquells racons que hem perdut 
L'estiu, el mar, el sol ... i tu 

Poesia: 
Rafael Martínez 
Josep Calvet 

26-27- Recordant un ans d'ahir 
per en Tià 

27-28- Petites obres d'art 

30 a 34 Opinió, opinió, opinió 

35 Acudits d'en Ramon 

36 El Teatre al carrer, per jvb 

37 Curset de Natació: 
Entrevista a Neus Rodes 

Nota: Les fotografies del núm . 23: 
portada August Vidal i la seva dona 
Lina, eren originals de Toni Vidal. 

El Col.lectiu de Rtdacció vol respec
t.r I. lIibert.t d'expressió i Ii diversitlt 
d'opinions. 

El Col.lectiu de RtdICci6 no IS res· 
ponsabilitzl nec •• filmant d. lIS opi
nions d.,s col.l.boradors i no IS compro· 
met I que tots .Is eltrits rebuts siguin 
public.ts. 

T .nmlt.ix s'lcuptlrln tr.b.lls sig
nits 1mb pseudònim, plrò el Col.lectiu 
hi d. IIr sabtdor d.1 nom d. l'lutor_ 

Per rlons d'espli, el CoL/ectiu de 
Rtd.cci6 .s reservi el dret de resumir el 
contingut fonlm.ntal d.,s .scrits. 

BUTLLETI QE LLAGOSTERA - 3 

PORTIC 
11 de setembre del 1982 

SOM UNA NACiÓ ... OPRIMIDA 

Existeix la tendència de convertir l'onze de setembre en 
una diada de "Festa Major". No serem nosaltres el qui repro
varem les festes populars ni discutirem la conveniència de 
gaudir de balls de carrer i gresca, però la commemoració de 
l'aniversari d'una derrota, només té sentit si s'institueix com 
una jornada reivindicativa. 

Cal reconèixer que en l'actualitat la resposta de la gent a 
una diada purament pol ítica i reivindicativa seria minsa. 
Lluny estem d'aquell 11 de setembre del 1977 que a Barce
lona sol, aplegà un mrlió doscentes mil persones sota l'exi
gència d'autogovern. Lluny de moltes il.lusions, vivim ara 
l'època del desencís. 

Ens hem cansat de tot sense haver posseït res en llur ple
nitud. El restabliment de les institucions com el de totes les 
llibertats recu perades per aquesta democràcia, s'ha aconseguit 
de forma feble, deslluïda i amb limitacions insalvables. No és 
cap opinió extremista considerar que el règim espanyol és un 
h ibrid entre la democràcia i la dictadura. A la primera se li 
deu l'establiment de la monarquia-parlamentària-constituciona~ 
demòcrata en la seva forma. Per gràcia de la segona, patim la 
influència dels poders fàctics en les decisions de govern. 

I en aquest clima s'ha instituït la Loapa, una llei que asse
gura l'arbitri del poder central per damunt de l'autonòmic, ~n 
greu retrocés per a les pretensions nacionalistes catalanes. Es 
recolzada per un partit socialista convençut de la victòria en 
les properes eleccions. Els socialistes catalans prefereixen una 
Catalunya depenent d'un govern centra! socialista abans que 
un govern autonòmic convergent, cosa que, lamentablement, 
a tots els qui desitgem un canvi tant en la política de l'estat 
com en la catalana, ens evidencia llur desig de poder. 

En aquesta diada, que òbviament no serà unitària, tenim 
",olt pel que lluitar. Podem començar per fer-ho contra la 
Loapa, contra la nuclearització de Catalunya, contra la es
peculaciÓ del sòl. 

Hem de recordar a tothom que som una Nació, i recordar
nos a nosaltres mateixos que som una Nació oprimida. 

Col.lectiu de Redacció 

COL.LECTIU DE REDACCIO: 
Esteve Barceló, Ramon BrugulJt, Mercè Carbó, Maria Llosent, 
Enric Ramionet, Elena Roget, Joan Ventura, Eduard Vert, 
Ruth Vert. 
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I 

S IJ M A ·R"1~~ . ~. 

Portada: LA CASA DE LES VíDUES 

3 Pòrtic 

45 La Guarderia 

6-7 - Continua l'especulació 

8 - Temps i Coses, per P. Parés C. 

9 Entrevista: Emili Gispert 

10-11- Coses del Poble 

12 La barricada 
per Vladimir Lapera 

13 Apunts d'una dona 
per Margarida del Cabo 

13 a 15 Recordant un ans d'ahir 
per en Tià 

16-17- La lluita per la reforma 
del Casino 

18-19- La Casa de les Vídues 

20 Ni mar, ni muntanya ... 
per Joan Ventura 

21 Poesia 

22 Acudits d'en Ramon 

23 Passatemps 

2425- Opinió ... opini6 ... opinió ... 

26 Teatre 

27 - Plana de gresca 

28-29- 5 Eleccions a Llagostera 

:I) a 32 Radiografia d'un viatge a Roma 
per Llorenç Ventura 

33 Esports, per Jordi Fontanals 

34 Curiositats de l'àvia 

El Col.lectiu de R.dlcció yol respec · 
tar II lIibertlt d'expressió i II diversitat 
d'opinions. 

El CoU.ctiu d. R.dlCció no es res· 
ponsabilitzl neclssàrilment dt Its opi· 
nions d.l, col.llboradors i no IS compro· 
met I qUI tots els .scrits rebuts siguin 
publiclts. 

T Inmlt.ix s'ecc.ptlrln trebllls sig
nits emb p.udònim, p.ró .1 CoU.ctiu 
,,, d, ser sabedor d.1 nom d, "Iutor. 

Per raons d'espli, el Col.llctiu di 
RedlCció IS re.NI .1 dret de resumir ,I 
contingut fonamental dels escrits. 

BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

PÒRTIC 
ABSÈNCIA, O L' AVENTURA DE JOAN. VENTURA 

Aquesta és una Revista d'absència. Per primera vegada des 

d'aquell mes de març del 1980 en què sorgí el núm. O del 
Butlletí de llagostera, en Joan Ventura no es troba entre els 
que breguen per fer-lo possible. Ell fou el principal impulsor, 

l'eix de la Revista. Hem descobert que la seva presència, sinó 

imprescindible, si és insubstituible. Insubstituible el seu sen

tit de la responsabilitat, el seu esforç diari, el seu compro

mís. Complia i feia complir. Irònicament diríem que era 
com una mare per a tots. El Col.lectiu s'ha quedat orfe .. , 

En Joan Ventura ha llençat a l'aventura el seu temperament 

desconcertat, ha fugit darrera nous horitzons, a descobrir 

món, a provocar aconteixements, com diu ell mateix en el 

NI MAR NI MUNTANYA, que en aquesta ocasió ens ha 

arribat p.lanejant per damunt l'oceà fins a posar-se en aquestes 

planes. 
Mentre ell gaudeix de la vida, assolim el núm. 25 d'una 

Revista que es reitera en la seva independència, en la seva 

I ínia crítica i compromesa, en la voluntat de reflectir la vida 

lIagosterenca i d'apropar a l'abast de tothom aquelles qües

tions que més intervenen en el nostre present i futur com a 

poble. En definitiva donar a conèixer llagostera als propis 

Ilagosterencs. 
És amb aquesta intenció que destinem les planes centrals 

a la Casa de les Vídues, una obra que ha encès polèmiques i 

caldejat més d'un ambient, però .que s 'ha culminat sense mas

sa oposició i com arrossegada per una inèrcia imparable (?). 

Col.lectiu de Redacció 

COL. LECTIU DE REDACCIÓ : 

Esteve Barcelò, Ramon Brugulat , Mercè Carbó, Maria Llosent, 
Enric Ramionet, Elena Roqet , Joan Ventura, Eduard Vert, 
Ruth Vert. 
Fotografies: Xavier Ruiz 
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3 Pòrtic 

4 i 5 ~ nforme: La psicologia pràc

tica a l'oscola pública. "Lacus· 
tllria", 

6 Problemes del Casino L1agos· 
tarenc: Reforma sense em
penta. 

8 
9 

10 

11 

Temps i Coses. 
Coses del Poble. 

L'.sde.eniment frustrat d. la 
repÚblica de Vilaltreta. 

per La flor del Carib. 

Poesia, per Josep Calvet 

12 i 13 Entrevista: Agustí Coll i PLa' 
nella, per Mercè. 

14 i 15 Historiadors de Llagostera, 

per E. Soler Vicens. 

16 i 17 Recordant un ans d'ahir, 
per en Tià. 

18 Reflexions d'una dona, 
per Margarida del Cabo. 

19 Acudits d'en Ramon. 

20 a 23 Balanç de quatre anys d'Ajun· 
tament democr¡Jtic. 

24 Esclavitut 8n l'infinit. 

26 a 28 Opinió ... opinió ... opinió ... 

29 Entrevistss; Jaume Riera 
Remigi Gascons. 

30 i 31 Esports. 

32 Petit .. obles d'art. 

33 a 3~ Enquesta: Què f.ries si fos· 
sis a lcal de? 

36.38 RadiO\lrafia d'un viatge a 
Roma, per Llorenç Ventura. 

El Col.lectiu de Redacci6 .01 respec ' 
llir la llibertat d'expressi6 i la d¡'arsilllt 
d'opinions. 

El Col.lectiu da Redecci6 no et r ... 
ponsabilitn necessàrlement de I., op!
mons dels col.l.boradors i no es compro
met 8 qua tots als escriu rebuts siguin 
Pl1blicats. 

ranmotaix ,'.""eplllran treball. sig. 
nats amb psauddn im, perd . , CoUletiu 
hi da .. r sabedor del nom de l'ou tor. 

Plr raons d'e.pai, el Col.lectiu de R .. 
dlCl:i6 es re .. rve el dret de resu mir el 
eontingut fonom.nllll del. e.O'its. 

BUTLLETI DE LLAGOSTERA :'" 3 

Segurament heu sabut del · greu problema engendrat en 

el Col.lectiu per la baixa successiva de gent amb empenta. 
Havíem de ser més a treballar per tal que la feina no fos 

excessiva segons la possibilitat de la resta dels membres. 

Per aquest motiu es va fer una crida, la qual fou molt 

més acollida del que calia esperar. El passat divendres, 14 
de gener, en una reunió on la majoria dels assistents es
taven disposats a col.laborar, en un grau o altre -des d'aquí 
els ho agraïm, mentre prenem el seu oferiment-, la redac
ció es veia considerablement augmentada. 

Ara per ara, el problema sembla resolt i esperem, 
també, que l'entrada de nova gent aporti noves idees i 
nous ànims. 

Aquest número ha estat treballat conjuntament pel vell 
i el nou Col.lectiu i en ell hem volgut presentar un balanç 

de la dinàmica municipal en aquest darrer temps, a ixí com 
el gust que ens ha de ixat. Com a notícia d'interès trobareu 

l'escola nacjonal-escola pilot, i, un cop més, ens acostem 
a la coneguda situació d 'impàs en què es troba el Casino. 

. CoIJectiu de Redacció 

COL. LECTIU DE REDACCiÓ 

Est.ve Barceló, Concepció Buhigas, Ramon Brugulat, Mercè Carbó, 
Vicenta Casamitjana, Albert Comas, Btigit Comas, 
M,a Teresa Grau, Josep Jovanet, Maria L/osent, Enric Ramionet, 
Jaume Riera, Roser Rodes, Elena Roget, Amadeu Rovira, Xavier 
Ruiz, Joan Ventura, Ruth Vert. 
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3 i 4- Pòrtic 

5 a 7· Sobre l'avortament. Enquestes. 

8 i 9- La creuada anti-avortista i 
altres facècies. Per Eva. 

10 i 11 Coses del p!,ble 

12i13 PereMaimí. 

14 

L'aventura del desert. 

Crònica d'una destrucció 
involuntària. Per Joan Frigola. 

15 - Temps i Coses. 
Per P. Parés C. 

16 i " 7 Follia alcohòlica. 
Per la Flor del Carib. 

18 Plana de Gresca. 

19 Historiadors de Llagostera. 
Per E, Soler. 

20 i 21 Plana Infantil. 

22 a 27 Eleccions Municipals 
Maig 83 

28 

29 

30 a 34 

35 -

Curiositats de l'àvia. 

L'Ajuntament vol enderrocar 
un edifici històric. 
Per l'AA. VV. 

Opinió. 

Relat de ficció . Per Réfido 
Per Pérfido Albión. 

36 i 37 Recordant un ans d'ahir de la 
nostra vila. Per en Tià. 

38 i 39 Reflexions d'una dona. 
Per Margarida del Cabo. 

40 i 41 Entrevista a Antoni Zanini. 

42 i 43 Esports. 
Mots encreuats. 

44 Poesia. Per J. Riera i J. Calvet':'" 

45 i 46 Radiografia d'un viatge a 
Roma. Per Llorenç Ventura. 

El Co l.Iectiu de Redacció vol respec
tar la llibertat d'expressió i la diversitat 
d'opinions. 

El CoUectiu de Redecció no es res, 
p~nsabilitza necessàr iament de les opi
mons dels col.laboradors i no es compro· 
met a que tots els escrits rebuts siguin 
pu blicatt 

Tanmateix s'acceptaran treballs sig · 
n
h 

ats emb pseudòn im, però el CoUectiu 
a de ser sabedor del nom de l'autor, 

Per raons d'espai, el Col.lectiu de Re
dacció es reserva el dret de resumir el 
contingut fon amental de ls esaíts. 

BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

PÒRTIC 
És aquest un número de grans celebracions que ens auren un moment 

en el camí per continuar amb la feina. 
Fa ja tres anys sortia amb molta il.lusi6 aquell primer "Butlletí d'infor

mació local", La impressió era deficient, el sistema de financiaci6 preocu
pant. Tanmateix es treballava amb moltes ganes mentre es demanava la col
laboració. 

Ben segur que molts de vosaltres haureu seguit la gènesi i poc a poc ha.u
reu vist com s'tia anat configurant el contingut, apareixent diferents sec
cions, en l'intent d'arribar millor a le. diferents activitats que moldegen el 
poble: admin istratives, pOlítiques, culturals, d'esbarjo, esportives, etc ... 
Simultàniament s'ha passat del cic\ost1\ a l'offset per variar més tard \a por~ 
tada En l'exemplar anterior comentàvem l'entrada de nova gent en el 
col.lectiu després de la sortida d 'altres. 

Així doncs, en arribar a aquest tercer aniversari tenim a les mans un mit~ 
jà preparat, un cop més, per a fer-hi una nova tirada. Estem contents dels 
articles, cartes i col.laboracions que ens arriben, ja que certament ~s aques· 
ta comunicació a nivell local, l'únic primordial del nostre butllet(. I avançar, 
encara que només una mica en aquest sentit, val la pena! Aprof item aquesta 
ocasió per recordar que la nostra revista vol ser instrument transmisor obert 
a tot t ipus d'opinions i de treballs. Ara per ara, l'únic instrument d'expres· 
si6 d'un poble, que com qualsevol altre, té mo lt a dir. 

Tu mateix, amic subscriptor, col.laborador, anunciant o potser simple· 
mant comprador, has ajudat al manteniment del Butlletí. Fins avui hem 
recaUit el suficient com per anar pagant a la impremta sense possibilitat de 
fer despeses de mateirla. Últimament ha estat necessari recórrer a una sub
venció de 50.000', ptes. donades per la Diputació per poder-nos posar al 
dia en qüestió de pagaments. Veiem doncs, que encara que la situació no 
sigui alarmant, cal sol ventar la insuficiència econòmica. Per això, a partir 
del pròxim número, el Butlletí sortirà a l preu de 125'· ptes. i la subscrip· 
ci6 valdrà 300'- pte~ cada mig any (tres númerosl, Aquest present, apro
fitant el tercer aniversari, té tal com veieu més planes i per això el preu és 
el de 150 ptes. Des d'aquí t'invitem a tu lector que llegeixes e l Butlletf a 
casa d'un amic o fam iliar, o tu que casualment tens aquest número a les 
mans, que et facis subscriptor. I també demanem "ajuda a tu que ens po
dries pagar una col.laboració o tens quelcom a anunciar. Si aquest és el cas 
no tens més que emplenar la butlleta que trobaràs a la pàgina 47 i tirar-la 
a qualsevol bústia. 

Volem recordar que el Col.lectiu està obert a tot aquell motivat per 
aquesta possibil itat d'expressió ciutadana que tingui quelcom a dir, a lguna 
idea o simplement disposi d'un temps (encara que m(nim) a dedicar-hi. 

Esperem que aquesta configuraci6 d'avui es vagi transformant fins a 
seguir més fidelment la marxa del poble. 
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Esteve Barceló, Concepci6 Buhigas. Ramon Brugulat, Mercè Carb6; 
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3 Pòrtic 

4·5 Entrevista al mestre 
Abelard Fàbregas i Esteba. 

Per Joan Ventura Brugul at. 

6-7 Casino Llagosterenc: 

Fest a Major. 

8-9 - Recordant un ans d'ahir 

de la nostra vila. Per en T ià. 
Jo compro, jo venc. 

10 Coses del Poble 

11 Plana de gresca. Per Esteve. 

12·13 Les aventures d'en Ventura. 
Per Joan Ventura Brugulat. 

14-15 Centre d'Estudis Lacustària. 
Per Josep Calvet i 
Emi li So ler. 

Curiositats de l'àvia. 

16 Temps i Coses. 

Per P. Parés C. 

17·1B·19 Resultats electorals: 

Municipals· 83. 

20-21 Entrevista a l pintor 

Pere Falcó i Golondrina. 

Per Dolors Grau. 

22-23 Entrevista a l pintor 

Joan Mallol i Pibernat. 

25 Apunts d'una dona. 

Per Margarida del Cabo. 

26 Oblidem-ho, paper per 

cremar. J. F. 

27 Acudits d'en Ramon. 

28-29 I l'any que ve, què? 

30-31-32 Opinió. 

33-34 Esports. 
Mots encreuats. 

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

El Col.lectiu de Redacció no es res· 
ponsabilitza necessàriament de les opi· 
nions dels col.laboradors i no es compro· 
met a que tots els escrits rebuts sigu in 
pu blicat~ 

Tan mate ix s' a cceptaran treba lls sig 
nats amb pseudònim, però el Col.lectiu 
ha de ser sabedor del nom de l'au tor. 

Per raons d'espai, el Col.lectiu de R .. 
dacci6 es reserva el dret de resu mir e I 
cont ingut fonamental dels eSCfit~ 
I 

BUTLLETI DE LLA GOSTERA - 3 

PORTIC 
Aquest és un número dedicat en bona part a les entre

vistes. A nive ll local , els caps de llista fan la va lorac ió i 

anà li si dels resultats electorals a les passades e leccions mu

nicipals. El nou president del Casino Ll agostere nc, Lluís 

Saurí i Massó, ens parla del fut ur de l'entitat i de la Festa 

Major. 

També hem conversat amb tres personatges que si bé 

no són lIagosterencs, d'una manera o a ltra estan vinculats 

al nostre poble. -Des de Mèxic ens han arribat les impres

sions de l'Abelard Fàbregas i Esteba, mestre de Ll agostera 

dels anys 1918 al 1922. -E n Pere Falcó i Go londri na va 

ésse r l'auto r de ls darrers murals pintats a l'esg lés ia de lla

gostera a ls a nys 1959 i 1966. - En Joan Malloll i Pibernat, 

pintor retratista, que ha viscut molts anys per les terres 

amer icanes, ha vingut a arrelar al nostre poble, concre

tament a "Ca l Ferrer" de Pa nedes. Com veiem, t res per · 

sones estretament relacionades en el camp de la cultura 

i les arts, que ens donen un relleu del que norma lment 

n'estem força mancats. 

Com a tema de lectura recomenada hi ha " I a l'any que 

ve, què?" on e l jovent que enguany deixa l'escola bàsica, 

dóna en moltes opinions e l seu ni ve ll de responsabilitat 

critica i bon seny, la manca del qual tan sovi nt és recr i

minat. 

Finalment, ens resta desitjar-vos un bon estiu, el temps 

en què tota cuca viu ... 
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3 Pòrtic 

4 a 6 Entrevista a 
Nacfs Font i Pairet 

7 Temps i Coses, 
per P. Parés C. 

8 Coses del poble 

9 Curiositat de "àvia 

10 i 11 Creació del Conse ll 
de Cultura 

12i 13 El easal 

14 Secció Infantil 

16 Sintèsi cronològica de la 
prehistòria i història de 
Llagostera i comarca, 

per Em ili Soler 

17 a 20 Foc!: incendis foresta ls 
i mesures d'auxili 

a Llagostera 

21 Plana de greca, per l'Esteve 

23 Vaganses d'una dona, 
per Margarida del Cabo 

24 La Tomaquera Lloca, 
per Climent 

25 Cursa de Braus a Llagostera 
Fin de curso per f inita 

26 i 27 Les aventures 
d'en Ventura: A Mêxic 
ataca la pol icia 

28 Recordant un ans d'ahir 
de Ja nostra vila, per en Tià 

29 Poesies d'en Josep Calvet 

30 a 34 Opinió ... opinió ... opinió ... 

34 Mots encreuats 

El CoLlectiu de Redacció vol respec 
tar la llibertat d'expressió i la dÏ\lersitat 
d'opinions. 

El CoLlectiu de Redacció no es res
ponsabilitza necessàriament de les opi
nions dels col.\aboradors i no es compro
met a Que tots els escrits rebuts sigu in 
pu blicats. 

Tanmateix ,'acceptaran treballs sig
nats amb pseudònim, però el CoLlectiu 
ha de sar sabedor del nom de r au tor. 

Pe r raons d'espai, el Co Llectiu de Re
dacció es reserva el dret de resu mir e I 
contingut fon amental dels escrits.. 
I 

BUTLLET I DE LLAGOSTERA - 3 

PORTIC 
Aquest número arriba ja passat l'estiu i amb més d'una quin

zena de retard. Els motius de la tard3l1ça són molts, però alllOra 
cap en especial: que si algun de nosaltres era fora de vacances, 
que si cal revisar l'assumpte de finançació, que... Perquè de 
fet aquest exemplar és l'últim al qual d'una manera concreta ens 
haviem compromès a fer sortir. Ara, toca renovar les subscrip
cions que, com altres vegades, cobrirà un per iode de mig any. A 
veure si entre tots n'aconsegu im de noves. Cal també assegurar 
el finançament i haurem de procurar nous anunciants. Esperem 
però, que res d'això sigui problema i puguem repostar amb 
energia per un temps més. 

Durant aquest pareU de mesos hem vist com s'han anat 
desenvolupant i acabant-se les activitats estiuenques, les sar
danes, el futbito, el casal, les sortides a parar la fresca en alguns 
carrers. Mentre, la policia mWlicipal s'ha vist renovada i reequi
pada, els boscos del voltant se'ns han cremat i el consell de cul
tura del que ens parlava el CiU s'està intentant tirar endavant, 
de forma més o menys encertada (no podem oblidar que s'ha 
de tractar d'un consell municipal). 

També, un any més, hem celebrat un II de setembre sense 
pena ni glòria mentre la bandera espanyola continua ondejant 
al campanar. Podríem parlar de la necessitat de què la senyera 
presidís la part alta de Llagostera - donada l'anomalia que 
justifica "iSOles" com el de CATALANISME, ben diferent a 
CATALÀ, que seria fruit d'una normalitat- , però no trobem 
justificació perquè el nostre fer transcorri sota d'altres bande
res i menys quan aquestes procuren i són, mitigadores d'un 1.1-
rannà que ens distingeix i ens consolida com a poble català, 
amb una forma de ser que ens sentim nostra i només amb la 
qual podem desenvolupar-nos com a persones. Som catalans 
i això bé dibuixat per quelcom més in tr(nsec a nosaltres i més 
humà que una configuració política determinada que ens és 
imposada. 
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3 Pòrtic 

4 i 5· Entrevista a 
Enric Puig i Feliu "Japic" 

6 A.A.V.V. informa 

7 La Plaça i les "Caixes" 

per Joan Ventura i Brugulat 

8 Despertant records 

per Margar ida del Cabo 

9 Temps i Coses 

per P. Parés C. 

10 Coses del Poble 
Jo compro, jo venc. 

11 Curiositats de l'àvia. 

12 La plaça de l'ou 
per Climent. 

13 Recordant un ans d'ahir 
de la nostra vila, per en Tià 

14 Síntesi cronològica de la 
Prehistòria i història de 
Llagostera i comarca, 

per Emili Soler 

15 Plana de gresca 
per l'Esteve 

16 a 21 G.E. Bell·Matí 

24 i 25 Nicaragua: 
"Patria libre o mor ir", 

per Joan Ventura i Brugulat 

26 i 27 Secció Infantil 

28 a 31 Opinió 

32 El gos anarquista 
del vell anarqu ¡sta, 

per la Flor de l Carib 

33 i 34 Esports 
Opinió 

El Col.lectlu de Redocció vol res· 
pectar la llibertar d 'expresió i la di· 
versitat d'op inions. 

El Collectiu de Redocció no es 
respoll~bilitza necessàriamell~ de les 
opinions dels col laboradors I no es 
compromet a que tots els escrits re· 
buts siguin publicat~ 

Tanmateix s'acceptaral/ treballs 
sigl/ats amb pseudonim, però el 
Col. lectiu ha de ser sabedor del nom 
de l'autor. 

Per raons d'espai, el Col/ectiu de 
Redacció es reserva el dret de resu
mir el colZtillgut fOllamelltal dels 
escrits. 

BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

PORTIC 
Fa cosa d'un mes es va complir el primer any de la Biblioteca 

"Julià Cutilté". Després d'una llarga espera , per fi vam poder 
dir: " Ja tenim Biblioteca 1. .. " , però aquesta curta experiència 
ens planteja un in terroga nt: i ara què? La Biblioteca només és 
visitada de manera ass ídua per la mainada, uns quants jubilats 
que hi van a llegir la premsa i algun estudiant. Hom pensa que, 
vistes les característiques dels locals, es podrien agilitzar, és a 
dir, haurien d 'ésser més ben aprofitats, fent que la gent s'acos
tumés a anar-hi, realitzant-hi activitats com podrien ésser: 
xerrades de divulgació literària , presentació de llibres, confe
rències pedagògiques, etc. 

L'Associació de Veïns fa uns anys va obtenir del Ministeri de 
Cultura un lot de dos-{;ents llibres. A la darrera assemblea de 
socis es va decidir fer-ne donació a la Biblioteca Pública. 

Del present número destaquem 18 anys d'història del Grup 
Excursionisb Bell-Mati, entitat excursio nista i cultural , per la 
qual han passa t diverses generacions dejoves llagosterencs, i que 
segons van dir en la seva darrera reunió de socis, to rnen als seus 
orígens, és a dir, l' excursionisme. 

L'entrevista arn b l'Enric Puig Feliu "En Japic" , ens recorda 
la gran utilitat que va tenir fins fa ben poc, un aparell que ja està 

. en camí de l'oblit: el carro. 

La Plaça i les Ca ixes també és tema d'actualitat.. . 

Per últim només ens resta desitjar-vos, ja per quarta vegada, 
BONES FESTES DE NADAL i FELIÇ 1984. 

CoLlectiu de Redacció 
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~umari 
3 Pòrti~ 

• 'llagostera en la intimitat" 

4 i 5· Entrevista a 
Enric Duran i Collell 

6 Temps i Coses 
Per P. Parés C. 

7 Penúltim raonament. 
AA.VV. 

8 i 9 - Coses del Poble 

10 i 11 -"El Pelegrl de Tossa" 
Per J.V.B. 

12 i 13 -"L'electrosexualitat d'en 
Manuel". 

Per la Flor del Carib 

14 "Síntesi cronològica .. :' 
Per Emili Soler Vicens 

15 "La història del garrot". 
Per Marc Delgada 

16 i 17 -Carnestoltes 

18 i 19 -Mariàngela Vilallonga: 
doctora en 
llengües clàssiques. 

20 a 22 Es tracta de la nostra 
supervivència 

23 - D' aqu í quatre dies. .. 
Per Esteve 

24 i 25 -Secció infantil. 

26 i 27 ·"Nicaragua: patria I¡bre o 
morir', Per J.V.B. 

28 a 30- Opinió 

31 - Poesia 

32 i 33 - Llagostera competició 

34 i 35 -Cursa popular 

36 i 37 - Esports 

38 Curiositats de l'àvia. 
Mots enaeuats. 

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

El Collectiu de Redacció no es 
responsabilitza necessàriament de les 
opinions dels collaboradors i no es 
compromet a que tots els escrits re
buts siguin publicat~ 

Tanmateix s'acceptaran treballs 
signats amb pseudonim, però el 
Col. lectiu ha de ser sabedor del llom 
de l'autor. 

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

BUTLLETI DE LLAGOSTERA 3 

~rnl:EUU(B 
LLAGOSTERA 
EN LA INTIMITAT 

(Llegendes, cròniques i vivències) 

Aquest és el titol del llibre de Josep Calvet i Amat, que 
editat pel Butlletf de Llagostera, amb el patrocini de l'Ajunta
ment de la Vila, es posarà a disposició del públic dintre pocs 
dies. 

"Per retrobar l'origen d'aquest llibre cal ellocar i reviure la 
seductora COnllersa mantinguda amb Josep Calvet aquella tarda 
de primavera de la qual sorgi l'entrevista publicada al Butl/eti 
del m es de juny delI 981 El relat de la seva vida. alhora incensa 
i senzi!la, ens captillà. ¡ e/ldintsallt-lIos en el seu món desco
brirem que a /'interior d'aque!les quatre parets hi bategalla 
comprimit i vigorós el treball amassat al llarg de pràcticament 
tota una ex istència, sense altra raó que la que genera ulla ¡'ntima 
satisfacció dif/cil de justificar ". 

Així comença la introducció que hem fet a l'obra d'en 
Calvet. 

" El Butl/eU de Llagostera que des de fa pràcticament quatre 
anys sorgeLy amb més O menys periodicitat i fermesa, aconse
gueix amb aquesta publicació incidir novamen t en la vida cuitl/
ral del nostre poble assolint ulla nova fita que ha estat possible 
gràcies al finançament de l'Ajuntament. La .intenció és que 
aquest llibre no sigui un fet aïllat i cal confiar ell què en un fu
llir proper pl/guem publicar-ne de /lOllS ". 

Adjuntem una butlleta excIussivament per als anunciants, 
collaboradors, socis i subscriptors. Serveix per adquirir el llibre 
a meitat de preu (50 per cent de descompte). També es pot be
neficiar de la reducció tot nou subscriptor. L'edició és de 500 
exemplars. El producte de la venda serà entregat a Josep Calvet. 

• • • 
La foto de portada és la Cobla Grquestrina La Principal de 

Llagostera. Sortia al programa de la F. M. de l'any 1932. Els 
músics compo,nents són (d'esquerra a dreta i començant a dalt): 
Joan Lloveras, Josep Pascual, Joan Llosent ; Josep Solés, Sebas
tià Llosent, Ton i Farriol, Francesc Ruiz ; Josep Xerbau, Enric 
Duran, Rogeli Vilà i Josep Grau. 

COl.LECTIU DE REDACCiÓ 
Esteve Barceló, Concepció Buhigas, Vicenta Casamitjana, Albert Comas, 
Brigit Coma s, Núria Comas, M.a T eresa Grau, Josep Jovanet, Maria 
Uosent, Cesc Nue!!, Jaume Riera . Roser Rodes, Elena Roget, Joan 

Ventura, Ruth Vert. 
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8umari 
3 Pòrtic 
4 i 5 Entrevista: Francesc 

Gifre i Vila 

6 Plana de gresca. Esteve. 

7 Un "aparcament" de 
luxe. J. V.B. 

8 i 9 Coses del Poble. 

10 a 12 Entrevista: Joan Valls i 
Pepe Fernàndez. "Ridau
ra", per Enric Marquès. 

13 G. F. Handel. Climent. 

14 Temps i coses. P. Parés C. 

15 "Recordant un ans d'ahir" 
per en Tià. 

16 i 17 Entrevista: Salvador Parés. 

18 a 20 Un I nstitut per a Llagostera? 
L'ensenyament mitjà 

P. Coll. 
Què és la F. P. A. Ortiz. 

21 Síntesi cronològica ... 
E. So ler. 

22 i 23 Guatema la: entre el color i 
la tristesa. J.V.B. 

24 i 25 Secció infantil. 

26 i 27 Es tracta de la nostra super
vivència. 

28 Còmic de Marc Delgado. 

29 Encès comiat. 
Margarida del Cabo 

Poesia. Josep Cal vet. 

30 a 34 Esports. 

34 

Primer campionat d'atletisme. 
Futbol. 
Bàsquet. 
Futbol sa la. 
32 Railly Costa Brava. 
Entrevista : Germans Genoher. 
Hoquei. 
Mots encreuats. 

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

El Collecciu de Redacció no es 
responsabilitza necessàriament de les 
opinions dels collaboradors i lla es 
compromet a que tots els escrits re· 
bucs siguill publicat~ 

. Tanmateix s'acceptaran treballs 
signats amb pseudonim, però el 
Col.lecciu ha de ser sabedor del nom 
de l'autor. 

Per raOIlS d'espai, el CoLlectiu de 
Redacció es reserva el dret de reSti· 
mu el contingut fonamental dels 
escrits. 

BUTLLETI DE LLAGDSTERA 3 

Divendres 
13 d'Abril-84 
a les 8 vespre 

a la BIBl/OTE 
MUNICIP~_ 
acte de presentació del 11 ibre 

LLAGOSTERA 
EN LA INTIMITAT 

(Llegendes, cròniques i vivències) 

JOSEP 
CALVET 
i AMAT 

0.°. 

ORGANITZA: 

Consell de Cultura 

Col.lectiu "Butlletí" 

COl. LECTIU DE REDACCiÓ 

Parlaran: 

* Representant 
del Butlletí 

* Josep Vila 
i Soteras 

* El Batlle 

Esteve B¡;rceló, Concepció Buhigas, Vicenta Casamitjana, Albert Comas, 
Brigit Comas, Núria Comas, M.a Teresa Grau, Josep Jovanet, Maria 
Llosent, Cesc Nuell, Jaume Riera, Roser Rodes, Elena Roget, Joan 
Ventura, Ruth Vert . 
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8umari 
-Homenatge-Exposició Pere Mayol 
-Noves instat.lacions: 

Llar del Pensionista, 
Emissora Municipal. 

Repersuccions a l'Escola Bressol. 
-D'Olot a Sant Feliu amb bici, 

per j .•• b. 
-El ferro dintre la història ... per E. Fa 
-Poesia Josep Calvet 
-Coses del Poble 
-Llagostera Estil, per e.r.a. 
-Mostra de Teatre 
-Recordant un ans d'ahir. per en Tià 
-Rates, Ratetes, Ratinyols .. . 

per Climent 
- Tavernes, per P. Parés C. 
-La Flor del Carib 
-Per la Pau? 
-Casinos, Cafès, Centres, .. . 
Parlem del "Casino", per F. Falivene 

Els orígens del Casino, 
L' Agr icola. Can Bassets. 
Can Caldas. Centre Republicà. 

. Penya la Nau. 
-Hores viscudes, per Margat 
-Poesia. Calixto 
-La col.lecció, per C.Frigola C. 
- Dibuix, Marc Delgada 
-Llagosterencs al "Foc de la Bisbal'. 

per E. Fa 
-Guatemala, per j.v.b. 
-Infantil 
-Síntesi de la història ... , per E. Soler 
-Paulina Coris 
-Poesia, Jaume Riera 
-Dibuix, Narcís freixes 
-Evocació d'un gran geni... 

per J. Vila 
-El paper moneda ...• per C. Mateu 
-Llagostera, vila encisera, 

per F. Gifre 
-Adagis, per en Tià 
-"Cosas de ayer ... ", per F. Ramos 
-Futbol Casal i 11 Regional 
-Atletismo. Deporte Rey 
-I Auto·cross Llagostera 

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

El Col lectiu de Redacció no es 
responsabilitza Ilecessàriament de les 
opinions dels collo.boradors i no es 
compromet a que tots els escrits re
buts siguin publicat • 

. Tanmateix s'acceptaran treballs 
szgnats amb pseudonim, però el 
Col. lectiu ha de ser ""bedor del nom 
de l'autor. 

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

BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

Segons en Josep Calvet, el primer programa de Festa Major 
va sorm el 1914. Des d'aleshores ençà, han estat moltes les enti
tats i grups que s'han fet càrrec de l'edició del programa. Fins i 
tot a l'any 1928 en van sortir dos de diferents. A la història més 
recen t, ens tro bem que al 1972, el G. E. Bell-Ma tí, recull el llega t' 
de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica i té cura del programa 
fins a l'any P&ssat, quan en la reunió anual de socis, decideixen 
deixar aquesta tasca. 

Nosaltres recollim el repte i editem un Programa-Butlletí o 
un Butlletí-Programa. Hem fet algunes innovacions, especial
ment en l'apartat d'anuncis, la qual cosa ens semblava molt 
necessària a fi i efecte d'oferir una revista que es pogués llegir, 
que és la nostra principal intenció. 

Volem agrair molt especialment totes les cases comercials 
que han tingut la gentilesa d'anunciar-se i esperem que aquest 
principi de col.laboració tingui continuïtat, amb el lema que 
un bon dia ens va dedicar l'amic Tià: 

PER LA CULTURA 1 LA INFORMACIÓ! 
En el conjunt del contingut pràcticament no entrem a parlar 

de la Festa en si; en part pensem que sobre la Festa del nostre 
poble ja està tot força dit, i ara per ara sembla difícil qualsevol 
innovació. 

Del contingut d'aquest especial remarquem el treball sobre 
Casinos, Cafès, Centres ... que ens recorda com i on eren els llocs 
d'esbargiment dels nostres avis. 

Per últim volem destacar aquesta Exposició-Homena tge a 
PERE MA VOL, poca gent s'ho mereix més que ell . 

BONA FESTA A TOTHOM! 

Col.lectiu de Redacció 

COL.LECTIU DE REDACCiÓ 
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Brigit Coma s, Núria Coma s, M.a Teresa Grau, Josep Jovanet, Maria 
LJosent, Cesc Nuell, Jaume Riera, Roser Rodes, Elena Roget , Joan 

Ventura, Ruth Vert. 
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BUTLLETI DE LLAGOSTERA 3 

G~RRR ... 1\ , 
SOLS EL eUTLLE'T\ 
US POT .sAL\JAR 

DeL vo~Tr<E. tle-I< tV 
AVOt< f<' ME tJT 
~oRT~L \, \ I 

BUTLLETí D'INFORMACIÓ 
Apartat 54 - LLAGOSTERA 

NOM ................ ............................................................................. . 

ADREÇA ..................................................................................... . 

TEL~FON .... ... .................. . 

Desitio ésser: O SUBSCRIPTOR 
(3 números: 350 ptes.) 

O COL.LABORADOR 
13 números: 1.000 ptes.) 

¿;umari 
4 ¡ 5 - Entrevista a Teresa Gurnés 

6 a 12 - Coses del Poble 

I 13· Recordant un ans d'ahir .. 0I per Tià 
11 i 14- Abelard Fàbrega ... , per Josep Vila 
I 15 - Contes Breus, per Climent Frigola 

16 i 17 - Nicaragua, a cinc anys .. '/ per Mercè 
18 a 21 - Salvem el Casino, per Josep Vila 

21 - Un passat que parla, per Margat 
22 - La Crisi del Casino, per Josep Vila 
23 - Parlem del Casino, per Francesc Falivene 

24 i 25 - Per la Pau? , pel Col.lectiu 

26 - Temps i Coses, per P.Parés G. 
27 - Els Gitanos de Maiena, per Josep Calvet 
28 - Síntesi cronològica .. " per E.So ler 
29 - Poesia - Mots Encreuats 

30 i 31 - Les aventures d'en Ventura 
32 i 33 - I nlantil 
34a37 - Opinió 

38 i 39 - Moto Cro" al circuit "Els Cremats" 
per LI.Vert 

40 a 42 - Campionat de Futbol Sala 
Entrevista a President i Entrenador de 

l' U.E. Llagostera 

Futbol del Casal Parroquial 

COL. LECTIU DE REDACCiÓ 
Esteve Barceló, Concepció 8uhigas, Vicenta Casamitjana, Albert Comas, 
Brigit Coma s, Núria Comas, M.a Teresa Grau, Josep Jova net, Maria 
Llosent, Jaume Riera, Roser Rodes, Elena Roget, Joan Ventura, 
Ruth Vert. 

Llagostera, juliol i agost de 1984 
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BUTLLETI DE LLAGOSTERA 3 

G~QRR ... li , 
SOLS E.L e;UTLLET\ 
US POT SAL\JAR 

DEL VoS.Tr<E. €,.r:R.1\l 
AVORt< \ MENT 

t-40RTAL \. \ I 
BUTLLETí D'INFORMACIÓ 
Apartat 54 - LLAGOSTERA 

NOM ....... ...................... ................... .. ...... .. _ .......... . 

AOREÇA ... .. ............. ..... ............................... ...... ..... ..... ... . 

TEL~FON ................... ..... . 

Desitjo ésser: O SUBSCRIPTOR 

(3 números: 350 ptes.1 

O COLLABORADOR 

(3 números: '.000 ptes.1 

cf)umari 
4 a 6 - Entrevista Ramon Forteza 

7 a 13 - Coses del poble 

14 a 16 - Exili i deportació 

18 a 25 -Seguretat municipal 

26 - Un ans d'ahir 

27 

28 

- La indústria suro-tapera 
a Llagostera 

- Gent i 

30 a 33 - Casino Llagosterenc 

34 i 35 - Les aventures d'en Ventura 

36 - Opinió 

37 - Col.laboracions 

38 -Síntesi cronòlògica de la 
prehistòria i història de 
llagostera 

39 a 42 - Esports 

COL LECTIU DE REDACCiÓ 

Esteve Barceló, Concepció Buhigas, Vicenta Casamitjana, Albert Com as. 
Brigit Comas, Núria Comas, M.a Teresa Grau, Josep Jovanet, Maria 
Llosent, Jaume Riera, Roser Rodes, Elena Roget, Joan Ventura, 
Ruth Vert. 

Llagostera, setembre - octubre del 1984 
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8umari 
3 - Pòrtic 
5 - Dia 24, Vigilia de Nadal 
6 - Tot parlant d'abans 
7 - Nadala 
9 - Dia 25, Nadal 

13 - Dia 26, Sant Esteve 
14 - Dia 28, Sants Innocents 

BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

Torna a ésser Nadal, motiu pel qual hem destinat una part conside
rable del número als temes. propis d'aquestes Festes. El Costumari Català, 
de Joan Amades (col.lecció de cinc volums que recomanem a tothom) ens 
ha servit per parlar de les tradicions i origen de les constums nadalenques a 
casa nostra. 

Enguany, dels actes programats destaquem: 
- Les exposicions de Fotografia, Pintura (Josep Calvet) i una d'ori

ginal (Francesc Palacios). 
- Els atletes no poden deixar d'assistir a la Cursa Popular de Sant 

Esteve. 
- Com sempre, hi haurà la tradicional Missa del Gall, la Cavalcada de 

Reis i durant els dies 24, 25 i 26, la representació del Pessebre Vivent, pel 
G. E. Bell-Matí. 

Potser manquen activitats més engrescadores, com un balI de Cap 
d'Any, un concert coralo instrumental, etc. 

Dediquem la portada a la PAU, que deixa de ser un tòpic i es conver
teix en l'únic camí amb futur. 

COL.LECTIU DE REDACCiÓ 

Esteve Barceló, Ramon Brugulat, Concepció Buhigas, Vicenta Casamitjana, 

Mercè Carbó, Albert Comas, Núria Comas, M,a Teresa Grau, Josep Jova

net, Maria Llosent, Jaume Riera, Roser Rodas, E1ena Roget, Xavier 
net, Maria Llosen!, Jaume Riera, Roser Rodas, Elena Roget, Xavier 

Ruiz, Joan Ventura, Ruth Vert. 

Llagostera, novembre - desembre 1984 Núm. 36 

16 - Dies 31 i 1, Nit Vella i Cap d'Any 
17 - Dia 6, Reis 
18 - Infantil 
20 - Coses del Poble 
24 - Entrevista: Joaqu.im Molina 
26 - Rialles a Llagostera: Temporada 84Al5 
28 - La indústria suro-tapera a Llagostera 
29 - El futur Museu Municipal 
32 - Temps i Coses: Tavenes 
33 - Sol amb el mar 
34 - Opinió ... Opinió ... Opinió ... 
36 - Parlem del Casino 
37 - La Gran Guerra 
38':" El Divan 
39 - Diva~acio.ns _~adalenques 

40 - Síntesi cronològica de la prehistòria i 
història de UagosEÜ!ra. 

42 - Esports 
46 - Entrevista: Toni Martin 
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BUTLLETI DE LLAGDSTERA 3 

1l~l:DUUlB 
ep a la crida! 

El Butlletí de llagostera, continuant 
la tasca endegada amb l'edició del llibre 
"Llagostera en la intimitat" de Josep Calvet 
i Amat, es proposa ara editar un lIibre
recu li de fotografies antigues del poble. 

VOLEM EDITAR UN LLI BRE-RECULL 

La col.1ecció comprendrà des de la més 
antiga que es trobi fins als anys cinquanta 
encara que en definitiva depèn molt deí 
material que recollim. Tanmateix, hi farem 
constar peus de fotos comentats, en el cas 
que ho creiem convenient,' com per ex. nom 
de les persones que puguin sortir-hi, expli
cacions històriques quan caigUi, i tot allò 
que pugui ampliar i/o completar la imatge. 

DE FOTOGRAFIES ANTIGUES DE L!-AGOSTERA. 

TOTHOM QÚE HI VULGUI PARTICIPAR 
POT ADREÇAR-SE A: 

JOSEP JOVANET RISSECH, cf. Olivareta, 23 
RAMON BRUGULAT PAGÈS, cf. Camprodon, 27 
o ENVIAR-LO A L'APARTAT 54 de LLAGOSTERA La nostra intenció és que el recull consti 

d'unes 150 fotografies, escollides per èpo
ques, àmbits, carrers... i que quedi un 
ttit\tnOn¡ 4P'àfic de La nMtn·'i'ila. 

TOTS ELS ORIGINALS SERAN RETORNATS 
EN PERFECTE <ESTAT. 

HI HA MOLTES IMATGES DESCONEGUDES 

"E ls Of.ji1Jinels 4IUe ..,s cedeitdn seran 
retornats en perfecte estat, ja que no s'hen 
de manipular per a res. DEL NOSTRE POBLE, QUE ENTRE TOTS HEM DE 

RECUPERAR PERQUÈ FORMIN PART DEL 
PATRIMONI COL.LECTIU DE LA VILA. 

Si la crida té els efectes esperats, pensem 
que seria molt interessant poder realitzar 
una exposició. 

8umari 
1 - Portada. Foto X. Ruiz 
3 - Pòrtic 
4 a 6 - Entrevista: J. Gelabertó 
7 i 8 - Coses del Poble 
9 - Informació Municipal 

10 - Dimissió de l'enginyer municipal 
11 - Aniversari 
12 - Temps i Cose. P. Parés C. 
13 - Els nous Ilagosterencs 
14 - "Sabríem perdonar". E. Serrallonga 
15 - El ressorgir del Carnaval 
16 i 17 - "Quant fa que no ... ". J. V. B. 
18 i 19 - Infantil 
20 a 23 - "El Dispensari Municipal a debat" 
24 - Poesia 
25 - "Llagostera Hamelin". I. Mestras 
26 a 28 - La teologia de l'alliberament 
29 - "La tramuntana a Llagostera". J. Vila 
30 i 31 - "Utopies pel socialisme". J.A. 
33 - "Síntesi Cronològica ... ". E. Soler 
34 - "Sobre la L.O.O.E.". J. D. 
35 - "L'Artau". J. Calvet 
36 - "Anecdòtica ... ". F. Ramos 
37 - "Cria lleons". M.a T. Gumés 
38 - "Antiterrorisme .. ,". P. Pascual Gifre 
39 - Completa la teva col.lecció 
40 a 42 - Esports 

COL. LECTIU DE REDACCiÓ 
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BUTLLETI DE LLAGOSTERA - 3 

Benvolguts lectors, 

Tots ens hem d'alegrar! Després de molts anys d'anar pidolant, després de moltes reunions 
inútils, després de saber que tot cau pel seu propi pes, s'ha fet la llum: A Llagostera és Festa 
Major! I ho és de manera totalment nova, si tal afirmació és possible. Enguany, tot i que 
encara hi ha moltes qüestions per polir cara a futures edicions, la Festa estarà organitzada 
per una Comissió de Festeigs en la qual intervenen totes les entitats del poble, coordinada 
i patrocinada per l'Ajuntament, representat per l'Alcalde Josep Puig, el regidor de Festeigs 

Joan Coll, i el regidor de Cultura Joan Gruart. 

Sobre la Festa Major volem aclarir un concepte que creiem malentés. Som els primers a 
defensar el Casino com institució i per tant reconeixem la tasca desenvolupada. al llarg de 
molts anys, organitzant l'envelat i altres actes. Però la Festa Major, com a acte totalment 
popular, és "quelcom més, són totes les activitats que es desenvolupen al llarg de tots els dies, 

des de les sardanes al futbol, des de les exposicions a les manifestacions del carrer. 

Per tant, i repetint-nos, la Festa Major perquè sigui popular és, fonamentalment, el con
¡'Jnt d'esforços i la participació dels diferents membres de la col.lectivitat. 

Que el poble ho celebri pel seu gust i divertiment, pel sentit lúdic i joiós de la Festal 

8umari 
3.- Editorial 
4 j 5.- Reconeixement a Salvador Espriu 
6.- Llagostera Ràdio 
7.- Festa Major - B5 
8.- Co",s del poble 
9.- Acostem la Festa al poble 

10.- Co",s del poble 
11 a 13.- Informació Municipal 
14.- Un parc per al poble 
15.- Parcs i jardins 
16 i 17.- La noblesa a Llagostera 
18 i 19.- Llagostera i Almedinilla 
20.- Temps i coses 
21.- TV Llagostera 
22 i 13.- Infantil 
24.- Una carta 
25.- Brahams. Cançó de bressol 
27.- El que semblava inamovible ... 
2B.- No .studia tothom qui vol 
29.- Parlem de Catalunya 
30.- Opinió 
31.- Ultra-fòssils i New-ultres 
32 i 33.- Esports 
34.- Completi la seva col.lecció 

COL. LECTIU DE REDACCiÓ 

Esteve Barceló, Ramon Brugulat, Concepció Buhigas, Pere Cañigueral, 
Vicenta Casamitjana, Mercè Carbó, Albert Comas, Núria Comas, Maria 

Teresa Grau, Josep Jovanet, Maria Llosent, Isabet Mestras, Cesc NueU, 
Jaume Riera, Roser Rodas, Elena Roget, Xavier Ruiz, Joan Ventura, 
Ruth Vert, Anna Viñas. 
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8umari 
11.- Portada d'Esteve Barceló. 

13.- Pòrtic. 

14 a 11.":' Festa Major 85· 
-Enquesta entitats 

'-Matí de F.M., per P. Parés C. 
12 a 18.- Coses del poble 

- Tòmbola Casal 
-Debat Plaça 

-llagostera Ràdío 
-Donants de sang 

19 a 21.- Dos artistes gironin ... , 
per E. Marquès 

22 a 38.- l'avui i l'ahir del 
Cooperativisme. 

·Treballs de P. Solà, J. Mitjan~ Ca!. lectiu 
-Entrevista Ramaders del Gironès 

40.- Auto-Stop, per J. V.B. 

42-43.- Tots els festeigs 

45 a 41.- Entrevista amb 
Josep M.a Fàbregas 

4849.'" Tavernes, per P. Parés C. 

511-52.- Els masos de llagostera. 
Avui, "Can Llambí" 

53·55.- Rosa 

5&57.-Josep Vila' i P. Coris 

58-59.- Plana Infantil 

611-61.- E. Ramionet 

62-63.- F. Falivene i J. Calvet 

64-65.- Emili Soler V. 

6&67.- P.S.R. 

68.- Dibuix de Dani Moll 

69 a 82.- Esports 
Esport Escolar, Els Cremats, Casal, 

Futbol Sala, Entrevistes a Jau me 
Riera i Toni Martin. 

-La paret del cementiri de 
Cullera, li. Vert 

El Col. lectiu de Redacció vol res
pectar la llibertar d'expresió i la di
versitat t:f opinions. 

El Col lectiu de Redacció no es 
responsabilitza necessàriament de les 
opznions dels collaboradors i no es 
compromet a que tots els escrits re
buts siguin publicat~ 

Tanmateix s'acceptaran treballs 
sigT!Qts amb pseudonim, però el 
Col. lectiu ha de ser sabedor del nom 
de l'autor. 

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

BUTllETI DE llAGDSTERA - 3 

FESTA MAJOR BLANCA! 

Benvolguts lectors, 

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

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

Amb la formació d'aquesta Comissió popular, un gran nom
bre de I1agosterencs que des fa molt de temps estavem força 
desvinculats, ens hem integrat a la Festa. No obstant, aquesta 
voluntat no ha arribat a captar tothom. Hi ha molta gent que 
no ha acabat d'entendre el que significa la proposta de Comissió 
de Festeigs i convé aclarir-ho d'una vegada. 

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

BONA FESTA BLANCA A TOTHOM! 

Col.lectiu de Redacció 

COL.LECTIU DE REDACCfÓ ----------------, 

Esteve Barceló, Ramon 8rugulat, Concepció Buhigas, Pere Cañigueral, 

Vicenta Casa mitjana, Mercè Carbó, Albert Comas, Núria Comas, Maria 
Teresa Grau, Josep Jovanet, Maria Uosent, Isabel Mestras, Cesc Nuell, 
Jaume Riera, Roser Rodas, Elena Roget, Xavier Ruiz, Joan Ventura, 

Ruth Vert, Anna Viñas. 
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Per un 11 de setembre unitari 
Una comissió de partits, sindicats i estaments gironins han fet una crida per un onze 

de setembre unitari, manifestant que "La Diada de Catalunya és la diada de tots els 
catalans i representa sense cap exclusió, un dia de reafirmaci6 i de reivindicació nacio
nal per al .nostre poble". A ·Llagostera, per l'onze de setembre s'ha previst un programa 
festiu amb havaneres, sardanes, teatre.:. i les reivindicacions comencen i acaben en el 
programa de mà, que al capdevall deu representar la postura més generalitzada. 

En altres diades, ja ens hem definit per un onze de setembre reivindicatiu sense ex
cloure, però, el festiu. D'aquesta manera, com que en el nostre poble aquest segon apar
tat queda molt ben cobert, passem a destacar alguns punts acordats per la comissió 
gironina: 

1.- Considerar la necessitat per a Catalunya de celebrar un 11 de setembre unitari. 
2.- Dotw d'un caràcter reivindicatiu i de lluita la diada de Catalunya. 
3.- Defensar els drets i les llibertats de tots el ciutadans, i demanar la derogació de 

totes les lleis que els vu lnerin. 
4.- Reconèixer el dret dels pobles, i per tant del poble de Catalunya, a l'autodeter-

minació. 
5.- Defensar la pau com a condició necessària per al progrés de la humanitat. 
6.- Reclamar que el dret al treball per a tothom sigui una rea litat. 
7.- Lluitar per tal que la llengua catalana sigui la llengua pròpia de l'àrea lingü ís

tica catalana, oposant-se a tot tipus de discriminació. 
Co\.lectiu de Redacció 

8umari COL. LECTIU DE REDACCiÓ 

Esteve Barceló, Ramon Brugulat, Concepció Buhigas, Pere Cañigueral, 
Vicenta Casa mitjana, Mercè Carbó, Albert Comas, Núria Comas, Maria 
Teresa Grau,· Josep Jovanet, Maria Llosent, Isabel Mestras, Cesc Nuell, 
Jaume Riera, Roser Rodas, Elena Roget, Xavier Ruiz, Joan Ventura, 
Ruth Vert, Anna Viñas. 

3.- Editorial 
4, 5 i 6.- Quimeta Bancells, 101 anys 
7; 8 i 9.- Goses del poble 

10 i 11.- Sobre l'última Festa Major 
12.- Nassuts del món, uniu-vos 
13.- easal d"stiu 
14,15 i 16.~ El nou pla de circulació 
17.- Plana de gresca . 
18.- Temps i coses 
19,20 i 21.- La Torre Albertf 
23.- Sobre el matrimoni i altres neu res ... 
24.:" Parlem de Llagostera 
25.- On ós ,I poder? 
26 i 17.- Planes infantils 
28.- Srnte~ cronològica d, la prehistòria i 

la història de Llagostera 
29.- Poesia 
30.- És bo per a la salut fomentarels 

principis sans 
32.- Campanya contra la fam 
33.- Opinió 
34.- Mots encreuats 
35.-11 de setembre 
36.- Qüestio de graus 
38.- III Campionat de Futbol Sala 
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SABA NOVA 
Els qui coneixen d'aprop el funcionament intern del Butlletí, saben que pe

riòdicament sorgeixen unes crisis que ens fan plantejar des de la necessitat de 
cercar nous col.laboradors, fins a la possibilitat de deixar de fer la publicació. 
Normalment aquestes situacions s'han anat superant amb l'entrada de gent no
va, amb sentit de compromís per a una tasca col.lectiva. 

No obstant, i a pesar del considerable nombre de membres que integren el 
col.lectiU, estl!m davant una nova situació que fa perillar la continuitat. Motius 
lògics com els estudis, feines de moltes hores i un cert cansament dels col.lecti
vistes, fan abandonar una mica una tasca que ara per ara encara creiem impres
cindible en el teixit de la vida social i cultural del poble. 

Aquest número surt molt més tard de l'habitual. Això ens porta a la reflexió 
de què cal una nova entrada " de saba fresca. Gent que estigui motivada per les 
lletres, per dir i fer coses, per seguir mantenint una línia viva, creativa i imagi
nativa. 

Sempre hem mantingut la porta oberta, i ens és necessària la participació de 
tots. La tasca desenvolupada fins ara es mereix una continuitat. 

8umari 
1 - Foto portada, Josep Jovanet 
3 - Pòrtic 
4-7 - Quim Planella "O"irector 

de Teatre" 
Primer casament civil a Llagostera 

8-11 - Coses del poble 
12 - Temps i Coses, P. Parés C. 
13 - Plana de gresca, Teve 
14 - "La malaltia de l'alcoholisme", 

R. Draper 
15 - "La rebel.lló d'en Plàcid", 

E. Ramionet 
16 - Reformes al Casal, M. Vall·llosera 
17 - "Els vicis gru ¡xuts" , "LI. CanyigueraJ 
18·19 - "Rellotge nou, campanes velles" 
20-21 -Infantil 
23 - Parlem de Catalunya, F. Falivene 
24 - Sintesi cronològica ... , E. Soler V. 
25 - "L'enigme de l'esperit humà"J 

. Vila 
26-29 - Plaça del Castell o de l'Església, 

Rosa 
29-30 - "D'onze a dotze", Josep Calvet 

Poesia de Montse Alberti 
31 - "La revolució permanent", J.V.B. 
32 - Esports 
33 - Futbito, ... Lluís Vert 
34 - Mots Encreuats 

Col.Iectiu de Redacció 
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Als Reis Mags 
Amb tots els bons propòsits i les millors intencions, us fem les següents peticions: 

-Que els convergents no siguin tant dolents, i que també deixin jugar a qui 
els va deixar guanyar. 

-Que el socialistes siguin més coherents, i que per menjar-se el plat calent 
no defensin llurs oponents. 

-Si els poders fàctics volen tornar a la vida pública, que ho facin per la 
porta gran, i no ens despistaran tant. 

-Pels joves que volen fer política, que pensin que abans que rector s'ha de 
ser escolà, però no per això s'ha de claudicar. 

-I per a nosaltres, força lectors, col.laboradors i anunciants, que ja tindrem 
cura d'anar-vos incordiant. 

8umari 
3 - Pòrtic 
4-7 - Entrevista a Josep Puig i Rodó. 

alcalde de la vila. 
B·ll - Coses del poble 

12-21 - Casc Antic 
22 - La informàtica i el futur. 
23 i 2B - Aquest any Betlem tornarà a 

tenir estrella. 
29 - Mànegues marines a Sant Feliu 
30-31 - El Nadal altruista de Sr. Rius. 
31-32 - Moviment~ innovadors culturals 

a Catalunya. 
33 - Parlem de Catalunya. 
35 - Temps i coses: Històries del mercat 
36':: Mirades a un ahir: Records Pasquals 
37 - AI casal una bona sala de teatre. 
3B-39 - Infantil. 
40 - Síntesi cronològica de Llagostera 

i comarca. 
41 - El sentit de la vida. 
42 - El marquès volador 
43 - Este año nos visitara el cometa 

Halay. 
44-45 - Esports. 
46 - Poesia 

Mots encreuats. 

Col.lectiu de Redacció. 

COL. LECTIU DE REDACCiÓ 

Esteve Barceló, Ramon Brugulat, Concepció Buhigas, Pere Cañigueral, 
Vicenta Casamitjana, Mercè Carbó, Albert Comas, Núria Comas, Maria 

Teresa Grau, Josep Jovanet, Maria Llosent, Isabel Mestras, Cesc Nue!!, 
Jaume Riera, Roser Rodas, Elena Roget, Xavier Ruiz, Joan Ventura, 
Ruth Vert, Anna Viñas. 
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8umari 
4-5. - Fem Festa Major 
6-7.- Els Gegants i Cap Grossos 
8-9.- Correfoc amb l'Infern Selvatà 
11.~ Dibuixant amb el Bell-Matí 
12-13.- Tiral Plat 
14-15.- La Tòmbola del Casal 
16-17.- Festa Major, un espectacle mu-

sical com a cloenda a l'envelat 
18-19.- 11 Mostra de Cinema a Llagostera 
20.- Conferències de Muntanyisme 
21.- La matança del porc 
22-24.- J. Purgimon: Testimoniatge de 

la situació a Centro - Amèrica 
a Llagostera 

25.- VI Trobada Sardanista 
26.- Resultats del Referéndum 
27-31.- Primera ,Mostra Antoni Varés de 

Cinema Amateur 
32-33.- Digeu-Ii a Reagen que estic ex

haurint la paciència. Per Enric 
Ramionet 

34-37.- Hitòries massa serioses per ser 
veritat 

38-40.- Parlem. de Catalunya, per F. 
Falivene 

42-43.- Totsels Festeigs 
45-47,- Històries del Mercat, per P. Parés 
48-49.- La Patum de Berga, per P. Canyi-

gueral 
50-51.- Infantil 
52-53.- Pels llargs anys dels sifons, per J. 

Vila 
54-56.- El Casal Parroquial lIagosterene 
57.- Llagostera Ràdio, per X. Ros 
58-59.- D'una altre manera: més perso-

nal, per I. Mestras 
60-61.- Esperanto: La llengua de la pau 
62-64.- La llagosta de mar, per A. de F. 
66-67.- L'avi Pipa 
68-69.- Sistesi Cronològica de Llagostera, 

per E. Soler 
70-71.- Endreça, per S. Joan F. 
72-75.- El Suro, per X. Ventura 
76-77.-'Alba, que tindràs quinze anys 

l'any 2.000, per J. Ventura 
78.- El senyor Pujol està preocupat, 

per J. Riera 
79.- Una carta que çalllegir 
BO-81.- Esports 
82.- Opinió 
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IlrnQjUUI:B 
FEM FESTA 

MAJOR! 
A quest Butlletí/programa de Festa Major us ,arribarà 

'quan el rostit estarà a punt de fer el xup-xup i més 
d'un vestit haurà quedat arrugat de donar voltes a renvelat. 
No ·volem disculpar-nos, simplement és la tradició, i no hi 
ha manera de fer-ho millor_ 

La festa ens arriba, com sempre, d'imprevist. En pocs 
dies es vol fer tot, i no és això. L'any passat va començar a 
funcionar una comissió de festes que va permetre millorar 
alguns aspectes, principalment pel que fa a la participació_ 
Enguany, si bé la comissió s'ha mantingut, l~índex d'intrega
ció en l'organització ha minvat considerablement, i així nO 
es pot fer Festa Major. 

La festa més popular que viu el poble durant l'any - ente
nem que les de Nadal són una altra història -, hauria de 
comptar amb la participació i col.laboració de tots. A Llagos
tera fa temps que no passa, i només hem de girar els ulls 
cap al poble veí, per veure com en els darrers anys han sabut 
aixecar una festa, que fa poc temps es trobava en 'situació 
semblant a la nostra. Com a botò de mostra, aquest any 
tots el carrers de Cassà estaran engalanats per obra dels ma
teixos veïns. 

I per si era poc, el dilluns de Pentacosta, ha deixat de ser 
festiu . Hem de reaccionar, i aviat. Nosaltres, d'entrada pro
posem que la propera festa s'allargui a una setmana. 

LLAGOSTERENCS: FEM FESTA MAJOR! 

-COL.LECTIU DE REDACCIO 
Eduard Alejandre, Esteve Barceló, Ramon Brugulat, Concepció Buhigas, 
Llurs Cañigueral, Pere Cañigueral, Vicenta Casamitjana, Albert Comas, 
Núria Comas, Anna Gorgues, Josep Jovanet Maria L10sent Aurora Marco 
Sara Marquès, Isabel Mestras, Roser Noguer~, Cesc NueU, Xevi Ros, Elena' 
Roget, Xavier Ruiz, Joan Ventura, Ruth Vert, Montse V ila , Anna Viñas, 
Josep Virgili, Dani Rodas. 
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Un bon dia l'Astèrix i l'Obèlix van decidir fer-ne una de les seves, dei
xant-nos el present que ens mostra la portada. El consell de savis del poble 
va debatre àmpliament si era un menhir, un obelisc o una simple Toca en 
forma de carall bernat. Els estudiosos no es van acabar de posar d'acord, 
però el regal de la parella de la Bretanya, s'ha quedat allà plantat com un 
estaquirot. 

Per arrodonir la història, en una reunió mantinguda pels principals del 
poble, resultà que cap dels nostres brillants homes d'estat sabia com redimo
nis havia arribat el menhir/obelisc/carall bernat. 

Nosaltres presentem proves palpables de qui van ser-ne els autors, encara 
que, a pesar de totes les simpaties que ens mereixen, no sabem si l'obsequi 
e! van deixar en el lloc indicat. En canvi, sí ens ha arribat que estadistes de 
l'oposició han criticat agrament el fet. 

Com a bons professionals de la informació, no hi entrem ni hi sortim, 
però hem volgut deixar clar que no es tractava de cap "pedra del diable", 
com algunes males lIengiiesja havien insinuat. 

du 'fnarí 
3- Pòrtic 
4 a 7- Entrevista a Oom~ner. Cantó 

i Rosa Esteva. 
8 a 12- Coses del Poble 

13 - Comentari de cinema 
14 i 15- El consell escolar i \a seva consti-

tució als col.legis de Llagostera 
16 a 18- Entrevista a Joan Oabau i Alcaide 
19 a 25- Com passar l'estiu a Llagostera 
26- Casal d'estiu? Sí, gràcies 
27 i 28- "La Vende!!a" 
29 a 31- Ciència 
32 a 34-- Nova concepció forestal del país 
36 i 37 - Pirates 
38- Oi? Ferran I d'Antequera a Ferran el 

Catòlic i els remenses 
39- Opinió 
40- La llagosta de l'escut 
41- Poesia 

42- Netejar el bosc o morir 
43- Coses meves 
44- Històries del mercat III 
45- Esports 
46- Mots encreuats 

Col.lectiu de Redacció. 
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SET ANYS 
En els darrers números havíem implantat la norma d'anar cobrant cada 

vegada que sortíem perquè no ens agrada d'avançar-nos a coses que no sabem 
si podrem complir. El mateix retard amb què surt aquest Butlletí és un exemple 
que la planificació no funcionava prou bé i que del caràcter bimensual de la 
revista s'ha passat a trimestral. 

El premi Tasis-Torrent atorgat per la Diputació de Barcelona com a millor 
publicació local ens exigeiX una resposta de superació. El potencial humà del 
CoI.Iectiu ens permet donar-la. Hi ha nova gent i noves ganes. En principi eIs 
canvis seran petits, però confiem en l'evolució constant que ha de tenir el punt 
més alt en el número 50, coincidint amb el Nadal 87-88. 

Aquest dies iniciarem una campanya de promvciò per recaptar subscriptors, 
anunciants i col.laboradors; esperem que ens ajudeu a trobar nous amics. Els 
set anys de vida del Butlletí ja comencen a ser una responsabilitat de tots. 

3 - Pòrtic 
4 i 5 - Entrevista a Joan Sàbat 
6 - 21 anys de G.E. Bell·Matí 
7 a 11 - Coses del poble 

12 - El vaixell "Dolça Jenny" 
13 a 18 - Llagostera amb J.ume Selis 
19 - La ignorància, arma de l'Estat 
20 i 21 - Premi Tasis·Torrent 86 
22 - Temps j coses 
23 - Pere M.yol- Francesc Gilre 
24 - El son 
25 - Poesia 
26 i 27 - Pàgines infantils 
28 i 29 - la Renaixença catalana 
31 - El dispensari municipal 
32 i 33 - Síntesi cronològica de la 

Prehistòria i la Història de 
Llagostera 

34 - Internacionalitat i Esperanto 
35 - Fer política 
36 - Estampes nadalenques 
37 - Esports 
38 - Opinió 

Col.lectiu de Redacció 
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éumari 
3.- Pòrtic 

4·11.- Els últims rajolers 

12.- Què són els selVeis socials? 

13.- Coses del poble 

14·15.- Ull Casal amb trempera 

16·17.- Llagostera Ràdio 

18·19.- La Biblioteca Municipal 
a l'abast de tothom. 

20·22.- El llarg camí de retorn 
de la droga. 

24-43.- Salvem les Gavarres 

38·39.-"Tots els festeigs 
de Festa Major 

44-47 ...! El'ttrevista a 
Dolors Grau i Serrana 

47-48.- Històries de Llagostera 

49.- La nena del vermut 

50·52.- Ball de màscares 

53.- Creu de Por 

55.- Infantil 

56·59.- L'Uruguai: 
el país de l'aigua . 

59-62.- Castlans, templers, inquisidors 
i domers. 

63.- Rèplica a l'Emi.li Soler 

64-65.- Temps i coses ' 

66-67.- Recordant al meu pare 
amb enyorança. 

68·69.- Parlem de Catalunya 

70-71 .- Revolució informàtica: 
fins on? 

72.- Llagostera "versus" Cassà 

73.- Godai's Boys 

74.- Farà cinc-cents anys .. , . 

Ei Col./ectiu de Redacció vol res· 
pectar la llibertar d 'expresió i lo di
versitat d'opinions. 

El Ca/lectiu de Redacció no es 
responsabilitza necessàriament de les 
opinions dels coL la bora dors i 110 es 
compromet a que tots els escrits re
buts siguin publicats. 
., . Tanmateix s'acceptaran treballs 
,)lgnats . amb pseudonim, però el 
Col.lectru ha de ser sabedor del 110m 
de l'autor. 
R Per ~a.0ns d'espai, el CoLlectiu d e 
~dacclO es reserva el dret de resu

mu . el contingut fo namental dels 
escrIts. 
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RECAPITULACIO 
"No es pot dir blat que no sigui . al sac i ben lligat" , 

En el darrer número del Butlletí fèiem una volenterosa 
exposició de propòsits que ara no ens veiem amb esma 
de complir. Tornar a explicar les vicissituds, que periò· 
dicament travessa el Col.lectiu, no és un argument 
prou sòlid com per justificar el retard de la sortida 
d'aquest especial de Festa Major o per no haver com· 
plert el programa previst. 

. Volem però dolem. Aquest pot ser l'últim número 
que arribi a les vostres mans. No ens falten raons per 
estar convençuts que la publicació hauria de continuar 
obrint-se camí, però la realitat quotidiana i el tarannà 
d'alguns dels membres del Col.lectiu, abocats a les 
dedicacions professionals, en fan difícil la continuïtat. 

El futur, doncs, queda a l'aire, De moment, pensem 
en el present. Tenim a les portes una festa major, que 
presenta poques variants respecte d'altres anys. Les 
novetats del pregó, a càrrec del conegut periodista 
Jaume Guillamet, i del correfoc a la sortida de l'enve· 
lat, queden descompensades pel fi de festa, que torna a 
ser una sessió de revista barata, o si voleu de "pit i 
cuixa", acompanyats d'acudits dolents. 

Però tant se val, que no ens amari la tristor, que és 
FESTA! 

Festa? Doncs distensió, alegria, gresca, imaginació, 
"bailongo" , ... xurros i gent. És a dir Festa Major! 
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Amb l'aigua al coll 
La fotografia de portada d'en Xavier Ruíz iUustra perfectament el que van ser els 

aiguats de la primera setmana d'octubre. En Pito "Crema", amb l'aigua al genoll, con
templa amb consternació els efectes del desbordament de la riera Gotarra. Els aiguats 
van ser generalitzats i irreversibles, però també és constatable que les rieres estaven 
extraordinàriament brutes. No entrem a valorar de qui és competència netejar-les 
-Ajuntament, Generalitat, Diputació, veïns, etc.-, en tot cas no en fem res que un 
veí en netegi un tram, si més avall hi ha un autèntic bosc. Les pèrdues ocasionades 
per les aigües descontrolades han estat prou importants com perquè almenys a nivell 
de municipi es prenguin solucions efectives. 

Hem tret aquest número al carrer, després d'un nou i llarg silenci que nosaltres ma
teixos no sabem com justificar. Hem de replantejar-nos moltes coses, i la notícia que 
probablement tindrem local novament pot ser un revulsiu fonamental, Mentrestant 
hem incorporat noves seccions com l'espai de cuina, les planes d'esport · coordinades 
per Paco Cortés i un ampli espai en el qual l'Ajuntament pot informar de les coses de 
la Casa de la Vila. En canvi, ens hem deixat al calaix altres seccions -Coses' del Po
ble, Secció Infantil, etc.- que procurarem recuperar en un proper número. 

Esperem que en una altra ocasió l'aigua no pugi de nivell, nosaltres, com es diu 
vulgarment, seguim amb l'aigua al coll. 

8umarí 
3 - Pòrtic 
4 í 5 - Dansaires Sardanistes 
6 a.8 - L'Ajuntament informa 
9 - Qüestió d'estètica, d'economia o 

viceversa 
10 i 11 - Temps i CUses· V idues 
12 a 14 - Casal d'estiu - 87. 300 nois i 

noies en disfrutaren de valent 
15 - Reflexions sobre el menjar. La 

cuina com a espai de treball 
16 i 17 - Llagostera i el Gironès. 
19 - Parejada per l'alta Cerdanya 

francesa 
20 - Solstici - 87 
~t - La dolçor que atrau viure ell un 

pobla limitat 
22 - Pessimisme infundat 
23 - El Casino d. Llagostera 
24 i 25 - El Contraban no és "Flors i 

violes" i 
26 - Encara hi som a temps 
28 i 29 - Esports de compatició 
30 - El nostra futbito 
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~tbmuolB 
Premiats i amb local 

ACABEM" l'any amb dues bones notícies. El jurat dels premis Tasis Torrent 
" que atorga anualment la Diputació de Barcelona, ens ha premiat per segon 

any consecutiu ~n set convocatòries és la primera vegada que passa-. 
"L'any 86 érem premi a la millor publicació local de nuclis de menys de deu mil 
habitants. Ara, hem obtingut el premi a la millor informació, ex-aequo amb un 
treball de Manuel " L1adonosa publicat al RESSÒ de Ponent (Lleida). Nosaltres 
concursàvem amb el dossier sobre les Gavarres publicat en el número de la festa 
major. Només perquè en quedi constància, ja que els "espavilats" de sempre 
havien insinuat que el treball "Salvem les Gavarres" era copiat del monogràfic de 
la Revista de Girona, hem de puntualitzar que el Butlletí va sortir abans de la 4esta 
i la publicació de la Diputació gairebé un" "mes més tard. En canvi, sí que vam anar a 
consultar algunes de les persones que treballaven en aquell especial com el 
bisbalenc "Pep Matas o el malaguanyat pedagog Joaquim Franch. 

L'altre esdeveniment és que ja tenim local! El Patronat Municipal d'Esports ens 
ha cedit una habitació de la casa que ha llogat l'Ajuntament al passeig Pompeu 
Fabra, núm. 40. Esperem que tot plegat serveixi per incrementar la periodicitat i 
consolidar la revista per entrar en plena eufòria al número 50. 

~umari 
3 - Pòrtic 
4 i 5 - Joves lIagosterencs a la mili 
6 a 8 - Després del temporal 
9 a 11 - Resum demogràfic de 1987 
12 i 13 - Centenari del Casino" 

Llagosterenc 
14 - EL Casal d'Hivern 
15 - XX II~ Aniversari del G.E. Bell·Mati 
16 i 17 - Entrevil'la a Eva Gonzale, 

i Colomer . - -
18 a 20 - Evocació d,I ""Feliu't"" 
21 - La pau retorna a casa 
22 i 23 - Els Pasturats 
24 a 26 - Astres, ".Ienites i estrellats 
26 i 27 - Les innocentades que no seran 
28 i 29 - Plana infantil del Nadal 
31 - Reflexions sobre el menjar 
32 - Temps i coses: ""Bolarin"" 
33 - El Gentre d'Estudis de llagostera 

Sanitat a Llagostera 
34 i 15 - La Prehistòria 'i la Història 

de Llagostera i Comarca 
36 - Sobre el Pavelló polisportiu 
37 - La serp de cal Matutano 

Amor de mare 
38 - M'agradaria veure un poble net 

Carta al Col.lectiu de Redacció 
39 - Diàleg i reconciliació al Casino 

Prou, "Majorettes"! 
40 a 42 - Esports· Poesia 
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Nou anys i un dia 
A QUEST mes de març hem entrat en el novè any de vida del Butlletí i el 

proper número, que sortirà per la Festa Major, serà el que fa 50. Són dues 
fites que els escèptics de torn, encara es deuen resistir a considerar i 

valorar en la seva justa trascendència. Som la publicació lIagosterenca de més 
continuïtat i hem obtingut el reconeixement a nivell de Catalunya, en guanyar 
durant dos anys seguits el premi Tasis Torrent. Ara, es tracta de demostrar que 
la feina pot continuar en una línia ascendent, i per això, una vegada més, 
demanem i necessitem el suport de tot el poble. 

-El mes de gener passat ens deixava un dels nostres col.laboradors més 
preuats. En Sebastià Gispert i Oliveras, "Tià Bou", ocupà de manera entranyable 
i infatigable, moltes planes de la nostra curta història. A més, en Tià ens va 
donar l'eslògan del Butlletí "Per la cultura i la informació", que nosaltres hem · 
procurat mante·nir sempre present. A ell dediquem el novè. aniversari el 
compromís de continuar fidels als principis que ens llegà. 

!i)umari 
3 - Pòrtic 
4 i 5 - Arxivar per no oblidar 
6 - Naixements, matrimonis 

7 - Carnaval 
B - Curset de cuina 
9 - Fins sempre, Tià 

i defuncions 

11 - Assassinat .a la parada de 
l'autobús 

12 i 13 -1988: Alegria en el 
centenari del Casino 

14 i 15 - El Casal ",mpre endavant 
16 i 17 - Els ",nders de gran 

recorregut 
18 i 19 - Massís de les Cadiretes 
20 i 21 - Astres, ",Ienites i estrellats 
22 i 23 - Plana infantil 
24 i 25 - Com es formà la llengua 

catalana 
27 - Temps i coses: UltCilàndia 
28 - Síntesi Cronològica 
29 - Mar grossa 
30 - Cultura sense fronteres 
31 - Reflexions sobre el menjar 
32 - IV Cross escolar del Gironès 
33 i ~4 - La conflictivitat dels joves 
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éumarz-
3.- Pòrtic 

5 I 7.- La moguda 
lIagosterenca 

9.- Salutacions 

11.- Entrevista 

13 a 21.- Coses del Poble 

23 a 29.- Cinquanta 
Butlletins 

31 a 35.- Trenta anys 
d'arqueologia a 
Llagostera 

37 a 49.- Cohabitació a la 
tercera 

51.- Temps i coses 

53 I 55.- Sobre el patrimoni 
de boscos surers al 
nostre pals 

57.- Reflexions sobre el 
menjar 

59.- Plana infantil 

61 I 63.- Parlem de 
llagostera 

65.- A la gola del llop 

67.- Slntesl cronològica de 
la Prehistòria I la 
Història de 
lIaggstera I comarca 

69.- El Ridaura 

71.- Contemplant Llagostera 

75 I n.- Esports 

El Col.lectlu de Redacció vol res· 
pectar '" llibertar d'expresió i la di-
versitat d·Otinions. 

El Col ectiu de Redacció no es 
responsabilitza necessàriament de les 
opinions dels col labora dors i no es 
compromet a que tots els escrits re-
buts siguin publicat< 

. Tanmateix s'acceptaran trebaJJs 
Slgnats amb pseudonim. oeTò el 
Col. lectiu ha de ser sabedor del nom 
de l'autor. 

Per raOlls d'espai, el CoLlectiu de 
Redacció es reserva el dret de Tesu-
mir el 
escrits. 

contingut fonamental dels 

(. 

'Cap al núm'ero 

100 

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

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

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

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

A
QUESTA vegada la crisi és seriesa. Deu mesos sense sortir és melt de temps. Mas
sa temps. I ne hi ha cap explicació vàlida. La Inèrcia quetidiana -feina I estudis
ens han apartat del nestre compremls d'una manera que ens atrevim a qualificar d'In

conseqüent, ja q!J9. no hem estat capaços d'evitar·ho, tot I· haver mantingut. reunions periò
diques. Melts dels articles que surten en aquest númere ja es van cemençar a elaberar 
l'estiu passat; d'altres, cem la pertada, estaven pensats per a un teòric especial de 
Nadal, I finalment, hem arribat a la Setmana Santa, amb la qual cesa ens adenem que la 
Quaresma ha estat més llarga que mai. 

En una de les darreres reunlens que vam mantenir, va haver-hi prepòsits d'esmena, pe
rò cem es diu en el llenguatge pelltic, nemés Va ser una censtatació de benes Intenciens, 
que de mement nQ ens han pertat en llec. L'eufòria del númere cinquanta ens va embriagar, 
i ne hem sabut donar una resposta vàlida a les nostres pròpies esperances. Tenim clar 
que sl el Butlletl ha de centlnuar cal una dedicació persenal I gairebé professlenal al
menys en dos cases: unia gerent-coordinador I unia responsable de publicitat. L'època de 
les bones vel untats ja ha passat a la història, ne pas perquè deixin de ser vàlides, 
simplement, cada vegada estem més Immersos en els nostres quefers professionals, i 
això passa tant en el sector històric cem en les jeves generacions. Cern a cel.lectlu que 
hem parit --amb més dificultats que mal- el preducte que teniu a les mans, pensem que el 
ButlleU ha de centlnuar, però som incapaçes de garantir-ho. Esperem que la Pasqua de 
Resurrecció tingui per una vegada unes connotaclens laiques, que molt bé ens vindrien a 
tets plegats. 

~umari 
1 - Pòrtic 

4 ·5- Entrevista: 
Santiago Barrelro 

6 a 11 - Ceses del peble 
12 a 14 - Comissió de Festeigs 
15 i 16 - Naixements, matrimonis 

i defuncions 
16 - Refermes de l'Església 
17 - Temps d'amanides 

18 i 19 - Entrevista: Esteve Fa 
21 a 23 - L'Ajuntament informa 

24 - Sintesi cronològica 
25 - Originals lliçons de 

natació 

26":" Cal eixamplar el carrer 
de la Doma 

27 - Inesperat encontre 
28· 29 - Recordant 

Llurs Companys 
30 . 31 - Col.laboracions 
32 i 33 - Esports 

34 - sr, a la vaga general 

Col.leciu de Radacció 

COL,LECTIU DE REDACCiÓ 

Eduard Alejandre, Esteve Barceló, Pere Cañigueral, Vicenta Càsa
mitjana. Núria Comas, Paco Cortés, Aurora Marco, Núria Marco, 
Sara Marquès, Roser Noguera, Dani Rodas, Elena Roget, Ama· 
deu Rovira, Xavier Ruíz, Joan Ventura, Ruth Verl, Montse Vila, 
An na Viñas, 

Llagostera, Desembre 1988 Núm. 51 

Dirigit pel Col.lectiu de Redacció, EdITat per l'Associació de Veïns 
Apartat 54 -' LLAGOSTERA 

Imprimeix: DUCFORM, SA· Gràfiques Duch 
Cassà'de la Selva DipòsIT Legal: GE-300/1980 

El CoUectiu de Redacció vol respectar la llibertat d 'expressió i la diversitat 
d'opinions. 

El Col/ectiu de Redacció l/O es responsabilitza necessàriament de les 'opiniollS 
dels coLlaboradors i no es compromet a que fots els escrits rebuts siguin publicats. 

Tal/mateix ~'acceptaraJl treballs signats amb pseudónim, però el Col.iectiu ha 
de ser Sl.ibedor del nom de l'autor. 

Per raons d'espai, el Col.lectiu de R et.lacciú es reserva el dret de resumir el con· 
tingut fOllamental de/s escrits. 



t 

3.- Pò~ic 
4 a 7.- Entrevista: 

Emma Bretcha Hernàndez 
8 a 17.- Dossier: L'urbanisme a 

Llagostera al s. XIX 
18 i 19.- Evolució dels noms de 

carrers 
20 i 21.- Els morts de Llagostera 

a la Guerra Civil 
22.- Naixements, matrimonis 

i defuncions 
23.- Les faves tendres 
24.- Horari de la Biblioteca 
25.- Nou jutge de Pau 

26 a 29.- El Casino Llagosterenc 
30.- Parlem del Casino 
31.- La vinguda deZoa 

32 a 43.- ts Festa Major! 
44 -47.- Entrevista: Isabel Boada 
49 a 51.- Poesia sorgida de la vida 
52 i 53.- La Pepa maca 
54 a 56.- Llagostera neta 

57.- En Pep Gitano 
58 i 59.- Projecte urbanització de la 

plaça Catalunya 
60.- Convé tenir aigua de millor 

qualitat 
61.- Feminitat sí; feminisme no. 

62 a 64.- Història sobre la 
Passió d'Olesa 

64.- Festa, Quo Vadis? 
65.- Síntesi cronològica de la 

història de Llagostera 
66 i 67.- Recordant 

Llui s Companys 
68 i 69.- Entreteniments 
70 i 71.- Poesia 
72 i 73.- Elogi de la lollia 

74.- Donar resposta a la 
inquietud esportiva 

75.- Crònica de l'esport escolar 
76 a 78.- Recordant les moreres de nit 

78.- On passar les vacances? 

1:;1 Col. lectiu de Redacció vol res
pecteu la lli6erteu d'expresió i la di
versitat d'opinions. 

El Col lectiu de Redaccio no es 
responsabilitza necessàriamelll de les 
opinions dels col laboradors j 110 es 
compromet a que tots els escrits re
buts siguin publicats. 

. Tanmateix s'acceptaran treballs 
SIgnats amb pseudonirn però el 
Col. lectiu ha de ser sabed~r del nom 
de l'autor. 

Per raOIlS d'espai el Col/ectiu de 
Redacció es reserva' el dret de resu
mir el contingut [oflllmental dels 
escrits. 

Bimensuals 
L'any passat vam començar la Festa Major cele~ 

brant la sorHda del número 50 del ButlleU. Però 
darrera "eufòria va venir la ressaca i vam estar 

deu mesos sense sortir. Com gairebé. sempre, desp·rés 
de la crisi venen èpoques més bones. i ara estem en 
condicions de garantir que la revista sortirà cada dos 
mesos. 

Hem tornat a incorporar saba nova i aquesta vega
da creiem que ens permetrà normalitzar Ja nostra pe
riòdica presència al carrer. 

També estem en negociacions amb el Regidor de 
Cultura de l'Ajuntament que s'ha compromés a aportar 
ajut econòmic a la publicació si assegurem el seu ca
ràcter bimensual. 

Però estem de Festa Major I no hem d'entrar en 
disquisicions filosòfiques. La festa ha entrat en una 
línia ascendent i és evident que en els dos darrers 
anys hi ha hagut més «(marxa)) i més participació po
pular en la majoria dels actes que se celebren. De la 
programació d'aquest any podem destacar les ac
tuacions del divendres i el dissabte a l'envelat. Són 
autèntiques apostes joves que sens dubte tenen un 
pressupost racional. En canvi. sembla més discutible 
la contractació d'una tuna, "per les seves connotacions 
històriques", i la falta d'originalitat a .l'hora de progra
mar el fi de festa, ja que un any més, s 'ha hagut de 
recórrer a l'espectacle de pit i cuixa, i alguns acudits 
suats. Ja sabem que això és el que més agrada a 
un sector ampti de la població, però reclamarfem una 
mica més d'originalitat i una programació més arris
cada "La Cubana, Comediants~ Tripijoc amb el nou 
espectacle, etc." 

Bona Festa Major a tothom!! 

Col.lec¡iu de Redacció 
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Eduard Alejandre, Joan Ramon Saiges, Esteve Sareeló, Pere Ca
ñigueral, Vicenta Casamitjana, Marta Ciurana, Núria Comas, Paca 

Cartés, Aurora Marco, Núria Marco, Sara Marquès, Daniel Moll, 

Roser Noguera, Jordi Pinsach, Dani Rodas, Elena Roget, Amadeu 
Rovira, Xavier Ru ¡z, Joan Ventura, Montse Vila, Anna Viñas. 

Llagostera, Maig 1989 Núm_ 52 

Dirigit pel Col.lectiu de Redacció. Ednat per l'Associació de Veïns 
Apartat 54 -' LLAGOSTERA 

Imprimeix: DUCFORM, SA -Gràfiques Dueh 
Cassà de la Selva Dipòsn Legal: GE-300/1980 _ 



BUTLLETf DE LLAGOSTERA - 3 

iU li !l n, ' ! !lLJn n 
J 11 I LJ I!---J f I!---J i , , 

l 'l' : j ! i ¡ 
¡ ¡ ! I I 

.
1 r .-1...... .._l..._. (_..!._] l 
r---¡-il i--; ----,--[' i------,-- ¡..., ~---¡¡ 
\ j 1 1 \ i i i ¡ ; 
r, -'--11 ¡ ¡c-~-o. 

¡ !! i 

!! I ! 

l, l ' i! i ! ¡ 
~i-L-,! -L'I~-'~-¡I~-,¡-t!-'LJ'lLJ~'iLJ~'l 
i i i l' I! I ! ¡ I . 

! i ,<-:--- ~-<- I i i I I I I I 

~/I/' /\~:i'!--i ,:-----"!-+1-----1..1 -.--1 ---.l...i ,---.J11L,-!-----Li --,-! --'-.: ,--1 ---j 

~ I p,QUEI;~ ES I ~-'-: ---'--1 --t1---1Lrli 1J [1[1 ; 
I I 11 e' , Ii l I i l i J 

' 11 Bnt~ I,: ' I Rlí['u, l lill J 
P'rul~\)-I TlfJ 11-----1------,---[ ---+I--L-r--'-I--¡--'I-'-I~I--'------'--! 

I _I ' l'Iii j I i I j I 
. I I II J I I I J : 

cS)umari 
COL. LECTIU DE REDACCiÓ 

Eduard Alejandre, Joan Ramon Baiges, Esteve Bareeló, Pere ,Ca
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Roser Noguera, Jordi Pinsaeh, Dani Rodas, Elena Roget, Amadeu 

Rovira, Xavier Ruíz, Joan Ventura, Montse Vila, Anna Viñas. 
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3- Pòrtic 

4-6 - Entrevista a 
Jordi Roura 

7- E121-M 

8-9 - Semàfors 

10-12- L'Estiu 

13 - L'arròs ros 

14 - A la tardor, bolets 

15-16 - Entrevista a 
Jordi Pous 

17-23- Col.laboracions 

24- Naixements, 
matrimonis 
i defuncions 

25- Passatemps 

26 - Biblioteca 
"Julià Cutillé" 

Reial: "Història d'un amor" 
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O~(]UUlB 
Nova peregrinació 

L
A construcció de la Nova Europa és el tema informatiu que ocupa més espai en 
els mitjans de comunicació d'aquests darrers mesos. La favorable evolució dels 
aconteixements no fa pensar amb l'arribada d'un "llarg hivern" com tem més 

d'un. Però des d'aquí volem deixar constància que els vents d'apertura que envaei
xen ¡'Est, també els volem pels països llatinoamericans. Si a Europa, la Unió Soviè
tica és capaç d'impulsar aquests canvis, ara només falta que els Estats Units tin
guin la bondat -per alguna cosa estem a Nadal- de permetre l'autodeterminació 
dels països que van des de Mèxic a Terra de Foc. I parlant d'autodeterminació tam
bé voldríem que els Reis de l'Orient portessin una història de Catalunya a tots els 
espanyols. 

Per si un cas, nosaltres ja els hi hem fet la carta abans i ens han sorprès amb un 
nou local -el millor que hem tingut en la nostra accidentada existència-, encara 
que sigui a casa d'un company. Des d'aquí volem agraïr la gentilesa de la família 
Martí-Esteva i del Patronat Municipal d'Esports que ens han permès ocupar durant 
dos anys el, fins ara, millor local de la història del Butlletí. 

En aquest número oferim una entrevista amb Francesc Falivene, i les reflexions 
que, als seus 92 anys, ha fet sobre el Congrés d'Esquerra Republicana. El suro 
centenari del Puig i la revisió del cadastre, han estat dos temes polèmics que desar
rollem àmpliament en aquestes planes. També hi ha · una entrevista amb en Ricard i 
la Maria Dolors de' Can Lirinós que es retiren. Però la botiga de Can Lirinós conti
nuarà i només hi trobarem a faltar el gran Joan, el millor dependent del món. 

/i)umari 
Plana 
3 - Pòrtic 

4-7 - Entrevista a 
Francesc Falivene 

8 - Coses del poble 
10·13- El suro del Puig 
14·15 - La falsa polèmica 

d'una revisió necessària 
1 G - AI Casal ja no hi cabem 
16 - Activitats per a aquest Nadal 
17 - La bcm ba perduda 

18·19- Els quintos se'n van 
20 - Demografia 

22·23 - Reflexions sobre el menjar 
24·25 - "Mataveis· 89" 
26·27 - Fets històrics del suro 

28 - De la guerra dels segadors 
30·33 - Nicaragua . 

34 - El llop golafre· La veu del riu 
35 - "Ouina nit la d'aquell dia" 

36·37 - Entrevista a Alfons Figueras 
38·43 - Can lIirinós 
44·45 - Esports 

46 - Quan pagant deu milions 
s'evita un desastre urbanístic 
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Deu anys de Butlletí 
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 
recòrrer a la cronologia que d'una manera més o menys arbitrària, però sempre since
ra, ha anat oferint el 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.1ectiu 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 les 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. 

éumari 
Plana 

3 - Pòrtic 
4-9 - Entrevista a Joan OIÒfiz 

.10-11 - Un Carnaval com cal! 
12-13 - Matança del porc 

14 - Teatre: El malalt imaginari 
16 - Demografia 

18-20 - Reconversió d'un espai públic 
(La Plaça Catalunya) 

22 - El mercat va de Passeig. 
24 - Consideracions i evocació 
26 - Entrevista a Margarida Darder 
27 - Deu anys i un dia 

28-29 - Humor 
30-31 - La marxa de la Festa 

32 - Homenatge a Rafael Mas 
34-35 - Programa de la Festa 
38-42 - Entrevista a Marcel Navarro 
44-47 - Llegenda : 

En Marti de Can Caret 
48 - Reflexions 

50-52 - Cal harmonia per recuperar el 
patrimoni forestal 

54 - Sintesi cronològica de la 
història de Llagostera 

56 - Recordant el suro del Puig 
58-62 - Entrevista a Pere Maimi 
64-66 - Esports 

BONA FESTA A TOTHOM! 
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Léa 'l'i cI·~""'éa ~téapéa 
(Ve de la 18. plana) 

nosaltres decidim llençar la tovallola i 
plegar. Les decisions, encara que sigui 
contra la pròpia voluntat, s'han d'adop
tar quan s'han esgotat les vies de dià
leg I, sobretot, la 1I.lusió. Fa molts de 
números que érem conscients de la 
manca de trempera per elaborar un pro
ducte que va néixer amb totes les espe
rances del món. Han passat més de deu 
anys, hem tret 56 Butlletins al carrer i 
hem obtingut dos premis de premsa 
comarcal a nivell de tot Catalunya. No 
tenim deutes I hem acabat tots amics. 
Però no és un final feliç ja que ens 
queda el regust de pensar que potser 
no hem fet tot el que calia. Durant una 
època el nostre lema era "Per la cultura 
lla informació", i la necessitat d'aques· 
tes dues paraules és evident, ara i 
sempre. 

No podem donar la culpa a ningú I 
només lamentem la massa sovintejada 
pelegrlnacló a la recerca d'un local. Per 
això estem dolguts amb nosaltres 
mateixos, per aquesta falta de voluntat 
col.lectiva. Per tant, és millor retirar-nos 
i evitar aquesta angoixa Improductiva. 
Som tan partidaris de l'avortament com 
de l'eutanàsia, I conseqüentment renun
ciem a un fili que porta molt temps en . 
coma profund. 

Quan vam fer la reunió per plantejar 
la revista que teniu a les mans, el tema 
del macrogerlàtrlc ens va fer revifar les 
esperances I vam tornar a mantenir un 
parell de debats Intensos, sobre la 
necessitat d'un mitjà escrit I crític, en 
un poble en el qual es critica tot, I espe
cialment qualsevol postura contrària a 
l'oficial. El mateix poble que, contradic
tòriament, és Incapaç d'entendre la 
conveniència d'urbanitzar la plaça Ca
talunya o els carrers del Mas Sec, per 
només citar exemples recents. És el 
mateix pOble que fa anys volia la Motor 
Ibèrlca .a Can Gascons -ara, el mateix 
alcalde confirma l'absurd d'aquell pro
jecte- o l'aeròdrom a Panedes (on són 
ara aquells senyors que van fer callar 
l'oposició en una reunió al Casino?). No 
hi ha dubte que l'actual Ajuntament 
tampoc no ho fa prou bé, però deixem
nos de tantes converses tavernàries i 

anem als plens a discutir allò que està 
bé, per mlllorar·ho, I allò que està ma
lament, per evitar-ho. Si som incapaços 
de participar en la nostra col.lectivitat 
més Immediata, com podem dir que un 
projecte que representa crear un altre 
poble dins el terme municipal de 
Llagostera és molt positiu? On s'ha vist 
tanta ceguesa, tanta ignorància? Per 
què no anem a viure tots a Barcelona, 
que ben segur no es notarà? Estem 
confonent la necessitat de reactivar el 
comerç i la indústria local, i donar feina 
a la gent, amb acceptar implícitament 
un projecte mastodòntic que si es por
tés a terme amb la proposta que s'ha 
presentat, canviarà per sempre més 
l'aspecte social, territorial i humà del 
poble .. 

Quan el Butlletlja era a Impremta 
hem sabut que l'Estanc de Dalt té nou 
propietari. Aquesta revista va sorgir de 
l'Associació de Veïns que va fer ban
dera de la defensa de l'antic estanc. 
L'Ajuntament de l'època, tot i l'informe 
favorable dels tècnics, no el va voler 
incloure a les Normes Subsidiàries, i el 
d'ara tampoc l'ha volgut comprar. La ca
sa pairal de carrer de la Doma era un 
simbol d'una forma de vida de fa 300 
anys, ¿algú pot aportar un marc més 
idoni per al Museu Etnològic? Però qui· 
na importància té això, quan el destí del 
món pot canviar en qüestió de minuts ... 

El poble necessita una veu discor
dant, que no digui sempre amén, i 
aquest col.lectlu ja fa anys que ha 
deixat de ser-ho. Els fins ara membres 
també renunciem a elaborar el pro
grama de festa major, que junt amb el 
Lacustària va ser el cordó umbilical de 
la premsa lIagosterenca en els darrers 
trenta anys. Pensem que el cordó ha de 
continuar estirant-se, perquè la història 
no ens ho perdonaria. Nosaltres lins 
aquí hem arribat. Esperem que vosal
tres, fidels lectors, subscriptors, col.la
boradors, anunciants i lletraferits, ens 
perdonareu aquest nou retard a la cita 
-havíem de sortir abans de Nadal-, 
però us assegurem ~ue serà l'última 
vegada. 

Col.lectiu de Redacció 
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34.- De Carles 11 

a la Revolució Francesa. 
36.- Parlem de 

la nostra llengua. 
L'home, la natura i la droga. 

38 -39.- Oemogralia local. 
40·42.- Grans homes 

de Catalunya 

COL. LECTIU DE REDACCiÓ 

Eduard Alejandre, Joan Ra
mon Baiges. Esleve Barceló. Pe
re Cañiguera\, Vicenta Casa mit
jana, Marta Ciu ran a, Núria Co
mas, Paco eortés, Aurora Marco, 
Núria Malco. Sara Marquès, Dani 
Moll, Roser Noguera. Jordi Pin
sach. Dani Rodas, Elena Roget. 
Amadeu Rov ira, Xavier Ruiz , 
Joan Ventura. Montse Vila. Anna 
Viñas. 

Dirigit pel CoLlectiu de Redacció. 

Editat per l'Associació de Veïns 
Apartat 54 

LLAGOSTERA 

Imprimeix: 
DUCFORM, SA 
Cassà de la Selva 

Dipòsit Legal: GE-300/1980 


	Butlletí de Llagostera 19800301
	Butlletí de Llagostera 19800401
	Butlletí de Llagostera 19800501
	Butlletí de Llagostera 19800601
	Butlletí de Llagostera 19800701
	Butlletí de Llagostera 19800801
	Butlletí de Llagostera 19800901
	Butlletí de Llagostera 19801001
	Butlletí de Llagostera 19801101
	Butlletí de Llagostera 19801201
	Butlletí de Llagostera 19810201
	Butlletí de Llagostera 19810301
	Butlletí de Llagostera 19810401
	Butlletí de Llagostera 19810501
	Butlletí de Llagostera 19810601
	Butlletí de Llagostera 19810701
	Butlletí de Llagostera 19810901
	Butlletí de Llagostera 19811001
	Butlletí de Llagostera 19811101
	Butlletí de Llagostera 19811201
	Butlletí de Llagostera 19820101
	Butlletí de Llagostera 19820201
	Butlletí de Llagostera 19820301
	Butlletí de Llagostera 19820501
	Butlletí de Llagostera 19820701
	Butlletí de Llagostera 19820901
	Butlletí de Llagostera 19830101
	Butlletí de Llagostera 19830301
	Butlletí de Llagostera 19830501
	Butlletí de Llagostera 19830701
	Butlletí de Llagostera 19831001
	Butlletí de Llagostera 19840101
	Butlletí de Llagostera 19840301
	Butlletí de Llagostera 19840501
	Butlletí de Llagostera 19840701
	Butlletí de Llagostera 19840901
	Butlletí de Llagostera 19841101
	Butlletí de Llagostera 19850101
	Butlletí de Llagostera 19850301
	Butlletí de Llagostera 19850501
	Butlletí de Llagostera 19850701
	Butlletí de Llagostera 19850901
	Butlletí de Llagostera 19851101
	Butlletí de Llagostera 19860501
	Butlletí de Llagostera 19860701
	Butlletí de Llagostera 19861001
	Butlletí de Llagostera 19870101
	Butlletí de Llagostera 19871101
	Butlletí de Llagostera 19871201
	Butlletí de Llagostera 19880101
	Butlletí de Llagostera 19880401
	Butlletí de Llagostera 19881201
	Butlletí de Llagostera 19890501
	Butlletí de Llagostera 19891001
	Butlletí de Llagostera 19891201
	Butlletí de Llagostera 19900601
	Butlletí de Llagostera 19901201

