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Qbr^íegf Enguany, hem volgut que sigui la sardana, la que il·lu

mini la nostra portada. Però mirant-nos-la... no com dansa 

sinó com el missatge que porto tota cosa que es construeix 

i es fa fortu donant-se les mans. -

D'aquesta manera, podrem donar la volta a la nostra 

vila amb amor, amb unió, amb germanor, estrenyent les mans 

ben fortes per així no poder-les desfer malgrat que ens fa

cin mal. 

Cal que estem contents i alegres, prenent per patró el 

nostre campanar que aquest any ha millorat una mica més 

el nostre poble. 

Com fer-ho? Exigint-nos més coses per l'any vinent, es

perant que encara estarem agafats de les mans, això voldrà 

dir que ningú s'haurà cansat i que la nostra anello serà molt 

més forta, molt més ferma, molt més franca. 

• ' ^ : ' ' 

UNA BONA FESTA MAJOR PER A TOTS! 

LA REDACCIÓ 



ESTACIÓN - SERVICIO 

NEUMATICOS: 

FIRESTONE - PIRELLI 

SERVICIO DE: 

Lavado 
Engrase 
Pupilaje 

Preciós moderados 

Fco. SAIS 
* 

Si:ia.c]s - BaiZ* 

Calle P anedas, 41 - Telefono 36 

LLAGOSTERA 

TAPAS VARIADAS 

BANQUETES 

BODAS 

nK 

<S EL CARRIL 

O 
Paseo Romeu, 2 

LLAGOSTERA 



Materiales 

Construccíón 

OMEDES 

Calle San Pedró. 26 

LLAGOSTERA 

JOSEP 

ROMO 

A.x*ticles forjaits 
d'il-'lumixiaició 

Carrer Mayena, 3 — Telèfon 28 

LLAGOSTERA 



Viajes M A C U V I , s. a 
A. V. 6 A. T. 32 

7 
CENTRAL BARCELONA: 
Via Layetana, 11 - Telefones 310 23 43 y 310 30 69 

EXCURSIONES - CRUCEROS 
BILLETES FERROCARRIL nacionaies y extranjeros 
PASAJES AEREOS Y MARITIMOS 
VIAJES A FORFAIT - RESERVAS HOTELERAS 
ESPECIALISTAS EN PEREGRINACIONES Y VIAJES DE BODA 

Sucursales en la província de Gerona 

PLAYA DE ARO 
Carretera Palamós, s /n . 

Telefones 32 72 47 y 32 76 79 

LLORET DE MAR 
Calle San Pedró, 76 Telefono 33 41 43 

REPRESENTANTE: 

Qoóé reïnancíei 
Paseo Tomàs de A. Boada Borrell, s /n . 

LLAGOSTERA 

G ARAG E 

R. Gurnés 

Paseo Tomés de A. Boada, s /n . 

Telefono 228 

LLAGOSTERA 



Escuela de Chofers 

Llagostera 
PEDRÓ FUGUERAS CLUPES 

Paseo Tomàs de A. Boada Borrell, 10 

Telefono 67 

LLAGOSTERA 

Mík SL· 

'^W 
UNA ENTITAT JOVE AL SERVEI DEL 

PROGRÉS 

UNION 
CONDAL d e 
S E G U R O S s/a 

Delegació de GIRONA 

TJ 
GESTORIA - ASSEGURANCES 

Eiximenis, 12 -14 — Telèfon 20 82 58 

Agencia de LLAGOSTERA 

E. MONTIEL GUI 

C/. Calderers, 5 Telèfon 356 



CÜNS THUCCiaNES 

OBRES EN GENERAL 

^ 

Carretera Tossa de Mar, 6 

LLAGOSTERA 

'W 163 

ultraixna^rinos 

«ISABEL» 

7^ 

-

c-
CARNICERIA - TOCINERIA 

José 
Calle del Frío, 9 — Telefono 378 

' ' ' ' ~ LLAGOSTERA 

TUR 
' 



• Ca^lida^d 

T Distinción 

T A.sistexxci£i . 

ga>z*aiixtiza;da. 
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• PLANCHISTERIA 

• PINTURA 

Hnos. 

E . 

Masferrer 

Calle Ganix, 50 (Frente Escuelas] 

Telefono 110 

LLAGOSTERA 

. 



Bodega 

R A M I R O 
Bones Festes 

INDUSTRIAL QUÍMICA VILA, S. A 
FABRIQUESf Carrer Ferrer, 1 i 3 - Plaça Campmany, 3 
DESPATX: Plaça Espanya, 10 - Telèfon 14 

LLAGOSTERA (Girona) 

Es lo fàbrica de lleixiu més antiga de la província de Girona... 
amb més de mig segle d'experiència. 

— LLEIXIU ELEFANT 
— SABONS 
— DETERGENTS 
— PRODUCTES PER A PISCINES 

Departament tècnic, per a rentar la roba industrialment, al servei de 
BUGADARIES, HOTELS, RESIDÈNCIES, etc. 

RECOMANEM PER LES: 
Aigües Potables: 

HIPOCLORIT I GAS-CLOR 
Piscines" 

CLORACE pols. HIPOCLORIT I GAS-CLOR 
Filtració: 

DIATOMACIES DE OUALITAT 
Anti-Algues: 

ALGICIDA H-50 
Pot mantenir l'aigua de la seva piscina, pura, transparent i 
esterilitzada, usant aquests productes de garantia. 



Vigília de Festa IViaJor 
(del llibre Coses de Llagostera) 

Dia de Juny. Per l'ambienf, flaire de flors, t.*ufòrid 
de sol: tot és daurat. Les orenetes xisclen esbojarra
des ratllant l'espai lluminós. En la torre del campanar 
flamegen les banderes; i les campanes tritllegen cons
tantment, evalotadament, omplint el cor de la jovenalla 
amb una joia intensa; és l'anunci de la Festa. 

Com un vol de pardals xisclaires, surt la quitxalla 
de l'escola movenf gran xivarri, corrent pels carrers, 
fent saltar les carteres de l'esquena. Allà lluny se sent 
la música dels cavallets, que els omple de joia. 

La mestressa de casa, atrafegada, té encara el ne
guit de la neteja i procura que tot estigui a punt. Ama
tent, refà l'inventari de les cassoles en vista de les 
suculents dinades que s'apropen, tot guaitant de cua 
d'ull una grossa i majestuosa oca que passeja la seva 
greixina per l'eixida. 

La noia somniadora passa hores pensant si aquell 
plegat o bé aquell calat farà més escaient la roba que 
ha de lluir aquell dia; i si podrà ballar amb aquell qui 
tant li agrada. 

Dies de neguit, de frisança, de treball. Baf de te
rra molla i de pintura. Dies en que tot va en renou, 
com si no s'hagués de netejar mal més. 

Els músics assagen per darrera vegada les mi
llors sardanes del repertori, la sonata del concert i 
l'últim vals-jota, amb «pizzicatto» de contrabaix i es
petecs de cometí que faran esclatar d'entusiasme l'audi
tori que omplirà la sala. 

Pels carrers, alguns fills del poble que arriben de 
ciutat es passegen amb indiferència petulant, mudats 
com l'últim f igur i , el cap lliure llustrós i enclenxinat, 
l'americana curta i estreta i els pantalons Oxford, llargs 
i amples que, en caminar, se'ls rebreguen com un sac 
buit. 

"Toldos FABIAN 
ELS HI DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

57 

Carrer Almogàvars, 24 

Telèfon 236 

LLAGOSTERA 

Damisel·les amb llavis pintats, empolainades I ma
quillades tan exageradament que semblen bibelots de 
porcel.lana. Tofs van amunt i avall, mirant-se cua d'ull 
i fent el desentès. 

El passeig, desert els altres dies, avui presenta una 
animació inusitada. L'agutzil, atrafegat, arrenglera al 
llarg de la via urbana les parades que van arribant en 
camions i carros curulls de teles i coves amuntegats. 

En un tenderols tivant i hermètic hi ha el mar
xant de quincalla amb els seus armaris envidriats, plens 
de pipes i petaques, llapideres i pilotes, arracades i 
anells... El «fotógrafo moderno», amb la seva saleta de 
lona amb un paissatge suís pintat al frontis, cura de la 
seva parada com d'un sagrari. El «xurrero», vestit de 
blanc com un colom, empesta d'espai amb un tuf d'oli 
que tapa els esperits. El «pim-pam-pum», amb reslalle-
ra de ninots vestits de coloraines, en espera del tret que 
els tombi d'esquena. Les barques voladores, que es ba
lancegen per l'aire amb un vaivé esgarrifós, entre la 
música cançonera d'un piano de maneta destrempat I 
el repic constant de la campana. El «Círculo Rojo», amb 
el seu corresponent Landrú i tota la caterva automàtica 
de gent lletja que semblen desenterrats i que volten i 
revolten amb una parsimònia I una rigidesa tan enutjo
ses, tan desesperants, que regiren les tripes i empe
nyen la mà cap a la pilota per a rebotre'Is-ia pel cap. 

La quitxalla és a la plaça: han arribat els envela-
dors. D'un camió feixuc descarreguen antenes i cati
fes i unes grans caixes on porten, molt plegats, els 
vestuaris de l'envelat. 

Quina admiració quan treuen aquells cortinatges 
de vellut, plens de serrells daurats, aquells estors de 
randes blanques, aquells guarniments arbitraris de fus
ta pintada, aquelles llunes de mirall de cornucòpia, i, 
sobretot, aquella aranya de prismes multicolors que dó
na una simfonia de colorins bellugadissos. 

Com es delecta la mainada, en el seu infantil en
tusiasme! Quin encís li causa tot aquell enrenou! 

Allí serà muntat l'envelat, a l'aire lliure, a la llum 
del sol, sota el dosser del cel blau que porta l'ategria 
al jovent de la vila. 

Són aixecades les antenes rematades per bande
roles virolades, seguides d'un munt de cordes. Arreu 
crits de l'envelador; i a poc a poc és estesa la vela am
pla i majestuosa que cobreix la gran carcassa del mag
nífic saló popular de la Festa. 

De tant en tant arriben colles de Joves que goiten 
satisfets el tràfec. Que admiren i comenten la rica ca
tifa o que prenen nota de les llotges senyalades. A l 
guns van proveïts amb paquets i capses. És veu que, 
de passada, han entrat a la botiga i s'han comprat les 
sabates i la corbata de moda. 

Vigília de Festa, tan interessant com la Festa ma
teixa; plena d'esperances i d'encís, reblerta de joia i 
d'una vivacitat popular que encanta i exvaeix, per mo
ments, la grisor i la monotonia vilatanes, per a donar-
nos uns dies d'expansió, curulls d'il.lusions, que són 
la dolçor de la vida. 

RAFAEL MAS RIPOLL 

y^Kju 

xj^. ^í©tgft>x/€K©t 
S A S T R E R I A 

Calle José Antonlo, 2 

LLAGOSTERA (Gerona: 



QÛ v*» Agua Malavella 
de CALDAS DE MALAVELLA (prov. de Gerona) 

Declarada de Util idad Pública en 1845 

5 CUALIDADADES BASICAS 

1.- HIPERTERIMAL 
Emerge a 60° C. de temperatura de la grieta granítica. Es, por lo tanto, completamente pura. 

2." CARBONICA NATURAL 
Fluye de las profundldades de la tierra con carbónico natural, que la hace inalterable. 

3." AGUA PROFUNDA 
Debido a su origen de gran profundidad y ascender por la grieta granítica, emerge, tanto 
en verano como en invierno, con la misma temperatura e idéntico caudal y nitidez, con to
tal independència de las lluvias y toda clase de accidentes meteorológicos. 

4.^ DIGESTIVA Y DiURETICA 
Por su composición química, en especial por ser alcalina bicarbonatada. 

5.^ EXCELENTE A G U A DE MESA 
Por su exquisito paladar. Embotellada sin contacto con la atmosfera. 

AGUA MALAVELLA ÍSATISFACCION COMPLETAI 

^ i < f e ^ « ^ KS _ DISTRIBUÏDOR: Hi^ '^ «̂  T \ * Ct • X 

^ 1 ^ ^ Calle Ricardo Casademont, 23 

• Telefono 373 

LLAGOSTERA 

o 
Transportes 

Calla Gerona, 18 TF 

JAPIC PETIT 
José Puig 

TRANSPORTES PARA TODA ESPANA 
Y SUR DE FRANCIA 

con volquetes comercJales para toda 
clase de mercancías 

^ ^ 

léfono 301 LLAGOSTERA (Gerona) 



Carpinteria Metàl·lica 

Serralleria i Decoració 

^nume ^ t>44fC> 

<$í 

Carrer Nou, 23 — Telèfon 187 

LLAGOSTERA 

Captaire 
Vé pidolant com cada dissabte 
tot apoiant-se amb son bastó 
n'és tant veüeta, tant feble i capta, 
que d'ella en sento gran compasíó. 

Quan se n'atura davant ma porta, 
m'apar qu'en plora en dèbil plor; 
no se'n esmuny ní s'aconhorta 
trista és sa cara sense color. 

Mentre immòbil l'almoina espera 
s'ou que sa queixa en va mimvant 
i, quant ja tenca sa mà de cera 
es fon el plor com per encant. 

Vindrà silenciosa també dissabte 
tot apoiant-se amb son bastó, 
n'és tant velleta, tant feble i capta, 
gosaré dir-IÍ: —Déu vos en dó? 

CALIXTO - LI. Prats 

HABITACIONES SEJXS 
DOMÈNECH 

Plaza Espana, 6 — Telefono 40 y 89 

LLAGOSTERA 

Electrotécnicos y Fontaneros 

<$• 

RADIO y TV. 

T A L L E R : La Canyera, Parc, 53 

LLAGOSTERA (Gerona) 

Apartado n° 24 

J^QÍutLUQtía 

mi 
•:F.IÒ:! 

Paseo Victoria, 36 

LLAGOSTERA 

Transportes 

FONT, S. L. 

Calle José Antonio, 19 

Telefono 2 

LLAGOSTERA 



ii:ista.la.cioi:is de 

Lampisteria 

Electricitat 

DESITJA A TOTS BONES FESTES 

•9M 

Carrer Jaume I, 8 — Telèfon 324 

LLAGOSTERA 

Toda la gama SEAT 

^ 

^ ^ ^ 

Coches de Alquiler 

sin Conductor 

Para largos kilometrajes 

preciós económicos 



Oíye^/'m 

Poble 
Volem conèixer el poble, saber el què i el perquè passa a Llagostera. 
Que tothom entengui que no solament hi ha la televisió i les discote

ques. Volem que us assabenteu, d'una punyetera vegada, que hi ha gent 
que treballa per el nom de Llagostera, per fer un poble just, perquè t in-
nuem quelcom més que carrers, places i cases, perquè Llagostera sigui un 
noble v iu. 

Ens hem reunit en taula rodona i per iniciativa del G. E. Bell-Malí; 
Narcís Casas, batlle; Robert Portas, primer tinent-ballle; Jaume Vila

nova, regidor Hisenda; Lluís Xirgu, regidor cementiris; Ramon Soler, regidor 
d'esports; Balbino Pruneü, regidor Cultura; Jaume Romo, regidor aigües i 
l lum; Lluís Vilaplana i Jaume Vitïas, president i vice-president del Poliesportiu; 
Joan Cuixart, representant al futbol ; Joan Turon, president de Bell-Matí; Martí 
Llosent, president dels Caçadors; Robert Pasqual, secretari escacs; Josep M." 
Coris, president de la Creu Roja; Joan Díaz, president Balonmà; Lluís Saurí, 
representant del Casal; Josep M/' Coris, representant a la Junta de l'Hospital; 
Robert Soler i Joan Mestres, representants del Casino. 

Equip de redacció: Joan Turon 
Josep Fernàndez 
Joan Ventura 

SEVA ENTITAT I QUINA 

funciona bé. Però 
la gent Treballi i 

o no socis, grans 

1 — COM FUNCIONA LA 
FINALITAT TE 

— Poliesportiu. — De fel som l 'últ ima entitat formada en el 
poble, i es pot dir que apenes hem començat. Tenim moltes coses 
a d i r i a fer, però encara avu i per avu i , no podem donar 
resultats. 

— Futbol. — EI fu tbo l està precari . En 6 mesos hem recaptat, 
amb quotes, 35.000 pessetes, quanti tat insigni f icant per co
mençar el fu tbo l . L'any v inent necessitaríem 475.000 pessetes 
per a fer alevins, uns infant i ls A i B, uns joveni ls i uns a f i 
cionats una mica decents. Si no es poden aconseguir aquests 
diners, el fu tbo l de Llagostera haurà d'esíructurar-se d 'una altra 
manera. 

— Bell-Matl. — L'entitat com a poble 
a d intre és una constant l luita per a que 
vagi endavant. Fem coses pel poble, socis 
o petits. La nostra f inal i tat : el poble, 

— Casal. — Després de 4 anys hem aconseguit, fa cosa 
d 'un mes, que ens aprovessin els estatuts, per tant. ara sí que 
ens podem def in i r com enti tat. La nostra f inal i tat és ompl i r un 
buit , que creiem és a la població. Per la mainada dels 5 als 14 
anys, que pugu in acoll ir uns consells i una bona preparació. 

— Caçadors. — La caça és un esport molt ind iv idua l . 
Com a entitat no hi tenim ni pèrdues ni guanys. Vam fer 
aquesta societat per a controlar !a caça. 

— Creu Roja. — Es va const i tu i r a l 'any 1939. L'entitat 
funciona a base d 'una junta regidora, amb l'ajuda d'uns porta-
l l i teres i com a base pr incipal l 'ambulància. Des d'aquí vo ldr ia 
donar les gràcies a tots els que col· laboren en aquesta obra. 
La f inal i tat és: fer el bé en comú sense mirar a n ingú, 

— Escacs. — Estem integrats d in t re el Casino Espanya. Des 
de fa dos anys, part ic ipem en el campionat provincial i també 
t-n el campionat d'Espanya per correspondència. 

— Balonmà. — Com a entitat només té dos mesos de 
vida per tant no hi ha història. La nostra f inal i tat és fomentar 
el balonmà a Llagostera, 

— Junta Hospital, — Potser ja fa 150 anys que es va 
fundar . La f inal i tat és acoll ir a totes les persones que ho neces
si ten, i sobretot a la gent del poble. 

— Casino. — A l entrar la nova junta ens hem trobat amb 
una sèrie de problemes que poc a poc mi rem d'esmenar. Per 
í i ixò vam crear una sèrie de comissions: de serveis (secretaria i 
obres) de cultura i recreatives. La nostra f inal i tat és que la 
gent se senti bé a d in t re del casino i que passi estones agradables 
i d'esbarjo. Actualment estem canviant la instal·lació elèctrica i 

en aquest mateix any acondicionarem els serveis. 

2 — AMB QUINS MITJANS D'AJUDA COMPTE. 
(PARTICIPACIÓ I ECONÒMICS) 

— Pol iesport iu. — De moment l'única ajuda en que comp
tem és l 'Ajuntament. Els projectes són: construir la piscina i una 
pista pol iespor l iva. De moment ens han cedit uns locals en les 
antigues escoles, a on hem instal·lat l 'of icina o Hoc de reunió. 
Una vegada aquests prolectes endavant, el que manca és men
tal itzar a la gent, perquè comprengu in la f inal i tat del pol ies
por t iu . 

— Futbol, — En quotes de socis, ingressem unes 5.800 
pessetes mensualment. Els taqui l latges solen ésser insigni f icants. 
L 'Ajuntament ens paga els desplaçaments dels infant i ls i joveni ls . 
Rifes, loteries, etc. També tenim alguna petita subvenció però 
amb tot, farem el que es d iu : cau i net, 

— Bell-Malf. — A m b les quotes de socis fem unes 40.000 
pessetes a l 'any. També fem teatre i vet l lades, activitats amb 
les que hi podem fer a lgun cènt im. Però en realitat tots aquests 
ingressos, són insuficients. En quant al poble, la gent ens col -
labora però no part icipa. Fa poc vam fer una conferència tema 
"Relació pares i f i l ls» í només érem una cinquantena. 

— Casal. — L'aportació és amb donat ius, desinteressats. 
Hem de donar a conèixer la donació de la vescomtessa dels 
terrenys a on està fet l 'edi f ic i . Ara mirarem de fer socis i així 
tenir una aportació regular, 

— Caçadors. — Per una part podríem dir que és mol l 
rica, i per l 'altre molt pobre. No rebem ajuda de n ingú. A m b les 
quotes en fem per les despeses que pugu in sortir i el que 
sobra, ho ded iquem a la repoblació. 

— Creu Roja. — Els únics ingressos que ten im, són els dels 
socis i també al celebrar la festa de la bandereta. I el punta l 
almenys moral de l 'Associació Provincial de la Creu Roja. 

— Escacs. — La nostra aportació és petita. Ara bé, fem la 
festa de f inal torneig i allà hi col·labora tot el poble. 

— Balonmà. — Fins ara ens hem aguantat amb l 'af ició dels 
10 ó 12 nois que juguen. Ara tenim l'ajuda amb els desplaça
ments de l 'Ajuntament, També te<nim pensat fer una r i fa. 

— Junta Hospital. — L'Ajuntament col·labora amb unes 
donacions mensuals i els donat ius, amb caire de testament que 
s'han deixat a l 'hospital, 

— Casino. — Comptem amb tot el poble. Des de que hi 
ha aquesta junta, tot havent augmentat les quotes, fem fet 50 
socis més, arr ibant a la x i f ra de 500. Dels arrendaments del 
cinema i ball que ens porta unes 120.000 pessetes a l'any. 

Ò 



DISTRIBUÏDOR EXCLUSIVO DE: 

chümpmm Castellblanch 

B o d e g a s T-tanco - ^òpahoLaò 

GIN Al. G. 

IMPORTACIONES Â\ fí\ ^ B 
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COOPERATIVA AGRÍCOLA MOLLET DE PERELADA 

P R O D U C T O S 

U VERJA 

CATALANA DE VINOS, S. A. 

^ : : ^ Carretera San Feliu, s /n . - Telefono 173 ^ ^ ^ ^ 

LLAGOSTERA 



3 — COM TOTES, TINDRAN ELS SEUS PROBLEMES, 
QUINS SON ELS SEUS 

— Pol iesporf iu. — Podríem considerar dos aspectes, tenim 
molts de plànols i mapes i molts projectes, això és un gran 
què. Eí pol iespor t iu serà una explosió quan es vegi trebal lar el 
pr imer tractor, després crec que to thom s'hi volcarà. El fona
ment no ha de ser ni de ciment, ni de parets, sinó que té que 
ser el que ens imposem nosaltres. Quan t inguem aquest esperit, 
l lavors podrem parlar de l 'èxit del pol iesporf iu . 

— Futbol . — Per poder tenir un fu tbo l com cal a Llagostera, 
hem d'arr ibar a aquestes quafrecentes mil pessetes. 

— Bel I-Matí. — Els problemes que tenim són de part ic i 
pació. També a darrera nostre h i ha gent, però aquesta no es 
vol responsabil i tzar. 

— Casal. — El pr incipal problema és l 'econòmic sobretot, 
L'altre un puntal moral per part del poble, perquè aquesta ent i tat, 
pugui tenir una renovació per no defa l l i r el projecte que està 
començat. 

—- Caçadors. — Els problemes són dos i molt grossos. 
El pr imer de t ipus governat iu i contra el govern no s'hi pot pas 
anar. Només podem sortir 2 dies a la setmana a cacera, abans 
s'hi anava cada dia. Per altra part tal len tots els boscos i així 
es perd la vegetació, havent-h i cada dia menys animals. La 
veri tat, no hi veig solució. 

— Creu Roja. — Participació de tots els llagosterencs en les 
tasques de la Creu Roja. 

— Escacs. — De problema econòmic no en tenim ni un, 
'u'única cosa que ens falta és un local p r o p i , però ara ens 
hem posat d'acord la junta del Casino i crec que ens en 
cediran un. 

— Balonmà. — Com tot el q j e comença, el nostre problema 
és l 'econòmic, I GI més important, fomentar el balonmà a 
Llagostera. 

— Junta Hospi ta l , — De t ipus econòmic a vegades, i so
bretot la construcció de nous estatges per lots els que estan 
allà. 

— Casino, — Econòmics i manca de col· laboradors. Hi ha 
molta feina a fer i som poca gent per a d is t r ibu i r - la . 

4 — SI US PLAU, RESPOSTES RÀPIDES: 
1 — Nombre de socis de l'entiíat 
2 — Quin preu és la quota de soci 
3 — A més de les quotes, tenen alguna ajuda eco

nòmica més? 
— Pol iesport iu. —• No està estructurat. 
— Futbol. — Nombre de socis 228, però paguen 180. 
Un promig de 45 pessetes. 
A jun tament , Federació Catalana de Girona amb 6.000 pes

setes per material quan en val 55.000 i la Federació Espanyola 
amb 3.000 pessetes, 

— Bell-Matf. — Socis: 275: 236 grans i 42 petits. 
Grans 15 pessetes. Petits 5 pessetes. 
Recaudació, quotes, beneficis teatre, alguna ri fa que fem. 

— Casal. —• Està en embr ió . 
La quota mínima serà de 25 pessetes, però a voluntat de 

cadascú. 
A l ésser una cosa de tipus benèf ic, totes les aportacions 

voluntàr ies. 
— Caçadors. — 150 socis. 
Paguem 200 pessetes cada any. 
Cap ajuda, 
— Creu Rola. — 230 socis, 
10 pessetes. 

— Escacs, — 24 socis. 
25 pessetes. 

— Balonmà. — No està estructurat. 
— Junta Hospital. — El tant de rA jun tamen l i del que 

paguem els que estan allà acoll its i poden pagar. També de 
tipus testamenlar i , 

— Casino. — 500 socis, 
50 pessetes. 
Arrendaments de; bal l , cinema i consergeria. 

5 — MOLTES VEGADES, DESPRÈS D'HAVER-SE FET 
UNA ACTIVITAT, I HAGI ESTAT UN FRACÀS, ES CO
MENTA: EL POBLE NO HA RESPOST. 
S'ENTRA DINTRE LA GENT? ENS REFERIM, FEU VIURE 
LES INQUIETUTS I PROBLEMES DE L'ENTITAT? 

— Pol iesport iu. — Crec que està contestat en les preguntes 
anteriors. 

— Futbol. — Dintre les nostres possibi l i tats. 

— Bel l-Matí . — Sí, intentem fer v iure els problemes, ara 
fal ta que la gent els vu lgu i v iu re . Els èxi ts to thom els vo l , 
dels problemes tothom se'n desfà. 

— Casal. — Tot el que hem fet f ins ara hem procurat 
exposar-ho al poble, per a que vegi que tot el que ha donat, 
ha estat ben administ rat . 

— Caçadors. — Es un deport di ferent i molt ind iv idual is ta, 
I al no tenir contactes amb n ingú més, l 'únic que intentem 
fer, és protegir la caça. 

— Creu Roja. -— En di ferents ocasions hem intentat fer 
captació de socis. 

— Escacs. — Veiem que molta gent que abans no jugava, 
d.'a van al Casino. Tan persones grans com mainada, f ins i tot 
noies agafen el tauler i comencen a jugar. 

— Balonmà. —- Intentem promocionar el balonmà i mira
rem d'aconseguir-ho en un fu tu r immediat , 

— Junta Hospital. —- Potser amb això estem una mica pa
rats, amb l'assumpte de captar nova gent. Ara , una de les coses 
que hauria de fer el poble és anar a visitar una mica l 'hospital 
per poder comprendre la magni tud de l 'obra, 

— Casino. — Quan el Casino es bel luga, el poble respon, 

6 — ALGUNES ENTITATS PORTEN UNA POLÍTICA 
TANCADA ENVERS ELLS MATEIXOS, I EN CANVI AL
TRES AL CONTRARI. EL PERQUÈ D'UNS I ALTRES? 

— Pol iesport iu. — Es una enti tat oberta. Si totes les entitats 
deport ives de Llagostera venen, és després quan es podrà co
mençar un trebal l de cara al deport ben feta i d 'aqui en v indran 
els resultats. 

— Futbol. — Crec que pat im del defecte que som homes 
de poca relació públ ica. Ho s igui , la junta té un tancament de 
cara als socis, ja que potser se'ls h i ha donat poca informació, 

— Bell-Matf. — Portem una polít ica oberta de cara a 
tothom, Ta.nt si són socis com si no, tant per jovent, com 
per mainada, com per adults. 

— Casal, — De polít ica tancada no en podem tenir en cap 
manera, 

— Caçadors. — No podem tenir cap polít ica tancada, per
què ens hem de l imitar a les lleis governat ives. 

— Creu Roja. — Nosaltres podem dir que la polít ica no 
existeix. Crec que la nostra actuació és ben oberta, de bat a bat, 

— Escacs. — Portem una polít ica totalment oberta tant al 
poble com a tota Espanya, Doncs ara estem fent els campionats 
d'Espanya per correspondència i portem un promig que es re
ben com a mínim 10 cartes cada d ia , 

— Balonmà. — L'única manera de promocionar-nos és te
nint una polít ica molt oberta, doncs en cas contrar i ^no es pot 
fer res. 

— Junta Hospital. — No dic pas que portem una política molt 
oberta, però tampoc tancada. Repeteixo que seria molt de desi t
jar que es visités més sovint . 

— Casino, — Està obert a tot el poble. Intentem que 
tothom es faci soci expl icant- l is el que signif ica el Casino, Ara 
hem fet unes reunions amb joves. També mirarem d'editar un 
but l le t í pel soci, 

7 __ LLAGOSTERA TE FAMA DE QUE LES COSES NO 
DUREN; CREIEM QUE EL PROBLEMA VE DE QUE NO 
ES PREPAREN SUBSTITUTS. ES PROBLEMA EN LA SEVA 
ENTITAT? 

— Pol iesport iu. — Hem d'esperar, 

— Futbol. — Es di f íc i l t robar substi tuts, perquè en els 
càrrecs aquests que no por ten res és d i f íc i l t robar gent que s'hi 
av ingu i . 

— BeM-Mat[. — Es un problema que l'estem v iv in t . Ara 
intentem agafar força gent jove, perquè v isqu in i veg in els 
problemes I en un moment donal se'ls pugu i donar un càrrec. 

— Casal. — Fins avu i quan en el Casal, ha conv ingut re
novar la junta, hem t ingut problemes; ara, és aviat per dir 
si durarà o no. 

— Caçadors. -— Tinguem en compte que és un esport d i 
ferent. Si part im de la base que a l 'edat de pedra l 'únic sistema 
que te;nien de v iure era la caça i de llavors cap aquí, ha quedat 
canviada a af ic ió, jo crec que això durarà tota la v ida. 

— Creu Roja, — En algunes coses és molt cert: ara bé 
a la Creu Roja, ja quasi ens anem als 40 anys d'existència. 

— Escacs. — Creiem que és di f íc i l que el 

— Balonmà. — Fem el possible perquè 
rrera nostre que ens a judi ei dia de demà, 

— Junta Hospital , — Ja fa uns 125 anys que es va 
crec que amb això està di t tot. 

— Casino. — Tindrà els seus alts I baixos, però crec 
que per la seva història no desapareixerà mai. Es una cosa que 
és del poble, 

8 _ QUINA IMPORTÀNCIA TE EL SEU GRUP DE CARA 
AL POBLE? 

— Pol iesport iu. — La importància que tot assumpte depor-
t iu té a un poble és ev ident i avui més que mai, 

— Futbol. — L'activitat del fu tbo l és important. Es un de
port de masses, és a d i r , interessa a quasi to thom. 

c lub qued i desfet, 

h i hagi gent da-

i,niciar, 
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— Bell-Matí. — Crec que és una bona preparació per un 
jove al v iure les activitats del Bel l -Matí , d 'entrar en altres enti tats, 

— Casal. — Permet que la mainada t ingui un lloc d'esbarjo, 
ja s igui cu l tura l , espi r i tual o espor t iu . 

— Caçadors. — Si amb totes les entitats del poble, n'hi 
ha una de caçadors, és una f lor més que hi ha per embel l i r 
ai pob le . 

— Creu Roja. — Veiem que tot una sèrie de poblacions, 
àdhuc més importants en habitants que Llagostera, no en tenen. 
Crec que és clar la importància que té de cara al pob le . 

— Escacs. — Creiem que el noble joc d'escacs, és un joc 
C]ue to thom hauria de conèixer, doncs quan s'està celebrant una 
part ida, és com si es t ingués que resoldre un problema de 
ciències exactes. 

— Baionmà. —^ Tota cosa que representa al poble té im-
po.'tància i nosaltres hem de mirar de donar-H al màx im, 

— Junta Hospital. — Us contestaré amb una altra pre
gunta: «Aquel l que eslà sol , que no sap on anar i està malalt, 
quina importància no li té, tenir un hospital a la seva d isposi 
c ió?», 

— Casino. — Es el centre cul tural i recreatiu del poble. 
Es el punt de reunió de tots els l lagoslerencs, 

9 _ HI HA GENT QUE ESTA FICADA EN TRES O 
QUATRE ENTITATS. ES PER A TENIR CÀRRECS, PER 
TREBALLAR O PER PRESUMIR? 

— - Poliesportiu. —- Per a treballar, sense més comentaris, 

— Futbol. — Són càrrecs que per títols no es poden tenir . 

— Bell-Matí. — Crec que si una persona en té 3 6 4, 
és perquè manca gent que vu lgu i agafar-ne. 

— Casal. — El que té un càrrec té que ésser per a treballar. 
Doncs jo en tinc 4 i em penso que trebal lo a tots quatre. 

— Caçadors. — Jo he estat president contra la meva 
voluntat . Ara bé, una vegada hi ets, ei menys que pots fer és, 
defensar la feina que se t 'encomana. 

— Creu Roja. — Els càrrecs, més que càrrecs, són càrregues 
que no és e l mateix. 

—- Escacs. — Si s'agafa un càrrec és per a treballar i no 
per a presumir. 

— Baionmà. — Una cosa que es fa per presumir no es pol 
fer mai bé. 

— Junta Hospital. — Considero que no són pas per presu
mir sinó per a trebal lar. 

— Casino. — Tot càrrec porta un trebal l , 

10 — PROJECTES A REALITZAR DURANT L'ANY 1975 

— Poliesportiu. — Que es dong ui aquest any 1975, per 
poder demostrar al f inal els resultats que hàgim pogut obtenir . 

— Futbol. — Hem de parlar per temporada 75-7ó. El que 
ten im pensat és deixar el fu tbo l al 31 de maig v inent , i mirar 
d'encaminar als nostres .successors. El que sí procurem és 
de ixar -ho net i sa. 

— Betl-Mall. — La Federación Provincial de Muntanya ens 
ha conf iat l 'organització del campament provincia l in fant i l i des
prés juntament amb el Montclar de Sant Feliu, farem la marxa 
Infant i l Provincial . V indran unes 60 tendes, amb uns 150 nens. 
A i x ò serà el 31 de maig i 1 de juny. També amb mot iu del X 
aniversari del g rup, pensem fer una setmana cu l tura l , que pot 
estar la més interessants, de les que hem fe ! f ins ara. 

— Casal. — Admin is t rar i d is t r ibu i r els diners que tenim. 
Cont inuar el projecte de l 'ed i f ic i , i que l 'èxit del casal d 'est iu 
superi al de l'any passat, 

— Caçadors. — De projecte no en tenim cap, ara bé, hi ha 
un gran problema, Llagostera es pot considerar un dels pocs 
pobles l l iure de vedat de la província de Girona, Ara, el que 
es planteja és fer un vedat colectiu amb Sant Feliu, Santa Cristina 
i Cassà. A i x í contra la nostra vo luntat ens veurem obl igats a 
prescindir de la nostra l l ibertat, i a juntant-nos en aquest vedat 
colect iu, o sinó ens far ien «boicot», 

— Creu Roja. — Quasi podríem di r , que no en tenim, doncs 
l 'ambulància supera tots els projectes que pugu in haver-h i . Però 
possiblement insta I, la rem un aparell receptor, per atendre les 
necessitats que pugu in haver-h i a tota la província, 

— Escacs. — Poder celebrar la part ida v ivent a la plaça i 
organitzar unes simultànies amb el campió de Catalunya, 

— Baionmà. — Mirar de mi l lorar-nos a la nostra tasca per
què el baionmà pugui ésser a Llagostera. 

— Junta Hospita'. — Mirar de fer noves mil lores i noves 
obres, per poder engrandir més l 'hospital, 

— Casino. — Crec que està contestat en la pr imera pre
gunta. 

«$^ • $ > <$> 

O O O Q O P O L I E S P O R T I U 

—Tema obligat la piscina: quan i com funcionarà? 
—Sr. V ILANOVA. — La piscina ja és un fet , ten im els 

terrenys escriturats, 22-12-74, a favor de l 'Ajuntament. Per tant 
l 'únic que manca és l 'aprovació de Madr id . El Projecte és fer 
una piscina de 25 mts. de l larg per 12,5 mts, d 'ample. 
Nota: Més informació en la pregunta núm, 24 de l 'Ajuntament, 

—El fonament del deport és començar a practicar 
de petit; es buscarà gent que sàpiga de que va: mo
nitors, entrenadors, preparadors...? 

—Indubtab lement , si hi ha unes instaLlacions d'aquest or
d re , es conver te ixen en mitges instal·lacions si no es comple
menten, amb professionals que han d'ensenyar. 

—Creiem que un dels principals problemes, serà 
el de la participació. Es treballa en aquest sentit, d ' in
tentar obrir barreres? 

—De moment es de ixen les barreres obertes a tothom que 
vu lgu i entrar. Una vegada es t ingu i tot organi tzat í p lani f icat , es 
té que mirar, que d'una manera o altre, tothom se senti integrat 
d int re el po l iespor t iu . 

—De cara al futur, podrem parlar d'una Llagostera 
deportiva? 

— S i . • -• 

F U T B O L 

—Fa uns anys que el futbol a Llagostera, està de 
cap per avall. Àdhuc s'ha arribat a moments que 
creiem que no hi havia futbol . A què és degut tan po
ca afició, quan està demostrat, que el futbol, és l'es
pectacle, deport, atracció, que congrega a més gent? 

—Per tenir un futbol aqui a Llagostera una mica decent, 
necessitaríem uns 275 socis, í que donés cada un, unes mil 
pessetes a l 'any. Ara bé, jo crec, op in ió personal, que les mà
ximes aspiracions que podem tenir és a una Segona Regional, 

—Per què es dona més importància als jugadors 
forasters, que als locals? 

—Em sembla que es dóna més importància als d'aquí, que 
no als forasters. 

—Estem assabentats que els joveníls, estan obte
nint bons resultats, i que molts d'ells l'any vinent po
drien jugar en el primer equip, serà així? 

—-Lògicament ha de ser a ix i , 

—Es dóna prou importància a la «cantera». Doncs 
creiem que aqui tindria que ésser el fonament del 
futbol a Llagostera? 

—Ja he apuntat que t indríem que part ir de la base de fer 
uns alevins i dos in fant i ls i així podr íem tenir vn, f u tbo l una 
mica arreglat. 

G. E. BELL - MATI 

—Últimament es parla de que el Casino i el Bell-
Matí, és o serà tot una mateixa cosa, és així? 

—Crec que no, doncs són dues personalitats ben di ferents. 
Cada u té els seus estatuts, que són of icials. Ara bé, ens podem 
ajudar i coi, laborar. El Casino ens ajuda mol t , és a d i r ho ten im 
gratui ' l tot. Però quedi clar, que cada u té la sevà personal i tat. 

—El Bell-Matí, també porta mainada, teniu gent 
preparada per aquesta tasca? 

— D u r mainada no és tan fàcil com sembla. Sincerament ho 
fem com podem. Ara bé, sota les nostres possibil i tats ho fem 
el mi l lor possible. 

—Segons dèlu, aquest any, s'havia de fer clas
ses de català i cursets de sardanes, ha quedat mort ai
xò? 

— N o ; el català ens hem mogut , però han sortit una sèrie de 
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problemes, i no hem l inguf temps material per fe r -ho , abans de 
l 'estiu; però mirarem que de cara al mes de setembre, puguem 
parlar de classes de català a Llagostera. 

Quanf a les sardanes, l 'A juntament ens ha cedit un local. 
Ara, com que és bastant de cara a la mainada, esperem que els 
dies s iguin una mica més l largs, per a començar. 

C A S A L 

—S'està lluitant molt per tenir una obra, que sem
bla que s'ha parat? 

—L'obra no s'ha parat, es van fent poc a poc, segons l'a
juda econòmica i moral . 

—En un principi, no feiu participat- més a la geni 
def poble, en el Casal? 

—S'ha procurat que ia direcció anés en una persona res
ponsable. Llavors aquesta persona, buscaba d in t re la gent del 
poble. La batuta però, si que la por ten els de fora, doncs una 
persona adequada és di f íc i l de trobar aquí. 

—Creiem que us heu preocupat molt de fer un 
edifici, però per un Casal ademés d'aixecar parets, s'han 
de preparar o buscar una gent per dur la mainada a 
l'estiu (Monitors?). Voleu dir que no recordeu a l'es
tiu a l'hora de començar el Casal? 

—Crec que una enti tat si no té un ed i f i c i , no pot ésser. 
En quant a l 'altre ja esta contestat en la pregunta anter ior. 

—La mainada actualment, viu el Casal? 
—Els que van al Casal el v iuen com s'ha demostrat en 

les trobades i en els focs de camp. 

— N o creieu que la labor del Casal es tindria que 
començar a les escoles? 

—De fet el Casal és una cont inuació de l'escola. Es a dir , 
ompl i r un buit que queda en els 3 mesos d 'est iu. 

—El nombre de mainada inscrits, cada estiu és 
més baix, a què és degut? 

—Potser perquè als pr imers anys, la cosa econòmica era 
més assequible per to thom. Però em sembla, que la concu
rrència és bastant acceptable. 

— A la gent del poble, els interessa el Casal? No 
creieu que heu abusat massa al demanar? 

— Q u a n uns quants matr imonis varen proposar formar el 
Casal a Llagostera vàrem creure que era necessari al poble. 
El demanar va l l igat amb l 'obra perquè ja em d i reu , si les coses 
es fan amb els aires del cel. 

CAÇADORS 

—Com entitat funciona, la societat de caçadors? 
(Fer alguna activitat: tir al plat, colomí, etc? 

—Actua lment no fem res. Però mirarem de fer. En el cas 
concret del colomí, a ixò és molt car i sort ir ia dels nostres 
mitjans. 

—Passarà a vedat ta zona de Llagostera? 
— A g r a e i x o aquesta pregunla , i es podr ia ampliar molt 

més. Però crec que ha quedat ben clar en una pregunta anterior, 

—La caça en aquesta zona ha disminuït molt, a què 
és degut? 

— U n factor pr inc ipa l , són els insecticides que t i ren els pa
gesos per matar l 'herba, Després al haver-h i menys boscos, tam
bé hi ha menys caça. 

+ CREU ROJA 

— N o creieu que a la plantilla falta joventut? 
—Si. 
—Està ben preparada la plantilla? Ens referim co

neixements mèdics, primeres cures, e tc? 
—^Es varen fer uns cursets de socorrisme, i hi havia tots 

els portal l i 'eres. 

—Es diu que et té una «Vespa» regalada. I s'ha 
abandonat per no pagar l'assegurança, és cert això? 

-—No, no. La vespa hi és, però li falta la documentació. 
I és clar, abans de que se'ns quedin la "-vespa"... 

—Anys enrera es va organitzar juntament amb el 
Bell-Matí, uns cursets de socorrisme, amb places l imi
tades, d'assistents. Això vol dir, que molta gent no va 
poder-hi participar. Es que no es pensa fer més aíxò? 

—D'acord amb el Bel l -Matí , estem disposats a posar-ho a 
terme sempre i qua.n creiem que h i ha p rou gent per a part ic ipar. 

—Ens hem donat compte que moltes Creus Ro
ges fan bancs de sang, és que és diferenta la de Lla
gostera? 

— Q u i és que s'hi apunta.. . 

—Avans d'apuntar, potser s'ha d'organitzar, no...? 
—Es broma. De fet aquests bancs de sang es fan gene

ralment a les capitals grans. Per exemple a Gi rona, no n'hi ha 
hagut cap. 
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CLUB D'ESCACS 
"Domingo Pascual Carbó 
Secció del Casino Espanya 

—Creiem que parlant d'entitats tancades, a ulls 
vista, els escacs com a societat no funciona, sinó sola
ment pels jugadors de certa categoria? 

—Ten im una sèrie de jugadors que poden donar molts bons 
resultats, doncs actualment n'hi han tres de segona categoria. 

—Per què no s'organitzen campionats infantils i 
jovenils? 

—Els campionats infant i ls , els estem preparant a les escoles, 
i pensem fer venir a un ex-campíó d'Espanya a donar classes, 

—Per què no es fa venir alguna figura de cert 
relleu per poder admirar amb simultànies o qualsevol 
mena de demostració? 

—L'any passat en va venir un. I aquest també pensem fer 
venir al campió de Catalunya. 

—Es parlava de que es faria una partida amb f i 
gures vivents a la plaça...? 

^ A i x ó està en el projecte d'aquest any, 

BALONMA 

—Per el que veiem és l'entitat amb la gent més 
jove, que hi ha en el poble. Es que no vol participar-hi 
la gent més gran? 

— N o hi ha hagut af ic ió. Ara mirem de cara altres anys 
de fer infant i ls, joveni ls i després grans, sèniors; de moment, 
però, ho de ixem amb joveni ls. 

—Us ho porteu tot vosaltres? Ens referim entrena
ments, desplaçaments, e tc? 

—Fins ara ens ho hem pagat tot nosaltres, a part dels des
plaçaments, que això ho sufraga l 'A juntament , També hem comp
tat amb la col. laboració del mestre de les escoles, Sr. Rodríguez. 

—Es un deport per anar endavant, o es quedarà 
parat allà a on és ara? 

—Si t robem nois amb l 'af ició dels d'ara, es pot anar enda
vant, ara si es deixa així, no hi haurà res a fer, 

—Hem vist que en els partits que feu, hi manca 
l'assistència del públic; a què creieu que es degut? 

—Potser hi falta af ic iò. Ademés ha donat la coincidència, 
que cada vegada que hem fet un part i t a casa, també es feia 
futbol ' . Ara bé, a ixò es mirarà d'esmenar de cara a anys se
güents. 

0 
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JUNTA HOSPITAL 

— N o c r e i e u q u e f a m o l t s a n y s q u e h i ha la m a 
t e i x a j u n t a ? 

— J o , per la meva part, estic disposat a sort i r -ne, quan es 
cregui convenient . Ara bé, fa uns dos anys que vàrem canviar 
part de la junta. 

— N o hi faltarien elements joves, dintre la junfa? 
—Està regida per uns estatuts, que es varen aprovar l'any 

1924, i està programat de que hi hagin uns certs elements del 
poble fo rmant la junta . Un d'el ls el president , el bat l le ; després 
dos regidors, i altres 2 ó 3 persones del poble. 

—Per viure el problema hospital, al poble? Si és 
que és problema... 

—Ja hem dit que a l 'hospital s'hi passa de l larg, la gent 
no hi entra, no hi va. 

— A una persona sense recursos, se l'accepta o no? 
—'Una persona sense recursos pràctica meni s'ha d'acceptar 

d int re l 'hospital . Si està provat que és pobre de solemnitat hi 
entra igual que un amb recursos, 

—Quina diferència hi ha entre la gent que hi ha 
dalt i la de baix? 

—Es més una di ferència de t ipus arqui tectònic, que no pas 
de t ipus d'assistència social. Al que aspira la junta actual, és 
que no hi pugu in haver-hi di ferències entre uns i altres. Doncs 
avui a baix hi han els que paguen més segons les seves possi
bi l i tats, això permet, que els altres que no pagaven pugu in 
ésser igualment atesos. Doncs malgrat tot, amb el que dóna l'A
juntament seria impossible mantenir l 'hospital. 

C A S I N O 

— P e r q u è hi ha s o c i s , q u e e n c a r a n o t e n e n a q u e s t 
carnet que heu fet? 

—Es possible que \a persona encarregada de repart i r- los els 
t ingui guardats per a distr ibuïr . . . 

— N o deiu que per la Festa hi haurien wàters 
nous? 

— S ' , però degut a que la petició de crèdit s'ha anal al largant, 
a ixò no es podrà aconseguir. 

• • - . ' " • • . . " • . 

—Quin pressupost hi ha pef la Festa Major? 
— A m b total unes 750.000 pessetes. 

—Segons vàreu dir a l'última reunió de socis, 
es demanaria un crèdit de dos milions; està concedit? 
Amb aquests diners, penseu resoldre els problemes del 
Casino? 

^ E l crèdit s'està tramitant. Tots no. 

—Penseu en recuperar les/sales de ball i de cine
ma, o no és interesant? 

— N o és. fact ib le, doncs h i han uns contractes d 'arrendamenl 
de 5 i 8 anys'. A la llarga però crec que sí pot ésser interessant. 

—Fa poc vàreu organitzar, una conferència, pen
seu en seguir amb aquesta línia d'actes culturals? 

—Evidentment , sí. .^" _ . " - • - , . . ' - , , T — - • 

—Es diu que en un plac breu, en el casino només 
hi podran entrar els socis. Per què? 

—Serè seguir únicament, Is l letra i l 'esperit dels estatuts. 

—De quin any són fets? 
— D e l'any 1931, però han estat renovats fa uns 4 anys. 

Però estan fets amb un esperit d 'aquel l temps tan l l iberal , que 
serveixen molt bé per ara, en genera l . 

» $ • < ^ « ^ 

AJUNTAMENT 
1 _ COM FUNCIONA L'AJUNTAMENT? (Ens referim 
a càrrecs i mecanisme) 

Sr. CASAS. — A través de comissions: culturals, deport ives, 
obres, hisenda... 

2 — PRESSUPOST MUNICIPAL 

Sr. VILANOVA. — Serà di f íc i l parlar del de l'any 75, per
què encara no el tenim fet. El de l'any 74 era sobre els 7 
mi l ions. De totes formes, encara que no puguem donar x i f res 
ara, ja que ia burocràcia és molt lenta, alguna cosa s'augmentarà. 

PER CULTURA: La Diputació dóna per cultura unes 38.000 
pessetes, que serveixen per a pagar l'escola de Belles Arts, i 
u.na mica al professor de música a les escoles. 

PER ESPORTS: Hi ha un conveni f i rmat entre la Delegació 
Nacional d'Esports, la Diputació i l 'A jun tamenl ; repart int el 
5 0 % per la pr imera, un 2 5 % per la Diputació i el 2 5 % restant 
per l 'A juntament. El total de pressupost d'esports 3.650.000,— 
pessetes repart i t tal com hem dit. 

3 — LA NOVA LLEI DE REGIM LOCAL ENS AFAVOREIX 
O ENS PERJUDICA 

Sr. V I L A N O V A . — Estem parlant d 'un projecte de nova 
llei local. Pensem que la que hi ha actualment és de l'any 
1942. Ara hi ha u.n nou projecte a les Corts. En termes generals 
sembla que mi l lora la part ic ipació de l poble vers tot el f u n 
cionament munic ipal . Ara, hem de pensar que és un projecte, i 

..falta saber si .. serà o no aprovat. 

ES DIU QUE S'APUJA UN 400 PER 100 L'IMPOST MU
NICIPAL SOBRE VEHICLES; AIXÒ VOL DIR QUE ENS 
TREURAN LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS (Carrers, 
l lum, etc.) 

Sr, VILANOVA. — En aquests moments és imprev is ib le , 
dir si s'apujarà o no, doncs tampoc sabem si s'aprovarà el nou 
arbi t r i municípaf' de circulació de vehicles. Ara sí puc d i r que 
la nova Lrei de Règim Local, en quant es refereix a les hisendes 
locals, el projecte que hi ha, no solament augmenta l ' impost 
munic ipa l , sinó que reaf i rma tot el que fa referència a les 
contr ibucions especials. 

4 — NO CREIEU QUE S'HA ESPERAT MOLT DE TEMPS 
EN URBANITZAR ELS CARRERS, QUE FALTEN? A MES 
DE LES MOLÈSTIES QUE OCASIONEN, ELS PREUS CADA 
DIA S'APUJEN MES. 

Sr. PORTAS — Per poder acabar d 'urbani tzar els carrers que 
fa l ten, s'han hagut de fer una sèrie de tràmits, que ara ja estan 
solucionats. O s igui que d in t re pocs dies començaran les obres. 
Ara s'ha de fer per mitjà de contr ibucions especials, doncs és l 'ú
nica manera d 'aconseguir-ho. , 

Sr. CASAS. — Tingueu en compte, que dels carrers que es 
varen asfaltar fa uns 6 anys, encara hi ha un tant per cent 
bastant alçat que ho deuen a l 'A juntament. A Íxó fa que l 'A jun
tament vu lgu i aplicar les contr ibucions especials per seguretat 
en el cobrament. 

NO ES PODRIA DEMANAR UN CRÈDIT, PERQUÈ LA 
GENT POGUÉS PAGAR EN MES TEMPS? 

Sr. CASAS. — Sí, és que tenim l 'obl igació de donar tots els 
plaços que siguin necessaris per pagar aquella obra. Ara . t ingueu 
en compte que també està obl igat el que demana aquest crèdit 
de pagar uns interessos. I després lògicament, per regla general 
no interessa. 

5 ~ SEGONS TENIM ENTÈS, L'AJUNTAMENT, AMB EL 
TEMPS, HAURÀ DE FER-SE CÀRREC DE LES URBANIT
ZACIONS. PER EL QUE VEIEM ELS URBANITZADORS, 
SE SOLEN CUIDAR DE VENDRE I PROU, PER QUE 
NO SELS EXIGEIX MES? DONCS CREIEM QUE PERJU
DIQUEN AL POBLE I A L'AJUNTAMENT. 

Sr. PORTAS. — A i x ò no és d'aquesta manera. Les últ imes 
urbanitzacions que s'han fet, se'ls hi ha fet f i rmar uns papers 
pels que f ins que no est igui edi f icat el 7 5 % i tots els serveis 
func ion in a ple rendiment , l 'Ajuntament no se'n farà càrrec. 

í> 
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6 _ ARA PARLEM DE PLACES: LA D'ESPANYA I LA 
DE SANT NARCÍS. 
PI. ESPANYA: HEM VIST L'AVANT PROJECTE, I CREIEM 
QUE ES UNA OBRA BASTANT BONA I REALITZABLE, 
AMB UN PRESSUPOST ACTUAL D'UN MILIÓ DUES-
CENTES MIL PTES. L'AJUNTAMENT VOL QUE QUEDI 
PLAÇA O NO? 

Sr. CASAS. — Si, crec que sí, des del moment que hem 
encarregat un avantprojecte al arquitecte Sr. Benet, és clar que 
l 'Ajunta ment vol que la plaça quedi p ia;a. 

Sr. VILANOVA. — No tenim cap dubte, que el nou projecte 
de la plaça afecta a J H solar part icular. La única manera de po
der realitzar un projecte, pr imer és aprovant un plà d 'orde
nació d 'un sector determinat, amparant-se l 'Ajuntamenf en l'ar-
[icie 22 de la l lei del sòl, així va suspendre les ll icències d 'o
bres del sector del píaç d 'un any per poder realitzar aquest 
projecte. Ara , una vegada l 'A juntament l 'hagi aprovat, es faran 
els següents tràmits normals: Aprovació in ic ia l , exposic ió al pú 
blic pel terme d 'un mes (hi poden haver les impugnacions o 
escrits que tothom vu lgu i d i r ) i una vegada passat aquest terme, 
l 'A jun lament ha de d i r si s'aprova prov iss ionalmenl , per quant 
l 'aprovació def in i t iva depèn de la Delegació Provincial d 'Urbanis
me. Una vegada aprovat, si s 'aprova, l lavors és quan el pro
jecte t indrà validesa def in i t i va . S'han de fer negociacions amb 
els propietar is del terreny, cas de no arr ibar a un acord, l la
vors es pot anar per la tramitació d ' j n pla d 'expropiac ió. 

La base pr incipal , és que hi hagi un pla d 'ordenació apro
vat, i que l'ús del terreny sigui per a ús públ ic . 

PL. SANT NARCÍS 
Sr. PORTAS. — Tenim el projecte presentat com a parc 

i.nfanlil, i només falta que Urbanisme ho aprov i . Llavors imme
diatament i rem per fe r -ho . (Pista pat inatge, jardins, tobogans. . . ) . 

7 ~ SEGONS ENS HAN DIT, DURANT LA SETMANA 
SANTA AL CEMENTIRI, VAN HAVER-HI UNES DISCU-
SIONS ENTRE L'EMPLEAT MUNICIPAL I UNES PERSO
NES QUE ANAVEN A PORTAR FLORS. PER QUE 
AQUESTA DISCUSIO? 

Sr. X)RCU. — Hi ha uns senyors que davant del nínxol hi 
han fet un ja rd ine t ; degut a d i f icu l ta ts dels empleats que al 
fer la seva tasca fa nosa, es va parlar de que potser es faria 
t reure. Ara resulta que l 'empleat ho va interpretar malament, í 
va dir que allò es treuria tot. 

Sr. CASAS. — A l 'A juntament , encara no se'n ha parlat. 
Ara bé, des del moment que s'hi a aportat allà, una quant i tat 
important de diners, procurant tenir el cement i r i al marcim de 
bones condicions, també el que es farà serà que ..hi hagi un 
ordre , i que no to thom pugu i fer el que li semblL 

8 — SI ARA EN AQUESTS MOMENTS, EN QUALSEVOL 
LLOC DEL POBLE, HI HAGUÉS UN INCENDI, QUE RA
SARIA? HI HA COS DE BOMBERS? ESTAN DEGUDA
MENT EQUIPATS? 

Sr. CASAS. — Del que pots estar ben segur és que es 
cremaria... 

Ara bé, nosaltres som completame.nt responsables del que 
en aquests moments tenim o de ixem de tenir. Ho s igu i , estem 
formant una mancomunitat entre Cassà, Caldes, Vidreres i Lla
gostera. De moment sembla que el centre serà aquí. Tindrem una 
tanqueta, amb un Land Rover. També heu pogut comprovar que 
s'ha arreglat el local de bombers. Ara, d 'homes preparats pràc
t icament no n'hi han. 

NO PODRIA ÉSSER UN COS VOLUNTARI? 
Sr. CASAS. — Voluntàr iament a apagar foc hi ha molt poca 

gent que li agradi . Per a fer aquesta mancomunitat , ha d'ésser 
gent que ha de cobrar, que podr ien ésser buscatants, perquè 
hem de tenir en compte, que no es tracta de cremar una fàbrica 
o una casa, sinó també el bosc. 

9 — EN AQUEST MOMENT NOSALTRES SOM EL PO
BLE, I EL POBLE DIU QUE LA VIGILÀNCIA MUNICIPAL 
ES DEFICIENT. TANT DE DIES COM DE NIT, ES AIXÍ? 

Sr. CASAS. —- A i x ò no us càpiga el més petit dubte que 
nosaltres som conscients de que la v ig i lància, i no solament la 
v ig i lànc ia, sinó molts més serveis de l 'A juntament , no són 
prou bons. Ara això va completament l l igat amb el pressupost 
d 'un A jun tament . Si voleu un servei bo, només es tracta de 
contractar i pagar. Heü de tenir en compte que hi han pobles, 
que paguen 3.750 pessetes per habitant i any. Aqu í , casi no : i r r i -
ben a les 2.000 pessetes. Ara , de totes maneres, s'està mirant de 
contractar a dos municipals per a fer el dia i ia nit. 

10 — NO CREIEU QUE FALTA DISCIPLINA A LA CIR
CULACIÓ? ESTA BEN ASSENYALADA? EN LES PLACES, 
SOBRETOT EN AQUESTA DE L'ESGLESIA, NO ES TIN

DRIEN QUE PINTAR APARCAMENTS? NO ES TINDRIEN 
QUE FER DIRECCIONS ÚNIQUES? c/. St. Feliu) 

Sr, CASAS. — Sí, sí, ver i tablement hi faltaria més vigi lància. 

Es possible, que no est igui ben assenyalada, ara des del 
moment que hem buscat gent per a posar en marxa, també m i 
rarem de posar les senyals i pintar el que sigui convenient, 
perquè la circulació sigui adequada. , 

Bé això depèn de moltes opinions. El carrer Sant Feliu hau
ria de ser d i recció única, ara, mentre no hi hagi una entrada que 
el pugui substituir... 

A i x ò no es podrà fer f ins que s'urbanitz i el carrer Costa 
Brava, i se li pugu i donar entrada. Ara, en el pob le , hem de 
procurar evi tar les direccions úniques (op in ió persona l ) . 

11 — NO HI HA MOLTA MAINADA QUE VA EN MO
TO, I NO TE L'EDAT NI EL CORRESPONENT PERMÍS? 

Sr. CASAS. — Sí, és veri tat, n'hi ha molts i sabem qui són. 
Ara bé, el curiós és que hi han pares, que després cr i t iquen a 
l 'A juntament d ient que falta vigi lància munic ipal , quan ells 
l indr ien a la mà evitar que el seu f i l l comprés una moto. 
Ara aquest assumpte serà mol t més seriós d 'aquí endavant. 

12 — ABANS ES FEIA UN MERCAT EL DIUMENGE AL 
MATI, QUE POSTERIORMENT VA PASSAR AL DISSAB
TE A LA TARDA. I AQUÍ ES VA ACABAR. NO SERIA IN
TERESSANT TORNAR-LO A FER? DONCS MOLTES 
SON LES COSES QUE ES TROBEN A MILLOR PREU. 

Sr. CASAS. •— Sí, ver i tablement no es fa el mercat, ja no es 
assumpte de l 'A juntament. Ara bé tols els que han v ingut a 
demanar terreny per parar, hagi estat un dissabte, d iumenge o 
dimarts, sels hi ha donat autori tzació. 

13 ~ NO SERIA INTERESSANT QUE L'AJUNTAMENT 
INSPECCIONES ELS PREUS DE LES BOTIGUES; CARNIS
SERIES, ETC...? DONCS CADA UNA FA EL SEU PREU. 
ES POT FER, O NO ELS PERTOCA? 

Sr. CASAS. — No, de moment no ens pertoca, això depèn 
directament de governació. 

14 — FA MOLT DE TEMPS QUE ES PARLA D'UN 
QUARTER NOU; DE MOMENT NOMÉS HI HAN PA
RAULES, I ENCARA AMB EL PERILL DE QUE SE LES 
EMPORTI EL VENT, ES AIXÍ? 

Sr. CASAS. — No, no és així . El que h i ha és un terreny 
per a fer un quarter nou, concretament amb una escriptura de 
l'any 1971. Ara per cedir, lo a la Direcció General de Seguretat, 
volen que sigui un terreny net de càrregues. I després d 'haver-
ne solucionat 4, encara ens en queda una, que no depèn de 
l 'A juntament, sinó del Tribunal Arbi tra) de Censos, A la p r i 
mera reumló que hi hagi a ixò quedarà solucionat, i l lavors po-
d;em donar els terrenys a la Direcció General de Seguretat. El 
terme d'aquest assumpte podria quedar solucionat d in t re aquest 
any ,1975. 

15 — ES PARLAVA DE FER DUES O TRES FABRIQUES, 
ÀDHUC ES BUSCAVA GENT. COM HA QUEDAT TOT 
AIXÒ? 

Sr. CASAS. — Sí, va venir una comissió suïssa per m i 
rar una fàbrica de molta importància. Ara bé, a ixò no ha estat 
obl idat per l 'A junlament. 

Ens varen fer unes 150 preguntes, sobre necessitats que 
ten ien; es varen mirar el terrenys, i tot els va semblar bé, ara 
després va venir la fan parlada crisi , i les negociacions varen 
quedar parades. A i x ò no vo l d i r que s 'hagin trencat les re la
cions, però aquesta gent, estan esperant que l 'assumpte econò
mic se solucioni per tirar endavant. 

Sr. ROMO. — També hi havia una fàbrica de teixits de 
Sabadell , que era la que buscava gent. Per part de l 'A juntament 
es va fer tot el possible, però aquests vo l ien 200 persones 
(noies) i només sen varen apuntar 25. De totes formes era una 
mica di f íc i l que trobessin persones, doncs vo l ien gent sense 
tenir la fàbrica. Creiem que pr imer havien de fer la fàbr ica, i. 
després cercar gent. ,; 

16 — A LES ESCOLES, FA POCS DIES VA HAVER-HI UN 
INCIDENT UNA MICA DESAGRADABLE, QUE PER EL 
QUE PODIA ÉSSER NO VA ANAR MES LLUNY DEL 
ESPANT I PETITS DESPERFECTES. S'HA PREOCUPAT 
L'AJUNTAMENT DE QUI EREN... O «ESBORREM I SU
MA NOVA». 

Sr. BALBINO. — La meva informació és molt pobre i ens 
hem limitat als fets. Ara bé Is Guàrdia C iv i l , va prendre la 
seva part corresponent i jo personalment no tinc cap resultat. 
Suposo que per part d 'el ls deuen haber fet els necessaris es
clariments. 

'^. 
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17 — EL DIRECTOR DE LES ESCOLES NACIONALS, NO 
HAURIA DE VIURE A LLAGOSTERA? PER PODER PAR
TICIPAR MES DEL CÀRREC QUE SE LI HA DONAT? 

Sr. BALBINO. — Es possible, però jo no ho ve ig factible 
amb un terme curt. Ara, amb el temps es podria realitzar aquest 
canvi de domic i l i . 

18 — QUE PASSA AMB AQUELLA CASA (RUÏNES) DE 
LA PLAÇA 18 DE JULIOL, ES A DIR LA CASA DE LES 
VIUDES? ES MONUMENT NACIONAL? ES QUEDARÀ 
EN RUÏNES? ES FA UNA BIBLIOTECA? 

Sr. P O R T A S . — La Diputació per mitjà del Sr. Tarrés, va 
venir , i ens ho vàrem mirar, vam quedar que el que ell tragués 
de la Diputació, l 'A juntament hi posaria igual . A i x í l 'any pas
sat va treure 500.000 pessetes i l 'A juntament n'h i va posar 
500.000 pessetes més. Ara fa cosa de dues setmanes va venir 
el Sr. Tarrés amb l 'arquitecte Sr. Ribot, i van dir que això ja 
no es podia esperar més. A ix í vàrem netejar la casa, ja ha v ingut 
l 'aparel lador i l 'arquitecte està fen t l 'avantprojecte. Ara en 
aquest mes de ju l io l hi haurà una altra subvenció de 500.000 
pessetes més per la Diputació, o sigui que t indrem 2 mJüons 
per arreglar la casa de les v iudes. 

AIXÒ VOL DIR QUE NO ES FARÀ LA FAÇANA SOLA? 
Sr. PORTAS. — No, no, ara bé, l 'A juntament vol que tre

bal l in els tècnics i que facin un avantprojecte. Una vegada ei 
t inguem, l 'exposarem al poble, i aquest decidirà qué si ha de 
fer: una bibl ioteca, un museo, belles arts, és a dir la casa és 
gran i dóna per a moltes coses que ara ens manquen a Lla
gostera. L'idea del Sr. Tarrés és reestructurar- la tai i com era 
abans. Ara , es t indrà en compte totalment l 'opin ió del pob le , 
per a fer el que es consideri més necessari. 

19 _ CONSIDEREU QUE L'AJUNTAMENT FA PROU 
PER LA CULTURA DE LLAGOSTERA? 

Sr. CASAS. — Creiem que l 'Ajuntament t indria que ser el 
que organitzés aquest assumpte. Ara no és que a ixò ho ignorem, 
de moment estem en pla d'organització de moltes coses d in t re 
l 'Ajuntament. Per això nosaltres contem amb els del Bel l -Matí que 
l o u els organitzadors del poble, i no podeu negar que sempre 
que ens heu demanat alguna subvenció se us ha concedit . 

Ara, l 'A juntament està disposat a col. laborar amb tots els 
aspectes culturals, esport ius, és a d i r tot el que faci referència 
al benestar de la població. 

20 — ESTA ASSEGURADA L'AIGUA PER A LLAGOS
TERA? ES FAN ELS CORRESPONENTS PASSOS PER 
UN ALTRA DIA...? 

Sr. ROMO. — Sí, pràcticament està assegurada. Ara , abans 
de tot, vu l l aclarir que l 'A junlament no s'ha venut l 'aigua, sinó 
que ha donat a una empresa part icular els serveis d'aquesta 
aigua. A judats per aquesta gent hem fe t una sèrie d ' indagacions 
per tot el poble. Desgraciadament a Llagostera, no hi ha aigua. 
Actualment la fem portar del Mas Mundo , però això no és 
suficient de cara anys v inents. Ara podem dir que hi ha aigua 
per cinc anys. 

De moment hem fet una mancomuni tat amb Caldes, Cassà 
i Vidreres perquè ens facin una concessió de l 'aigua del Ter. 
A i x ò ja està en marxa. Ara esperem que eins sigui concedit , 
i no t indríem problemes de cara al futur . De totes maneres, 
segur que no faltarà aigua a Llagostera. 

21 _ ÚLTIMAMENT PODEM APRECIAR QUE L'AIGUA 
TE MOLT MAL GUST, FA PUDOR. A QUE ES DEGUT? 
NO ES PODRIA EVITAR? 

Sr. ROMO. — En pr imer lloc vu l l dir que hem d'aprof i tar 
tota l'aigua possible, que pugu i haver-h i . Hem de tenir en comp
te que si s 'aprof i ten les aigües superf ic ials, és per no esgotar 
aquesta gran conca d'aigua que hi ha en els pous. De mo
ment estem aprof i tant una atgua que és de la r iera. Es clar, 
passa per uns f i l t res, uns depuradors, i acaba anant a! dipòsit 
completament clorada. 

Sr. ROMO. —• De totes maneres encara que pud i , és com
pletament potable, segur, perquè encara avu i he vist un in 
forme de la Gesesa que així ho demosfra; ademés el farmacèutic, 
Sr. Sauri, fa revisions per iòdiques i la últ ima feta a di ferents 
llocs de l poble a la vegada ho comf i rma. Aquesta mala olor pot 
ser deguda a di f icul tats en els tubos o tuberles, cosa que m i 
rarem de solucionar. 

Sr. CASAS. — Ara l 'A juntament farà tots els possibles per 
evitar que l'aigua pud i , ara de moment hem de donar temps al 
temps, i esperar resultats. 

22 — EN EL POBLE, TENIM UN BON PASSEIG I UNA 
MILLOR PLAÇA. PERÒ... NO CREIEU QUE HI HA FALTA 
DE ZONES VERÜES, ES A DIR, JARDINS? 

Sr. CASAS. — A m b el pressuposí que tenim, programem unes 
despeses, i no podem passar d 'aquí. A ra , l 'A junfament sempre 
farà el que el poble vu lgu i . Nosaltres, si vo leu , podem aug
mentar més els pagaments I l lavors podríem fer tot el que en 
aquest moment ens agradaria que en el poble hi hagués. 

23 — SE'N PREOCUPA L'AJUNTAMENT DELS CAMINS 
ANOMENATS VULGARMENT DE CARROS? DONCS 
N'HI HAN QUE SON MOLT TRANSITATS I SON UN 
VERITABLE DESASTRE. 

Sr. CASAS. —• Sí, es va fer un plànol de tots els camins 
de carros o veïnals del poble. Es va posar en mans de la Dipu
tació i s'han demanat subvencions. Ara tots els camins que 
estan en mal estat i els usuaris es disposin a arreglar- los, i 'A jun-
tament col·labora amb un tant per cent important, per a poder-
ho realitzar. 

24 — ES PARLA DEL POLIESPORTIU I DE LA PISCINA 
ES TENEN ELS TERRENYS? 

Sr. SOLER. — Es va intentar comprar els terrenys que h i 
han al costat del camp de fu tbo l per fer un complexe poMesportiu. 
Ara, hi varen haver una sèrie de di f icu l tats, es demanaven uns 
preus fora de lloc i vam haver de prescIndir-ne. 

Vam anar als terrenys de la urbanització de Can Gotarra 
psr tal de no perdre ia subvenció. Ara tenim e!s plànols a G i 
rona, i estem esperant la comf i rmació of icial de Madr id , per po
der t irar endavant . 

Sr. PORTAS. — Aquest any precisament s'ha de començar 
doncs, sinó es perderia la subvenció. Ens varen assegurar que 
abans d 'un mes en d i r ien alguna cosa. 

Sr. R. SOLER. — El cost total de la piscina són unes 
2.677.000 pessetes, el cost de l 'ediftci i vestuaris és 3.184.000 
i en total 6,021.279'09 pessetes. Es a dir de 3,850.000 pessetes 
se'ns paga el 7 5 % . Ara del que queda i de tot el que passa 
del pressupost, va a càrrec de l 'Ajuntament. 

Sr. CASAS. — Es possible que haurem de tr igar una mica 
més a real i tzar-ho per complert , però el que fem, estarà fet 
al màx im de bé. 

25 — HI HA SUFICIENT RELACIÓ ENTRE EL POBLE I 
L'AJUNTAMENT? NO CREIEU QUE AQUEST S'HAURIA 
D'OBRIR UNA MICA MES AL POBLE? 

Sr. VILANOVA. — Ha circulat pel poble que les obres de 
l 'A juntament han costat 3.000.000 de pessetes. A i x ò no és cert; 
les obres han costat 1.500.000 pessetes. {Àdhuc mob i l ia r i , de
coració, és a dir , tot el que s'ha f e t ) . Ara falta arreglar la sala 
d'actes, que esperem si la Diputació o Belles Arts ho subven
c ionen. 

Sr. CASAS. — D' informació en donem de tota classe a tot
hom que es present i . Ara potser hauríem d'organitzar una espè
cie de rodes de premsa, com això que fem avu i . Aquesta cosa la 
podríem fer una vegada t inguem el pressupost exacte. 

Quedi clar, l 'Ajuntament vol col· laborar amb totes les ent i 
tats del poble, ara bé, nosaltres som responsables, que hem de 
col· laborar segons les nostres possibi l i tats econòmiques. De to
tes formes, compteu sempre amb l 'ajuda de l 'A juntament i no 
ob l ideu de comptar amb el poble de Llagostera, que és en de f i 
n i t iva, el que tots perseguim, l 'ajuda del poble. 

INTENTANT FER CONCLUSIONS 
...La sessió l'ha obert en Joan Turon dient que el primer èxit d'aquest col-

Inqui ha estat la participació de tota la gent convocada. Hem de dir que no 
han posat cap mena de problema a l'hora de contestar les preguntes. La 
nostra finalitat és fer les preguntes com a poble. No hem volgut destruïr, 
sinó construïr, per veure les coses tal com són. 

Joan Turon Rabassedas 
Joan Ventura Brugulat 

Col·laboren: 
Josep M." Fàbregas Nuell 
Josep Fernàndez Míguelez 
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El p ro fundo cambio que està exper imentani lo la Sociedad 

espahola en general ha afecta do también, en forma conside

rable, a la Iglesia Catòlica, que es una Inst i tución que inde-

pendientemente de sus objet ivos rel igiosos ha ejerc ido, desde 

hace siglos una enorme inf luencia sobre los usos y costumbres 

en nuestra nación. Ac lua lmenie està ocurr iendo un curioso feno

men o en reíación con la act i tud de l pafs, o de una parte d al 

país, para con la Iglesia y sus hombres re presentat! vos. Un 

nuevD ant ic ler ical ismo, sorprendentemente de derechas esta vez, 

se observa e r muchas manifestaciones de la vida comuni tàr ia. 

Personas que hasta 'hace bien poco t lempo acudían ostensibie-

mente a los actos oficiales de la Religlón y que se ufanaban en to-

do momento y lugar de ser «los mas fieles hi]os de la Iglesia», 

vue lven ahora sus crfticas mas acervas contra ta inst i tución que 

tan ardorosamente hablan venido defend iendo. Estos nuevos an 

tic I eriça I es acusan a la Iglesia de "hacer polftïca» cuando se 

dan cuenta indígnados quo la predica ción actual, vuelta ha eia 

una mas exigente y exacta interpretación evangèlica, puede ame-

nazar sus bien consolidadas posiciones o s implemenfe dejar de 

ser un eficaç is i mo sosté n de las mismas, Debería examínarse 

con a lención, por parte de quienes acusan a los obispos es-

panoles de «meterse en polít ica» si cuanto v ienen af l rmando es

tos Obispos en uso de su sagrado magister lo, es realmente 

MERCERIA 

TEJIDOS 

CONFECCIONES 

Alaiscort 

Calle Wifredo, 9 

LLAGOSTERA 

polít ico o bien es simplemente la proclamaclón pública de las 

verdades eternas de l Evangelïo, es decír de l mensaje de Cristo, 

apl icado a la realídad humana y social de la època presente. 

Solicitar, por e|emplo, la aplicación pràctica de los derechos f u n -

damenlales de la persona humana, en sus manlfestaciones con-

cretas de l iber lad de reun ión , de asociación y de expresión, pro

clamades por la Organización de Naciones Unidas, repetída-

mente invocados por el Santo Padre y en total concordancia 

con el derecho natural , no creo que pueda calif icarse de hacer 

política sinó que son afïrmaciones profundamente humanas y 

cristianas. Pedir, por e jemplo, que puedan funcionar en el país 

unos Sindicatos autént icamente representat ivos, al servicio de las 

ela ses trabajadoras que aglut inàndolas y con la fuerza que el 

grupo proporciona puedan ser eficaces instrumentos de equ i l i -

br io de fuerzas ante el cada dia mayor empuj'e del capital ismo y 

valíosa ayuda para lograr la justícia social màs elemental , nO es 

n ingún caso hacer polít ica sinó la justa y exacta t raducción a los 

t iempos actuales de la gran preocupación que sentia Jesucrísto, 

plasmada en el Evangelío, por los pobres, por los de abajo del 

escalafón social, por los :Jesheredados de la for tuna, por los 

exptotados de cualquter sítuación, t iempo y lugar. 

Lo que ocurre es que cuando no nos gusta, por no coin

cidir con nuestros deseos, lo que se dice en determínado mo

mento, buscamos mil excusas para rechazar o desprestigiar, con 

falsos argumentos, la predica ción. Cuando un gran sector del 

calolícismo ha ven ido representando, durante anos y durante 

siglos, un fo rmidab le factor de consol idación de los poderes 

establecidos, cuando la predícacíón «social» consistia en pedir 

al pueblo resignación y obediènc ia , no se acusaba a la Iglesia 

de ocuparse indebidamente de polít ica, por quienes lo hacen 

ahora, cuando es bien cierto que entonces, en muchas ocasio

nes, sí estuvo realmente la Iglesia al lado de una determinada 

polít ica y no precisamente la màs evangèlica y la màs cristiana. 

Quienes acusan, y hasta se revelan contra sus obíspos o l -

v idando porque asf les conviene el precepto tantas veces re

petí zio de que les debemos obediència por ser los sucesores 

de los Apóstoles, porque estos Obispos af i rman su fa total en 

la pureza del Evangelío de Crísto, deberían ser consecuentes con-

sigo mismo y pensar que lo procedente no es acusar a los 

Obispos de desvïacionismo, síno calibrar debídamente el hecho, 

simple y escueto, de que sus intereses materiales personales no 

coinciden ya con el mensaje crístiano autentico recobrado y 

actual de acuerdo con esta normal sítuación. 

J . P. 

Salón de belleza 

." Teresa 
Siempre a su servicio, con 

la tècnica mds depurada 

Cerralleria 

C/. Onéaimo Redondo, 7 

Telefono 244 

L L A G O S T E R A 

CARRETS PER HIVERNATGE 
- J O R S A N X A -

Carrer Nou, 23 — Telèfon 187 

LLAGOSTERA 



CASADEVALL s. a. 
Fà.'bx'ica. de : 

Hojas de sierras para metales 

marca «ROVIC» 

Corta-ampollas metàlicos 

para inyectables 

Calle San Pedró, 16 - Telefono 43 - Apartado 7 

Lla^gostera. 



Juan Sais 
Repartidor de 

AGUAS CARBONICAS 

y todos sus derivados 

Ricardo Casademont, 23 — Telefono 373 

LLAGOSTERA 

P E R F U M E R I A 

artigas 

' $ ' 

Calle Mayor, 2 

LLAGOSTERA 

Ta/llez* M[ec£ti:iico 

REPARACION AUTOMOVILES 
Y MECÀNICA EN GENERAL 

• 
Calle Cantallops, 6 

Telefono 210 

LLAGOSTERA 

K#*44©rver©t 
Frescor de rosada. 
Capvespre festiu. 

Al lluny s'albirava 
el campanar altiu. 

La nit embolcalla 
el món adormit. 

De l'espai davallen, 
encesos a mils, 
estels fets espurnes 
com trossos d'espill 
on s'hi enmiralla, 
amb ressò Diví, 
tota la grandesa 
d'un Déu Infinit. 

Soroll i música 
omple valls i cims, 
i les llumeneres 
aparten la nit, 
mostrant l'alegria, 
en mig del brogit, 
del goig de les cares 
i lluor dels vestits. 

Curulls de tendresa 
dos cors peregrins 
en mig de la Festa, 
salten dins el pit. 

Són una parella 
que avui han sortit, 
ignorant, ell i ella, 
del seu existir. 

Llurs ulls s'han trobat, 
s'ha encès el caliu; 
i la flama ordenta 
no triga a eixir: 

—On vas tant soleta...? 

—Vaig amb tu si vols venir. 

I la flor que era tancada 
d'un esclat es va obrir. 

I de les dos poncelletes 
un pomell se n'ha guarnit, 
que el frescor de la vesprada 
vius colors els han sortit. 

I un nou píançó ha brollat 
de la puresa al jardí 

Omple les valls i contrades 
ja des de bon matí 
el plorar de les campanes 
que bategen amb to trist. 

Aquella que ahir estimava 
avui ha deixat d'existir. 

Aquell que ahir suspirava 
avui plora penedit. 

Aquella flor que esclatava ' 
el jardiner l'ha collit: 
Per a Ell l'ha volguda PURA 
tot just acabada d'obrir. 

Llagostera, Festa Major, 1975 

SAGVE 
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£allttarganta 

• ^ 

• GRAN VARIEDAD EN SEMILLAS 
DE TODAS CLASES Y DECORA-
CION DE JARDINES. 

• CESPED PARA JARDINES Y CAM
POS DE DEPORTE. 

• MACETAS CON FLORES DE TO
DAS CLASES. 

• RAMOS SECOS PARA DECORA-
CION. 

• ADORNAMOS COCHES PARA 
BODA. 

• RAMOS PARA REGALO. 

• RAMOS NOVIA. 

• CORONAS. 

• PLANTAS. 

tS^^i. 

TOSSA DE MAR 

Calle Flechas Azules, 33 

LLAGOSTERA 

Calle Cruz, 1 — Telefono 248 

PLAYA DE ARO 

Carretera de Palamós, s /n. 

Tundación 

Calle San Pedró, 25-27 — Telefono 218 

LLAGOSTERA (Gerona) 

Exposiciones de Pinturas 

Emilio Vila. 
B'Iodiglia.ni y 
Toulouse-LaiUtrec 

Su obra internacional 
Retrospectiva de sus cèlebres carte-
les, retratos y paisajes (origen de la 

Costa Brava) 

Abierto días laborables: 
de 4 a 8 

Domingos y festivos; 
Hores a convenir, 

• $ » 
NOTA; El lunes de la Fiesta Ma-

yor, de 4 a 8 de la tarde, ENTRADA 
LIBRE a rodes los veclnos de Llagostera. 



Una opíníón... Una reflexíón... 
Parece menfira que a la juventud nos eslén dan-

do una cultura tan mísera, a través de cines, bailes, 
prensa, radio y televisión. 

iPero alguien me puede decir, qué podemos ha-
cer para evitar esta situación? A pesar de asistír a dis-
cclecas, ser extravagantes y vesiirnos de cualquier ma
nera, nos consideramos jóvenes normales, responsa
bles, trabajadores y tomamos una gran parte en esos 
«35 millones de espanoles». 

Nos fastidia esta situación, porque nosotros no 

Josep Planella 
• NOVETATS 

• GENERES DE PUNT 

Carrer Generalíssim, 22 

Telèfon 342 

Ci^SA MERCÈ 
• 
• 
• 
• 

JOIERIA 
RELLOTGERIA 
BISUTERIA 
REPARACIÓ DE RELLOTGES 

Carrer Generalíssim, I ó 

LLAGOSTERA 

somos culpables de esta sociedad injusta, que nos im-
pone y obliga hasta los sitios de diversión, cines, dis-
cotecas donde hemos de ir para relacíonarnos y tener 
que hacer una consumición casi obligatòria; por otra 
parfe, cuando acudimos a las salas de cines de Lla
gostera, no «crean» que no sepamos ver cine o ele-
girlo, sencillamente es que no tenemos otra alterna
tiva. 

En mi opinión, la juventud nunca el eg i mos lo 
malo, sinó que de acuerdo con unos esquemas cultu-
rales «creemos» elegir lo bueno y parece mentirà que 
nadie se encargue de mejorar la calidad de las pelí-
culas que en nuesfras salas se proyecían; dicho de 
otra manera, es un negocio fàcil y ràpido y nadie se 
plantea la posibilidad de salírse de un subcine tópïco 
y comercial. 

No pretendo con estàs lineas ofender a nadie, ni 
mucl^o menos, ni tampoco que se proyecten películas 
intelectuales o didàcticas, sinó que opino que dentro 
del cine llamado evasión y diversión, puede y debe 
dàrsenos algo mejor, de més calidad. 

Triste y vergonzoso es también que explotando 
las caracterísficas del emigranfe andaluz en cuanto al 
cine se refíere, se nos bombardee con películas de Pa
ret, Manolo Escobar, Conchita Velasco, etc, películas 
tópícas y absurdas, que adormecen las aspiraciones de 
la juvenlud. 

Resumiendo: a) falta total de calidad en las pe
lículas; b) la mente del espectador se controla y edu
ca en aquellos valores que se les quiere educar; c) 
el negocio fàcil, rentable, seguro; d) se proyectan al 
publico aquello para lo que se les ha preparado a ver, 
en una labor lenta y degradante. 

Aht queda estàs línees... ahí queda mi opinión,.. 
y ahi queda mi reflexíón. Ojalà sirva de algo. 

AMPARO ESTRADA 

Joaquim 
Comas 

<f 
Corrius 

Constructor d'obres 

• - * • • - ft.sí-
Carrer Mayena, 15 - Telèfon 17ó 

LLAGOSTERA 



Cine BARCELÓ 
- Exi:ipi:*esai £Zn.os. B a . x ' c e l ó -

ï / é ^ í 

Les desea una feliz Fiesta Mayor invitàndoles a 

presenciar los mejores films de la temporada. 

Ver carfeleras en cine y programas de mano, 

' ^^ Diumenge, a les 11'30 del matí, 

Riudarenes 
3° ""lONAL L l a g o s t e r a 

Dilluns, a les 5'30 de la tarda, 

Girona - Llagostera 
^er. equip reforçat 



PRESEN, S. L. 
• CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE «LEDEY» 

Envasada en botes metàlicos decorados 

• ETIQUETAS ADHESIVAS STANDARD «LEDEY» 

En paquetes industriales 

< ^ 

• IMPRESOS ESPECIALES SOBRE CINTAS ADHESIVAS DE 

COLORES. ETIQUETAS ADHESIVAS 

de papel blanco normal, papel blanco brillo, papeles me-

toUzados. oro o plata, acetato transparente y tela üotén 

• APARATÓS ROTULADORES 

• MATERIAL DIVERSO PARA PRESENTACION Y EMBALAJE 

* ^ 

• OBJETOS PARA RECLAMO 

A 

^ 

OFICINAS: San Pedró, 16 - Tel. 43 - Apart. 20 

LLAGOSTERA 
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22 h. — Seslones de cine, en 

los cines Üagosl-erense y Barce-

IS i í . .-VI 

Infnnll l Rcirjid'í 

de Dibuix 

16,30 i i . (continua) y 23 h. — 
Sesiones de cine en ei «Cine 
liagostet'ense» y en el «Cine 
Bar;:elót). 

23 h. — Concierto de la or-
quesla Internacional Selvalana, 
en el salón de baile del Casino 
Espono. '-' 

17 h. — Pa;;ücalie d.-

y Ccibe;'i.idc:)s, con La Tun;;i y i. 

( ' • • • Colegios de 

10 a 13 h. — Exp' 
pintura ràpidií. •• '•• 
Ayunlai l i iento 

11,30 h. ••- |-úli;5ol enire lo î 
equipos Lla;]osfern y Riudarenas * 

12 h. P j i i ido cie Baionmano 
enire ics eciuipoí; •' '•'' ' ' ' • 
cusfnria y ÍBlinnes. 

16,30 h. (continua) y 23 l i . -

Sesiones de cine en el «Cine Lia-

gosi"erGn?,e;i y en el «Cine Pr:-'-.--

Ió". 

23 • 

q u e í i'-! Í M U ' I t }Í:\ ,.i(j;-li,íl s-A-, >yi.Hdn-.i, 

en e! saíón de baile del Caiino 

Bspapü, "" 

Ii3s expo.sr 
de Fotogr.i 
Dibuix Ini 

Horas d̂ ,:: \ 
-!. V 16 a 21 

•; «X Cl. 
\/| ' CDI-K:: 

ÍÚ 

10 0 13 h. ~ Ffxp: 
pintura rapidn 

• Ayantamientc-

ToHo:; lo:: n̂  
pinturas al ol.eo, üi-iQuiai-;-
ilíigosíerenses que residíii 

' • pueblo y fuera de 
-le las .salas del Caí;i 

• Horas de vi ' • ! i i 
l i . y 10 a 21 I 

I•.:i;".!fji 'L-Mi;e üi úerünD i.ei' ecji 
po y U. D. Uaqoslera, reforïjado 

íieivc! 

16,30 h. {conHnua) y 23 h. — 

Sesiones de cine en el «Cine 

I lagosierer'iííe;; y en el «Cine 

'•!arceló«. 

'•• Seníiacional con-

•|'-:fio con las orquesias Pral. de 

•La Bisbal y Selvatana, en el salón 

'de baile del Casino Espana. '' 

los bajos de! 

Plri7n 

16,3;) h. ( 

de cine en 

16,30 h . -

^'Cine Lla.':-

continua) 

el "Cine 

- Sesíón d' 

- Sesión 

Barceló". 

17 h. — "Gran Feslival Iniaiv 

• >"i ['•-.nveíat. Patrocinado por e 

: Ayurltaniir-'Filo, 

: H O Vi.' 

Domingo, dia 11-5-75 

ler . Concurso de Pintura Ràpi
da «VILA DE LLAGOSTERA». Oes-
de las 9 mariana hasla las 5 de 
la iard'..'-

Viernes, dia 16-5-75 

PREGON DE FieSTAS.a las 21 
horas, en los locales de! Ayunía-
rnienlo. Seguidamente entrega de 
premios del I Concurso de Pin
tura Ràpida, «VILA DE LLAGOS
TERA.-. 

Inauguración de la Exposición 
ri-),-y:_itr<n r\n P in lu fa Ràpida. 

•SübttCÍO^. dlO 'i :• 

7.1 l i . 

Domindo; •díb 18 

n 

dia 20 

f t 
il:„...i.;;r l·íeta Ï S l·i'í nj'j^í !L:^!iuciib. ojjjii 
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e Jaíme Fa 
1 

. , - . . . „.,v. ^ Calle Lacustaria, 6, 1.^ 2." 

Telefono 358 

, „ . .., LLAGOSTERA 

Casimiro 

DUCH 

Agente de Seguros Colegiado 

núm. 18.827 

COMPANIA DE SEGUROS SUIZA 

WINTERTHUR 
Seguros de 

ViVIENDA COMBINADO 

\ ACCIDENTES INDIVIDUAL 

INCENDIOS — AUTO — VIDA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Administrador de FINCAS 
C. N. S. de Administradores de Fincas 

con Tarjeta de Ideníidad Profesional n." 2.629 

Calle General Mola, 11,4.° ~ Telefono 361 

LLAGOSTERA 



Llagostera (GE) 



PRIMERA CADENA MUNDIAL DE 

ALIMENTACION 

^?ii? 

DESEA A TODOS UNA 

FELIZ FIESTA MAYOR 

•9M 

LLAGOSTERA. MAYO 1975. 

FUSTERIA 

Benet Mayol Collen 
Successor de 

B. COLLELL 

Carrer Alvarez, 12 - Telèfon 330 

LLAGOSTERA 



Admirable y digna obra del GRUPO EXCURSIONISTA «RELL-MATI» 
Aunque tal vez seamos calificados de reiteratívos 

no podemos menos que destacar de nuevo la admira
ble y beneficiosa labor que, tanto en el orden cultural 
como en el recreativo, viene realizando en pro de la 
iuventud la agrupación excursionista local «Bell-Matí». 
En efecto, desde su creación a primeros de octubre 
de 1965, no ha dejado la misma de organizar nume-
rosas y atracfivas excursiones hacia diversos lugares de 
nuestra geografia, consiguiéndose con ello, a la par que 
Fortalecer el cuerpo, enriquecer el espíriiu adqulriendo 
sus sccios útiles conocimienios sobre historia, arte y 
ciencias afines. Son también obietivos primordiales que 
persigue y que viene consiguiendo, los de la difusión 
del arte y de la cultura entre nuestra infància y juven-
tud ya organizando iníeresantes conlerencias o bien 
instaiando selectas exposi-.iones de piniura y dibujo, de 
Fotografia, de literatura y de trabajos manuales sln de-
iar de mencionar los diversos concursos de belenes, 
chrismas, etc, que convoca y realiza durante los días 
prenavidenos. 

Otro aspecto en que la citada agrupación se dls-
fingue es en el social ya que, a las frecuentes re-
presentaciones teatrales que con fines benéficos da, 
se unen los arduos trabajos que realiza en (a pre-
paracicn y ejecución de los alegres y variados festiva-
les infantiles que se celebran durante los días de la 
Flesta Mayor de la villa así como los que tienen lugar 
en los actos de clausura del Casal Parroquial, culmi-
nando su extensa labor con los cursillos que en verano 
crganiza para la ensenanza y correcta ejecución de 
nuestra popular danza :1a sardana. 

Però, lo que a nuesiro entender constituye un 
mayor timbre de glòria para la citada agrupación, es 
la reanudación de los Homenajes a la Vejez cuya ce-
lebraclón tiene lugar, precisamente, en uno de los 
días de la Semana de la Juventud, homenajes que en 
nuestra humllde oplnión son doblemente meritorios y 
dignos de agradecer por cuanto es notorio que en los 
tiempos presentes ha disminuido sensiblemente la es-
llmaclón y afecto que antes se profesaban a los an-
cianos los cuales, por otra parte, tienen perfecto de-

recho a tales atenclones y delicadezas en grada a los 
muchos trabajos y abnegades sacrificios que, en bien 
de sus familiares y de sus semeiantes en general han 
tenido que hacer y sufrir a lo largo de su dilatada v i 
da jogràndose, con tales celebraciones, expresarles de 
algun modo el sincero cariho y profundo agradeci-
miento que para ellos siente nuestra amable y sana 
juventud proporcionàndoles a la vez unos breves ratos 
de expansión y alegria que les hacen olvidar los pe
sares y melancolias que de ordinario sufren. 

Sin embargo y con honda pena, debemos ana-
dir que en tan noble empeno no reciben sus organi-
zadores la ayuda y colaboración que seria de desear 
y que en justícia se merecen alegàndose por algunos 
que la tal fiesta es simplemente exhibicionista y por 
ello dejan de inscribir a sus ancianes familiares para 
tomar parte en la misma; alegan otros, para excusar 
su asistencia a tales homenajes, que no les atrae el 
tener que alternar con personas de modesta posición 
y otros, f inalmente, que les cansa la duración excesiva 
de los diversos actos que durante el homenaje se de-
sarrollan, pretextos y excusas que consideramos pue-
riles y que suponemos no convencen a nadie. 

En cambio, si que podemos afirmar, por la sa-
tlsfacción y alegria que demuestran los risuenos ros
tres de los viejecitos homenajeados, que los actos que 
en Í.U honor se tributan les complacen y los estiman 
de todo corazón, méxime si concurren a eüos buen nú
mero de familiares, jóvenes y personas mayores que, 
con^ su presencia, demuestran también el carino y sim
patia que sienten hacIa los que con su honrado trabajo 
y constante fidelidad han hecno grande a nuestra que-
rida villa. 

Por todo ello Invitamos una vez mas a todos los 
llagosterenses, sln dlstinción de edad, sexo y posición 
social, a que contribuyan al mayor esplendor de los 
Homenajes a la Vejez, dando así inequivocas pruebas 
de su caballerosidad y nobles sentimientos. 

FRANCISCO GIFRE 

ELS HI DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

Restaurant M e r i 
de J. SANCHEZ 

C A R P I N T E R I A 

Ra-xnón. 
Fi:*ig;olai 

Calle San Feliu, 20 bis —• Telefono 364 

LLAGOSTERA 

• ESPECIALITZAT EN PLATS REGIONALS 
• CASAMENTS 
• BATEIGS 
• BANQUETS 
• COMUNIONS 

Carrer Almogàvers, 17 - Telèfon 154 

LIAGOSTERA 

CONSTRUCCIONS 
METAL-LIQÜES 

Sebastià Marco Güell 
CERRALLERIA 
TALLER REPARACIÓ DE MAQUINARIA EN 
GENERAL 

TALLER: Carretera Sant Llorenç, s/n. - Tel. 391 

OFICINES: Carrer Concepció, 26 - Telèfon 225 

LLAGOSTERA 



USTED PUEDE DOBLAR SUS AHO-

RROS CADA MES 

Durante el ano 1974, Fidecaya 

repart ió en premios màs de 

60 
millones de pesetas en sus sorteos mensuales. 

FÍD6CAVA 
EL AMORRO PREMIADO 
...entoda Espana 

CONSULTE AL DELEGADO FIDECA

YA DE SU LOCALIDAD 

EN LLAGOSTERA: 

Aliquel 
C/. Goncepción, 26 

GANADOR 

Lacto BANADOR 
Picrosa - GeronOf S. A, 

EL DISTINTIU DEL MILLOR PINSO 

D I S T R I B U Ï D O R PER LA COMARCA: 

^ o t v f i 4 t e 

e? * n cf s 

Telèfon 1ó4 

LLAGOSTERA 



Platillos Volantes 
£,Qué hdy de vedad sobre Id existència de los 

platillos volanfes? 

Durante més de dos siglos, anos antes de inven-
tarse la aviación y los proyecfiles dirigides, se han 
venido observando extranos objetos que afraviesan el 
cielo a velocidades fantàsticas. Aunque numerosos y 
desfacados científicos han emitido opiniones sobre la 
existència real o imaginaria de tales objetos, el fe-
nomeno continua siendo un enigma. Los entusiastes 
de la navegación inierplaneíaria, dicen que los pla
tillos proceden posiblemente de un planeta cuya tèc
nica aeronàutica es muy superior a la nuestra. 

Ciertas inversiones de temperatura producen 
imàgenes reflejas de objetos terrestres que pueden ser 
contempladas a simple vista o con un radar. 

En febrero de 1962, la Oficina de Fenómenos Aé-
reos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unides de
claro oficialmente que, tras 15 anos de investigación, 
en los que se estudiaren 700 informes, resultaba impo-
sible probar que alguno de los objetos no identifica
des fuera una nave espacial procedenle de etros pla
netes. 

Pudo comprebarse que la inmensa mayoria de los 
informes pedían atribuirse a aviones, satélites art i f i -
ciales, globes, pàjaros, luces, bromas y fenómenos 
meteerológicos. 

Julie 1968. — He tenide siempre mucho inte
rès por los OVNI y gracias al Sr. Director de Radio 
Nacional, puedo dares detallada la noticia radiada el 
28 de marzo pasado, como sigue: 

"Si siempre tu ve mis dudas acerca de la exis
tència de los plaflllos volantes, ahora puedo afirmar 
que existen. Y més aún, son naves espaciales". 

Así lo ha manifestado en Uruguay e! meteoró-
logo Juan Reyes, Director del Observatorio Astronó-
mico Antares, de Montevideo, quien, según sus pro-
pias palabras, pudo fotografiar durante casi dos ho-
ras un platillo volaníe/madre, es decir, una base de 
platillos volanfes. 

De acuerdo con su relato, el hecho se registro 
el 12 de noviembre de 1966, fecha en que se pro-
duio el eclipse de Sol. Había dispuesto el telescopio 
para observar el fenómeno cuando de pronfo apare-
ció en su campo visual un objeto volador que le 
llamó la atención y que fotografio. La nave tendría 
unos 300 metros de diémetro y volaba a més de 6,000 
metros de altura. Tenia forma oval y pasaba de un 
color blanco a L'n gris oscuro según fuera la evo-
lución. En la parte superior tenia algo así como una 
cúpula y una escotilla, por la que salieron tres peque-
nos platillos, uno de color anaranjado, otro azul y el 
tercero violàceo. A medida que iban saliendo, el pla
tillo nodriza cambiaba de color. Al cabo de 17 mi-
nufos, los pequenos platillos volanfes retornaron a la 
base». 

Me pregunto: iDe dónde proceden? Aqui està 
el enigma. 

PAULINA CORIS 

(De la revista Club CCC) 

P i n s o s BAGES 
Una Empresa al servei de la ramaderia 

Llet maternitzada L a c t o BAGES 
per vedells i altres animals de llet 

rexidixiient segureta^t sa.lut 

Dipositari: 

ToxnàiS Soler 
Passeig Romeu, 1 

LLAGOSTERA 



Casino Espana 
intenta, una vez mas, dar el mó-

ximo esplendor y brillantez a 

todos los actos que, con motivo 

de la FIESTA MAYOR 1975. se 

celebraran en sus Salones y En-

toldado. 

Asimismo, desea a todos los lla-

gosterenses y visitantes 

UNA FELI2 FIESTA MAYOR 

^^^•rmr^f^'· 

fi íkà 
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ip ^ImL;^^ 
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C/. Tossa, 5 — Telefono 235 

LLAGOSTERA 
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Deu fer uns 3 ó 4 anys, si no recordo malamenl, 

que em varen engrescar per anar a Lourdes. La verital 
és que ja tenia curíosifaf per saber exactament e! què 
era, doncs me'n havien parlat molt I vaig pensar que 
amb això no perderia res. 

Una certa persona es va relacionar amb la geni 
que se'n cuidava. Vàrem arribar a l'estació de Girona 
on ja començava la meva tasca de pujar malalts al tren. 

J. Auladell Rigau 
FABRICACION Y EXPORTACION DE 

TAPONES DE CORCHO Y DERIVADOS 

Calle Concepción, 53 

Allà vaig començar a comprendre el que era Lourdes 
i és molt difícil d'explicar. 

El que sí us puc explicar és que em vaig fer un 
tip de treballar amb els malalts i em sentia content i 
feliç. Pensava que humanament havia pres el camí 
ideal «Estimar els altres com a mi mateix» i això és molt 
important si tothom pogués dir-ho a cada moment; el 
món, podeu estar segurs, que seria diferent. 

Realment el que més em va impressionar és que 
la gent malalta em feien del sofriment, alegria, Els que 
físicament estaven raltats de salut reien, en canvi jo 
que estaba físicament bé, no reia. I això ho vaig pen
sar un dia a les 2 de la nit davant la Gruta de Lour
des on el silenci es deia companyia; vaig trobar aques
ta resposta «Fer del sofriment alegria». 

Realment en aquesta vida de preses, ambicions, 
lluites, embolics i QUEIXES, val la pena anar a Lour
des per viure-ho no per explicar-ho. 

A la humanitat cada dia li fa falta més ajuda i 
això és perquè no sabem el que vol dir humanitat i 
potser pensant-ho bé val més no saber-ho, doncs es 
viu més tranquil. Però aleshores quan hi ha una ne
cessitat a casa és quan la gent es recorda que existei
xen altres persones, però... perquè les necessiten. 

No s'ha d'anar a Lourdes per fer actes d'huma
nisme, estem per desgràcia en un món que les neces
sitats són el nostre pa de cada dia; ara, Lourdes, és 
un objectiu diferent, és almenys per mi anar a tro
bar-te a tu mateix, 

Una de les coses que em va impressionar més 
va ésser que un noi d'uns 25 anys paralític pregava i 
deia: «Senyor us demano pels bons, que puguin estar 
bons sempre». 

JOAN TURON i RABASSEDAS 

NOVEDADES 

CONFECCIONES 

ARTICULOS PARA REGALO 

Eusebio 

Calle Alvarez, 5 

LLAGOSTERA 

espa»x*tei:*iai 

JOAN 
CLARA 

CANALS 
ARTICLES NETEJA 

PERSIANES I CORTINES 

SELLONERES EN VIMET I PLÀSTIC 

Carrer Liberación, 1ó — Telèfon 194 

LLAGOSTERA 

TALLER MECANICO - CERRAJERIA 
FORJA - DECORACION 
FAROLES - APLIQUES 

Calle Liberación, 13 — Tel. 56 L L A G O S T E R A 



Franciscà 
Xirgu 
Grau 

RECADERO DIARIO A GERONA 

Agencia en: 

GERONA 

SUREDA Telefono 20 0138 

CÍ o»vc»;ço»^€x 

Fínazzí 
VDA. DE FEDERICO FINAZZI 

Puntas para embolaje en general 

Especíalídad en puntas paro clavar a 

màquina 

Puntas de París y de medidos espe-

ciales según encargo 

Punta roscoda 

Patente «IZZANIF». Tacha de cíelo 
raso para toda Espaha 

SUMINISTRO A TODA LA PROVIN

CIÀ A TRAVES DE SU CENTRAL EN: 

FABRICA Y OFICINAS: 

Calle Concepción, Ió — Telefono 79 

LLAGOSTERA (Gerona) 



ROBERT ERCADER 
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

® 75 83 00 ^ ^ 28 

TORROELLA DE MONTGRÍ (Girona) 

L'empresa exclusivament dedicada als materials i derivats per a la construcció, 
posa a lo vostra disposició tota una gamma diversa de productes 

Ciments, rajols, fibrocement, conducció d'aigües plàstica, prefabricats diversos, 
sanitari, aixetes, materials asfàltics, extens surtit de paviments i revestiments ce

ràmics, gran varietat de moquetes, parquet, estucats, caviments, plàstics... 

EXPOSICIÓ OBERTA CADA DIA, INCLOSOS ELS DIES FESTIUS, AL MATI 

Í E S P E R E M LA S E V A S E M P R E G R A T A VISITA! 

Les nostres sucursals: 

LLORET DE MAR - Ctra. Vidreres, s / n . - Tel. 335-^84 

ST. FELIU DE GUÍXOLS - Rda. Massanes, s / n . - Tel. 320716 

GIRONA - Rda. Ferran Puig (cantonada Güel l ) 

PERPINYÀ {66 .000) -Km. 4 Route Prades - Tel. 397942 (991) 

CASTELLÓ D'EMPURIES - Ctra. Besalú-Roses, Km. 34 

BARCELONA - c/ . Mal lorca, 603-609 - Tel. 2361956 



A. García Martín 
Escalaborns de bruc 

per pipes de fumar 

Venda de llenyes 

^ 

Carrer Calderers, 1 — Telèfon 200 

LLAGOSTERA 

^5^hí^\>s . 

de sus ensuehos puede tener la mariana 

DIATO FILTRO MEDITERRANEO, S. A. 
Fabricante de: 

Sili-Flltro - filtro de sílex 
Diato-Filtro - filtro de diatomeas 
S k i m m e r s 
Limplafondos 
Escalaràs 
Proyectores 
Boqulllas impulsión 
Trampol ines , etc. 

Fabricaclón 100 °l^ nacional 

Patentes SANTIAGO VILA VIDAL 

Pida información sin compromiso a-. Calle Gerona, 

Construccfones 

FLAGELLS, S. A. 
Conjuntes Polí - Deport ivos 

Piscinas 

Depósi tos de aguas 

Pistas de Tenis 

Chalets 

11 y 13 - Teléfonos 65 y 302 - LLAGOSTERA 



Vda,. de 

Cortina 
TEIXITS I CONFECCIÓ 

Plaça Espanya, 14 

LLAGOSTERA 

^^^s ofeí Otctj^t> 
[Dedicada a un amigo] 

ARTICLES ALIMENTICÍS 

VINS I LICORS 

Mercè 
FELIÇ FESTA MAJOR 

Telèfon 384 

Carrer Camprodon, 21 

LLAGOSTERA 

Del Castillo encantado una larjeta 
con palabras de màgia he recjbido, 
rescatando del fondo del o lv ido 
la emoción mas recòndita y secreta. 

Resplendor del ocaso y la retreta, 
cien fanlasmas han muerto y han v iv ido 
del al ienfo inmorta l con que han crecido 
caminando tras Rilke y su corneta. 

Del fu lgor estuviera enceguecido 
de lo nuevo que pasa y oscurece 
sin que se agote nunca la cantera 
si no fuera que tú , de Llagostera, 
hoy me recuerdas lo que se merece 
el mundo eterno en que he nacidol 

Santiago de Chi le, 25-9-74 

JOSEP CALVET i FRANZ 

RIQUESA 

Fotos Genové 
• 

I 
Casa Ramona 

ELS HI DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

Carrer Ganix, 14 — Telèfon 374 

LLAGOSTERA 

Quan els matins em desperten 
les campanes amb son to 
i sorolls mi l , desconcerten 
A i Senyor! Què ric jo sóc! 

I comença un altre dia 
í el Sol pica que fa bo 
t inc salut, pau, alegria 
Ben mirat ! Què ric j'o sócl 

El cel blau em dóna vida 
el bon Sol em dóna claror 
aquel l aire pur sense mida 
O h ! Déu meu! Què ric jo sóc! 

I de f lors la terra plena 
quin tresor volem mil lor 
amb colors de tota mena 
No ve ieu què ric jo sóc? 

Quan la pluja cau a terra 
i els camps tots plens de verdor 
tenir pau, fora la guerra 
Què fel iç! Què ric jo sóc! 

Els infants j uguen amb ganes 
els més grans i els més petits 
tots corren i fent sardanes 
Estimant! Què ric jo sóc! 

La famíl ia estimada 
no sé pas qui és més bo 
tots a l'una agermanada 
O h ! Senyor! Què ric jo sóc! 

Veure el poble que trebal la 
que prospera fa i l . lusió 
no s'encanta, no s'encalla 
Jo sóc ric! Què ric jo sócl 

JOSEP PLANELLA CALVET 



^m^ ^S^ 
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Sastre 

Confeccions 

- • 

1 

Generalíssim, 24 - Telèfon 220 

LLAGOSTERA 

PER PEIX FRESC 

1 QUE REGALI AL PALADAR 

A 

^^^ Peixateria ^^ 

P A R E T A 

TENIU D'ANAR 

T 

Carrer. Santa Anna, 1 

Telèfon 111 

LLAGOSTERA 



< : ets ^es^cts 
En las primer as semanas de mayo, Llagostera se 

transforma, comienzan en el pueblo los preparativos 
para celebrar nuestra Fiesta Mayor. Se engalanan nues-
tras calles, los vecinos se visten de fiesta y durante 
estos dias hay gran bullicio y alegria por doquier. 

El pueblo se vuel·-a a las calles y vemos en ellas 
una gran afluència de juventud, algunes de las pobla-
ciones vecinas, que acuden atraidos por los festejos que 
en estos dias se celebran. pera un buen número de 
estos jóvenes somos chicos y chicas del pueblo que 
durante el ano vivimos pràcticamente fuera de él. los 
dias laborables por nuestro trabajo y los festives porque 
nos desplazamos a los puntos de diversión. Es única-
mente en estos dias cuando permanecemos enteramen-
te en él, entonces hacemos un descubrimiento de per-
sonas. amistades por mucho tiempo olvidadas y con 
ellas vivimos en estos dias, participamos en comunidad 
de todo cuanto se celebra, y nos sentimos felices. 

Esto es maravilloso y hay que aprovectiarlo, es im-
portante que reflexionemos por un momento. Somos nu-
merosas las personas del pueblo que no nos conocemos. 
que no íenemos ninguna relación, però que tenemos 

muchas casas en común, nuestros problemas. nuestras 
Inquietudes, etc. 

En estos dias se nos ofrecen ocasiones estupen-
das para conocemos. por eso yo haria una llamada a 
toda la juventud de Llagostera, para que durante estàs 
fiestas se opere también en nosotros una transforma-
ción. que abramos el corazón para dialogar y convi-
vir. nosotros forjaremos la Sociedad del mariana y si 
aspiramos a que esta sociedad evolucione y cada dia 
sea més justa y sana. es muy importante que hay exis-
ta entre nosotros esa corriente de aceptaclón. de dia
logo, de comprensión. de poner en común nuestros 
problemas, de ser mas conscientes de la vida que nos 
rodea, ya que no podemos reprochar nada a la sociedad 
de nuestros mayores, cuando la nuestra dificilmente va 
a superaria, si ya desde ahora no empezamos a for
jaria. 

Seria un paso importante que durante los balles en 
el entoldado. las atracciones y cuanto se cèlebre en es
tos dias tuviésemos todo esto un poco presente. 

AMPARO ESTRADA 

§1 ^,a^/' 

eís hi desitja una 

BONA FESTA MAJOR 

r̂ 

SERVEIS A TOTA ESPANYA 

Telèfon 122 

General Mola, 32 

LLAGOSTERA 



Mobles SOLER 

SERVICIO 

TURISMOS 

CLÀSSICS I MODERNS 

MOBLES D'ENCARREC 

Carrer Generalíssim, ó — Telèfon 37 

LLAGOSTERA 

SERVICIO OFICIAL DE CHRYSLER 

® 

Garage E. Roget 
^ Reparaciones de Automóviles ^ 

LLAGOSTERA 



^ Vaca eív ^^ 

Distribuidor: 

JUAN SAIS 
Calle Ricardo Casademont, 23 

Telefono 373 

Lla^sosterai 



viajes 
Marsansy 

s. a. 
Titulo n.° 1 del Grupo A 

BARCELONA 

Medalla de Oro al Mérito Turístico 

^ w ^ ^ 

VIAJES 

BILLETES 

COLECTIVOS 

DE NOVIOS 

A FOR FAIT 

AVION 

FF. CC. 

VAPOR 

Reserva de Hoteles 

Su representante personal autorizado 

Lorenzo Llobet Masgrau 
Calle Almogàvares, 22 — Telefono 125 

LLAGOSTERA 

M. 
Roqueta 

MANUFACTURA GENERAL DEL 

CORCHO 

^«5, 
W 

Calle Ganix, 30 

Telefono 15 

LLAGOSTERA 



ïQuanles vegades en el camí, hem trobat algun 
personatge popular, conegut o no, que ens ha acom
panyat en les nostres passes! jO bé un vell amb un 
bastó, somrienl, xiulant, esperant amb il·lusió el dia, 
la nit, sempre! 

Jo era un foraster, ja vellet, que arribava a Lla
gostera tot fent via, venia d'altres terres... boniques, 
il·lusionades, estimades. Caminava prop d'un riuet, on 
només el seu xiuxiueig trencava el silenci d'aquella 
tarda, d'aquell capvespre. 

De sobte, aparegueren saltant i jugant una colla 
de nois i noies que no Irnien més de 15 ó 16 anys i 
alguns no arribaven a tarit. Els sentia parlar, comen
tar, esbrinar en qualsevol cosa el perquè, sels hi 
veia esperança, esdevenidor... No van trigar gaire a 
anar-se'n, però una nena, més joveneta que els al
tres, va quedar-se una mica més endarrera ja que se 
li descordà la sabata i es va parar a cordar-la. Sentia 
una mena de curiositat al veure que a Llagostera hi 

SALON DE 

PELUQUERIA 

/ l^otrmot 
Calle San Felipe Neri, 3 

LLAGOSTERA 

havia uns adolescents preparats, una joventut rica i 
tendra. (M'hi apropà i en confiança preguntà: 

—Nena, com és que us veig tan contents, ale
gres i riallers? 

Ella em contestà: 

—Estem contents i alegres perquè sempre te
nim alguna cosa a fer: preparar excursions, fer teatre, 
conferències, reunions de joventut, ànims per anar 
endavant i lluitar per a millorar les nostres vides. 

Una mica estranyat vaig seguir: 

—I com és que heu pujat amb aquest esperit? 

Ràpidament em contestà: 

—Això sí que ho entendrà de seguida. Quan 
érem més jovene ts, gairebé infants, una colla de nois 
ja més grans ens acompanyaven en unes sortides que 
fèiem dissabtes a la tarda i algun diumenge a\ mati: 
jugàvem, apreníem coses, fèiem un cercle d'amistat i 
ens estimàvem cada dia més. Aquell esperit encara el 
guardem i crec que debem a ells, tot aquest afany de 
superació, de riure, de treballar de ser millors cada dia. 
I continuà: han passat alguns anys, però em sembla 
que encara men recordaré dels noms delís. 

I sense que jo li digués res, començà, tot mirant 
el cel com no volent oblidarse'n de cap, a anomenar-
los. 

—Sí, hi havia en... NARCÍS AMAT en JOAQUIIM 
CASTELLÓ, en JOSEP FERNANDEZ, en JAUME MAS
NOU, en NARCÍS MATA, en MANEL LEÓN, en RU 
CARD RIGAU, en JOAN SÀBAT, en JOAN SALVADOR, 
en JOAN TURON i... potser algun més que ara no me'n 
recordo. 

1 sense dir-me res més, fugi corrent darrera els 
seus amics. 

Vaig quedar de debò entusiasmat d'aquella noie-

També jo havia sabut alguna cosa d'uns personat
ges populars que havien acompanyat en el seu cami
nar a tota aquesta adolescència. 

o s e p ni 

Hostal de 

CaiZi ^let 
Servei de Restaurant i Estatge 

Especialitat en 

CASAMENTS 

BANQUETS 

SERVEI A DOMICILI 

Carrer Panedes, 15 — Telèfon 95 

LLAGOSTERA 

Colmado 

CfS 

CASA MAS 

• 
LES DESEA FELIZ FIESTA MAYOR 

T 
Calle San Feliu, 59 — Telefono 27 

LLAGOSTERA 



Lacto 
Ganador 
LA MILLOR LLET PER EL VEDELL 

No venen llet, oferim 

un servei complet 

^ 

DISTRIBUÏDOR PER LA COMARCA: 

ViüaiS 
Telèfon 1ó4 

LLAGOSTERA 

Soxi.ido 

R,a.dio 

Televisión. 

-EyiqlaruL 

Alvarez, 15 • Telefono 129 

LLAGOSTERA {Gerona} 



Taller Ferreria 

Reparació de 

Maquinària Agrícola i Treballs per Encàrrec 

Carrer Barcelona, 11 - Telèfon 387 

LLAGOSTERA (Gerona) 

Ca 7 
Andreu 

Barberia 

^ 

Passeig Victòria, 5 

LLAGOSTERA 

Isabel Roqueta 
• MERCERIA 

• PERFUMERIA 

• GENERES DE PUNT 

Carrer Sant Felip Neri, 1 i 3 - Telèfon 201 

LLAGOSTERA 

• CONSTRUCCION DE CHALETS 

• PRESUPUESTOS 

• REMIENDOS 

N S T R U C C I O N E S I 

POARCISO L L I N À S 
Pasaje Cosia Braua nJm. 10 

LLAGOSTERA 

Flecai 

Buhigas 

PERFUMERIA - PELUQUERIA 

COMAS 

^ e 
Carrer Sant Feliu, 17 

LLAGOSTERA {Gerona} 

Calle José Antonio, 36 

LLAGOSTERA 



TALACION 

J. RUFI 
Calefacció en tots els sistemes 

AIGUA — GAS — ELECTRICITAT 

Carrer Olivareta, 15 — Telèfon 371 

LLAGOSTERA 

ra 

• 

% 
^ 

• 

e/s hf desifjc 

iè^^ 

1 BONA FESTA MAJOR 

EL DORADO 

TAPES 

obert 

- . . - • • • • 

e^^^vfWfi i?0t^ 

VARIADES • • 

tot l'a.nLy 

Telèfon 85 

LLAGOSTERA 



E F R E Y 
ES RÀPIDA i PERFECTA 

Representant: 

•H* clenonet 
Carrer Gifrè, 4 — Telèfon 368 

LLAGOSTERA 

MANUFACTURAS DE CORCHO 

Calie Albert i , 8 

LLAGOSTERA (Gerona' 

SEMPRE ESTA A PRIMERA UNIA 

DE LA MODA MASCULINA 

Perruqueria 

Carrer Concepció, 9 

Carrer Onésirri' Redondo, 1 

Telèfon 244 

LLAGOSTERA 

C z * e p u s c l e 
a^px-op d e l xriu. 

El riu s'envà, 
les balques li fan adéu; 
la boira ha tornat insistent, 

L'aigua és més mansa 
el dia, més breu. 

El sol es posa rogenc 
i els verns acullen l'aucellada. 

Els estels tornen brillar al f irmament, 
les flors s'apaguen, 

L'esquella ha arrJvat a l'establa 
i la xamaneia tira glops de fum 
que pugen cel amunt 
fins que la nit els tapa; 
la rosada s'ensenyoreix de l'encontrada. 

La fosca, a fins s'ha engolit la casa 
i el gall ha cantat per última vegada. 

El riu també s'ha fos, 
tornarà a l'alba 
quan el dia reneixi ple de saba. 

JOSEP CALVET 

L EIXENT 
El dia va vínguent... 

Jo estic enmig la platja 
quan l'estela del mar 
s'ha overt passant la barca, 
I, el cant del pescador 
ofega el sò de l'aígua 
i el mar és blau i és d'or 
pel cel que s'hi enmiralla 
a l'hora del matí 
que tot parla de calma. 

Jo sóc un passatger 
que no puc embarcar-me 
perquè a la ferra endins 
hi tinc la meva casa, 
però estimo el mar overt 
que'm parla d'esperança 
doncs veig, a més del blau 
el verd que porta l'aígua 
i el cel i l'horitzó 
i un món a l'altra banda 
mes, tinc el cor promès 
arran de la muntanya 
i vola ma il·lusió 
i vola ma esperança 
quan veig el mar daurat 
en el moment de l'alba. 

JOSEP CALVET 



Instalaciones 

Mallorquí 

Electricidad - Fontaneria 

^ 

Telefono 171 

Calle Liberación, 14 

LLAGOSTERA 

B R I T I S H 

L E Y L A N D 
A U T H I 

SERVIC IO 

SERVICIO OFICIAL: 

DERBI - MOBYLETTE 

Talleres 

Fugueras 

Paseo Tomés de A. Boada Borrell, 10 

Telefono 67 

LLAGOSTERA 



Fa anys, a la nostra vila, al bosc de la Torre, hi 
havia una esplèndida roureda. Molts dels seus roures 
eren alts com un campanar I un home sol no abra
çava, ni molt menys, tot el tronc dels arbres. Era for
mosa, era encantadora aquella roureda. I constituïa 
un lloc predilecte d'esbarjo per a petits i grans. 

Els vailets del poble hi anàvem a jugar a pilota 

• ULTRAMARINS 

• CANSALADERIA 

O ©tK 'KO»*4f^* í t 

Carrer Sant Feliu, 9 — Telèfon 20ó 

LLAGOSTERA 

CARNICERIA - TOCINERIA 

J. Bsteve 
Passeig Tomàs de A. Boada, 12 

Telèfon 184 

LLAGOSTERA 

molt sovinl. Els capellans hj havien improvisat un camp 
de futbol. Fins i tot els mestres de les escoles gra
duades i els de !a Cooperativa deien als seus alum
nes que hi anessin a jugar. De vegades, ells matei
xos els acompanyaven. També el mestre de Belles 
Arts aconsellava als seus alumnes que anessin a la 
roureda a dibuixar i a pintar. Deia que aquell era un 
lloc ideal per a Inspirar-se. A la roureda anaven 
a passejar els joves sentimentals. I no hi faltava, tam
poc, la gent «de pes» de la població. Cada u hi tro
bava el que el seu estat d'ànim necessitava. 

Però un bon dia la roureda, aquell present que 
la naturalesa havia fet al nostre poble, deixà d'existir: 
tallaren els roures. Quan de temps s'havia necessitat 
perquè es creés aquell petit bosc encantador? 
Cent anys? Potser més. I en un tres i no res es va 
destruir. Fou una llàstima. Es va perdre definit ivament. 

Podria succeir avui un fet semblant? S'Imposaria el 
bon sentit? Es comprendria que la roureda era, ja, un 
valor col·lectiu, una part de la imatge del poble, que 
és com si diguéssim de la seva ànima? 

Siguem optimistes. A la vida del poble cada dia 
pesa més el sentir de la col·lectivitat, l 'opinió de la 
majoria. En voleu un exemple ben actual? El tenim 
a la vista: la plaça d'en Romeu. Sembla que serà real
ment la gran plaça de gairebé tothom desitja de bon 
cor, una plaça com no en tindrà d'igual cap poble de la 
nostra rodalia. Felicitem-nos-en i felicitem a tots els que 
l'han feta possible. Que el dia de demà ningú pugui 
parlar--ne amb recança com parlem avui de la roure
da, en evocar-la. 

J. V. 

• NOVEDADES 

• CONFECCIONES 

• GENERÓS DE PUNTO 

Calle Generalísimo, 26 — Telefono 35 

LLAGOSTERA 

Pilar Massa Aubó 
• TODO PARA EL BEBÈ < 

j u g u e t e s 
Barceloneta. 3 - Telefono 312 LLAGOSTERA 



TraiZisports 
LLAGOSTERA 

J A P I C 
- Carrer Girona. 16 i 20 - Teièfon 157 

TRANSPORTS GENERALS 

Canvi de màqu ines i 

Agència a Barcelona: 

Ca.ta.loziia. 
Carrer Tànger, 75-77 - Telèfon 245 65 82 - 83 

Servei de Llagostera a Girona i 

viceversa 

Carges a Barcelona 

a l t res amb camió grua 

Agència a Girona; 

Transports Corcoy 
Carrer Santa Eugènia, 30 

• Telèfon 20 15 33 

Si peix fresc voleu menjar, . . 

i ven servits voleu quedar, ^ ® í 

a la PEIXETERIA PLANA teniu d'anar 

Pescados PLANA 
desea a todos sus clientes 

. ..„ . _ ... _ FELIZ FIESTA MAYOR 

Calle San Aníonio, 5 — Teiéfono 170 

Calle Wifredo, 34 — Telefono 223 ^ ^ ^ 

LLAGOSTERA ^W 



SOBRE LA CAZA w - - w 
Los afícionados al noble deporte de la caza y los 

poseedores de esta gran pasión. porque la caza més 
que afición es pasión profunda, andamos de anà en ano 
més alacaidos a la vista de la acelerada disminución c'e 
animales silvestres de todas clases que vene ocurriendo 
desde hace varios anos. Es el progreso y es la civiliza-
ción industrial, con todas sus secuelas, los causantes de 
nuestras tristezas y c'e nuestros desahenlos cmegéticos. 
Nos hallamos dentro de un pioceso irreversible y de nada 
Sit ven las lamentaciones o Ui exposición apasionada tíe 
situGciones utópicas. Seguimos el mismo camino que 
antes que nosotios l'.an •scorrido otios palses més ade-
lantados para llegar al ii:ismo resultado que llegaran 
ellos: la desaparición casi total de Ics animales silves
tres objeto de caza en la mayor parte de las zonas. A 
mayor civilización menos caza. A mas dólares de «ren
ta per càpita» rnenos perdices. Es la eterna situación 
paradógica del hombre. que va conquistando nuevas me-
tas de bienestar dejàndose cosas importantes en el ca
mino. 

Ante las presentes circunstancias hay que ser ante 
nada realistas y hacerse cargo cabal de la situación. 
Hay que dar por definittvamente liquidado el sistema de 
la caza que hemos venido practicando. espontàneo y 11-
bre sobre animales silvestres y libres desde todas las 
generaciones. Tipo de caza que es. indudablemente. el 
ideal, el que a todos nos gusta, el mas hermoso però 
que se ha terminado. Todos podemos darnos cuenta de 
ello cualquier domlngo. cuando tras patear el monte 
durante cínco o se/s hoas. no hemos conseguido descar-
gar la escopeta. Perorar sobre la caza ideal, que ya se 

ha convertida en utòpica, es perder el tiempa. El cam
po està esquilmado y espontàneamente ya no darà més 
frutas. La presión que sobre la caza se ejerce. no solo 
par los cazadores sinó por infinidad de circunstancias, 
es muy superior al normal poder de resistència de la 
naturaleza por sí misma. En tales circunstancias la úni
ca solución para conseguir, sinó todo. alga. para po
der seguir cazando, aún sin las circunstancias ideales 
que a todos nos gustan. es racionalizar la caza, ordenar 
la caza. meter una buena dosis de artificio a lo que 
hasta ahora era natural. Esto se traduce en el estableci-
miento de Cotos, que seran sociales o seran privilegia-
dos, según sea la sociedad o el Estado però que de-
ben ser «cinegéticamente» Cotos para proteger a las 
espècies, que na entienden de cuestianes sociales a po-
liticas. Se traduce en repoblar canvenientemente estos 
cotos periódicamente con animales procedentes de cria-
deras especializadas, para que mezclàndose con los ya 
existentes aumenten por lo menos al mismo ritmo que 
se emplea destruyéndolos. con escopetas o con otros 
medios. Esto se traduce en limitación de escopetas para 
cada espacio cazable, en la ordenación racional de los 
cazadores, en el control de la vida silvestre existente pa
ra equilibrar cualquier desfase. etc. Es decir, el única 
camino posible, para poder seguir cazanda a la altura del 
ano 1975 y en este país, nos guste o no nos guste. es 
ayudar con la mano del hombre, con papeles y con di-
nero. a esta naturaleza que el mismo hombre, por otras 
medios y caminos està empeüada en ir destruyendo. O 
esto o colgar definitivamente la escopeta. 

JUAN PINSACH 

SEGUROS nqgue AGENCIA 
Agente Profesional de Seguros 

Colegiado núm. 9.608 

SEGUROS GENERALES 

> 

LLAGOSTERA 

Calle Almogàvares, 21 

GERONA 

Telefono 113 Avenida Jaime 1, 37, 2.^ 3. 



ACEITE VIRGEN DE OLIVA 

J. PUIG 
F I N O 

* 

ACEITE REFINADO DE SEMILLAS 

El Turista 
S E L E C T O 

^ 

ACEITE REFINADO DE SOJA 

PU-PI 

S 
ENVASADOS POR: 

José PUIG 
Plaza Mercado, 1 — Telefono 34 

LLAGOSTERA (Gerona) 

Fusteria 

Josep 

Amargant 

Si bona fusteria voleu tenir. 

a Ca'l AMARGANT heu d'acudir 

Gayà, 9 — Telèfon 144 

Particular: Tel. 362 

LLAGOSTERA 



Filosofia barata o como queràis llamarlo 
La realidad es cruda; divina la Fantasia. 

Domínate, si no quieres que fe dominen los demas. 

El hombre es un niíïo; la mujer Í U juguete. 

Si giiardas para ti mismo un secrelo que te cause 

rCLfBB 

LLRGOSTfRn 

REPARACION - LAVADO - ENGRASE 

gozo, disfrutas interiormente pensando en él, però si 
lo divulgas tan solo a un individuo, pierde ínferés. 

Si quieres perdonar a quien te ofende, eso fe cau
saré gozo profundo. 

Dura lucha es dominarse a si mismo, pon toda 
\\j voluntad en ello y veràs como se fortalece tu es-
píri tu. 

No te empenes en querer huir de la voluntad de 
Dics, si no quieres caer bajo. 

Si un individuo quiere mantener su personalidad, 
debe evitar siempre el hacer el ridículo. 

El individuo que desea la muerte o la tortura de su 
próiimo, es un verdugo. 

La personalidad de un individuo, està en la con-
vicción de una idea o religión f i ja; si es variable, es un 
monigote. 

El mundo està mas lleno de pobres que de mi-
llonarios, y si fuese viceversa, también seria una To
rre de Babel. 

(De la Revista Club CCC) 

PAULINA CORIS 

A ^ u e l i l e s 
Toda clase de especjalidades en corcho aglomerado 

TXJRON 

Productes de Corclio 
Aglomerado 

LLAGOSTERA (Gerona-Espana) 

iü 

Calle Concepción, 30 — Telefono 243 

LLAGOSTERA 

Conxita de Çanakat Sucursal de 

Tizitorez'iai J. ^IA.S 
ELS HI DESITJA UNA 
BONA FESTA MAJOR 

Carrer Gifrè, 4 — Telèfon 368 
LLAGOSTERA 



El «Ocaso», 
SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A. 
-

~ TRANSPORTES Sucursal en GERONA: 

— ACCIDENTES Avenida Jaime 1, 29, 1.̂  

— INCENDIOS ^ 

— AVIACION ^ 

— DECESOS Agencia en LLAGOSTERA: 

— VIDA Calle Almogàvares, 21 

José Martí 
«̂  Constructoz* t̂  

Carretera San Lorenzo, 8 

Telefono 376 

LLAGOSTERA 



Montserrat 

< $ • 

REPRESENTANTE DE 
JOYERIA Y RELOJERIA 

FORTUNA 

* $ » 

Calle Lacustaria núm. 2 

LLAGOSTERA 

^O 

Fotos VALL-LLOSERA 
Reportajes en negro y color 

Trabajos a domicilio — 

Calle San Feliu, 22 — Telefono 314 

LLAGOSTERA 

«Su sonrisa franca, su mirada abíerta» 
un montón de deseos, inquietudes plenas 
la tierra cuajada de estrellas 
suenos azules 
una ilusión en blanco de un mundo casi negro 
vigllias, ensuenos 
un rayo de luz 

Una mirada febril 
la cara palida y atormentada 
los labios quebrados en una amarga sonrisa. 
Inquietud. Miedo. Insomnio. 
Palabras vacias, inútiles, huecas 
un alma seca 

«Su sonrisa franca, su mirada abíerta» 
esperanza absurda 
timidas làgrimas, huella honda y sincera 
la mentirà cruel 
un abismo impenetrable 
la herida profunda, sufrimienfo ciego 
se repite el violento resquemor en la herida abíerta 
un canto lúgubre, un lamento 

.KSu__SQnrlsa franca, su mirada abíerta» 
Una V02 planidera sale a la luz: 
rumor de aire. Cíelo. Víento. 
una fragància etérea 
un amigo. Díos 

Su sonrisa menos franca, su mirada menos abíerta. 
era un corazón sincero. 

MARIA MERCÈ CARBÓ í BOSCH 

CARNICERIA - TOCINERIA 

Calle Generalisimo, 10 — Telefono 21 

LLAGOSTERA 

Perruqueria! 

mir 
Carrer Camprodon, 6 

LLAGOSTERA 



Creaciones ROCA 
BANADOK DE LUJO 

® 

S A N T I S O 

Fàbrica 205 

Particular 201 
Lla^gostera. 

• • (Gerona) 



On. era. el polile •. . ? 
Fa mig any que va ocórrer, i a m i encara la sang em 

bu l l tan sols al recordar-ho. En aquest món hi han COE\3S 
formoses, poques, però n'hi han. El mal està, en que no
saltres no les sabem veure ni apreciar. 

La vida d'una persona, té una evolució constant. Però arr i 
ba a un punt, en que queda trencat aquest normal desenvo
lupament, i comeni;a un Jeval lament, que desemboca a una 
degradació completa, és la vellesa. Al là a on surten totes les 
coses que han t i ngu i lloc durant els anys d'existència de la 
persona. Records i més records. Tots v i v im del passat, coses 
que en e! seu dia, no se les hi donava la importància que tenien, 
i que amb el transcurs dels anys, es converte ixen amb anèc
dotes i grandeses. Llavors si a una persona, que arriba als ú l 
tims anys de la seva vida, se l i t r ibuta un homenatge, ho 
aprecia, crec jo que t indr ia que apreciar com el mi l lor que 
se li pugu i donar. 

...Es té que tenir en compte que nosaltres també serem vel ls. 
SI, i precisament, no pas di ferents a aquests d'ara. Una persona 
al arribar als 70 anys... 

Va estar una gran falta de respecte del poble vers ells. 
I el mal està, en que dintre d'aquest poble, hi hem d'assenyalar 
certs sectors, que podem dir, tenien obl igació d'assistír. Puntua
l i tzant, representació de les Escoles, representació per part de 

TOCINERIA 

POLLERIA 

Domingo Noguera 

Telefono 192 

LLAGOSTERA 

l 'A juntament , i col. laboració, si res més no, dels presidents d 'a l 
tres enti tats, que es varen invi tar. O és que potser l'obra no 
tenia prou caire, com per a «perdre el temps»..-? 

Quan fa ara dos anys, se'ns va ocórrer tornar a posar en 
òrbita la Festa dels Vells, se'ns varen presentar mi l i un pro
blemes, però mai se'ns va ocórrer que si t inguéssim a lgun 
dia que renunciar a la festa, seria per manca d'assistència, tan 
per part del públ ic, com per part dels vel ls. Sí, perquè aquest 
any, ja només n'hi havien 16, Sí, en un poble amb 281 persones 
que en aquells moments passaven de 75 anys, només setze, 
varen voler o poder venir. 

No ho he arr ibat a veure, però sé que abans l'assistència 
era grossa. Sí, han canviat el temps, ja ho sé, però nosaltres 
iambé hem canviat el sistema. Se'ls hi dóna tot el que mate
r ialment i moralment podem: si no en disposen, cotxe; si no 
tenen a n ingú , uns padrins ben joves i alegres; i donem i l · lusions 
per tot un dia. Si, a la seva ma, està el vture un dia ple 
d'esperances i jo ia. Després potser el demà serà tr ist, amb enyo
rança, però i si no hi ha aquest demà,..? 

La meva àvia em sol d i r : «La vida és un «fandango», i el 
que no la balla és un « ton to" . Es completament cert. Es té que 
aprof i tar cada moment, cada instant, aquest món és cruel , 
però no li fem més. 

El cas és que moralment per a nosaltres, aquesta II nova 
Festa dels Vells, va estar un complet fracàs. I sincerament crec 
que no en tenim la culpa. Els mot ius de la fal ta d'assistència dels 
mateixos interessats (els ve l l s ) , és degut a tota una sèrie de 
factors, que seria l larg numerar, però vu l l escriure els més 
importants a part dels motius de salut; 

«Uns perquè a casa seva, la famíl ia, no els hi sembla bé, 
que l 'avi-àvia vagi a una «cosa» d'aquestes...» 

«D'altres són senyors...» 

«I uns altres creuen, que això ho fem per bur lar-nos d'el ls. 
Pensen: «Aquest jovent d'avui...» 

Tot això ho puc dir i tornar a d i r , perquè ho he vist í 
viscut. 

Seria tr ist ten i r que acabar així . He v ist les l làgr imes als 
ulls dels vel ls al acabar els actes programats, 1 tan sols per 
aquestes l làgrimes val la pena tornar a fer la festa. Però les 
coses no es fan soles, té que haber-hi quelcom més, ganes, 
esperit de col. laboració, sentit comú, i potser mirar una mica 
més, el que pot representar un desagravi com el que vàrem 
tenir que soportar al local del cinema, a on a part dels acom
panyants, només hi havien 30 persones comptades. Es just l? 

Vosaltres creieu que ens hem de crear un pi ló de prob le
mes i mal:fecamps, solament per això? No, Llagostera, no. A mi 
m'agrada el poble, però és trist veure aquests bui ts, aquesta 
falta de sensibi l i tat, aquest... 

Durant el transcurs de la festa es va l legir una bonica 
poesia d'en P. Parés C , que era francament apropiada per ta 
diada, hi havia una frase que d ia : 

" . . .Que trista és la Festa dels Vel ls!». 

J O A N VENTURA BRUGULAT 

PAPELERIA Y LIBRERIA 

Mallorquí 
Especíalídad en libros técnicos 

Paseo Victoria, 21 - Telefono 329 

LLAGOSTERA 

RICAED 
ALBERTI 
P I N T O R 

Calle Marina, 10, 1.", 1. ' 

LLAGOSTERA 



CONTRATISTA DE OBRAS 

Enrique Vall-llovera 

IKE^Ï^ 

Paseo Victoria, 86 — Telefono 1ó1 

LLAGOSTERA 

TRANSPORTES SaL 
ÀRIDS CLASSIFICATS I RENTATS 

Carrer Mayena, 11 - Telèfon 357 - Carrer Panedas, 8 - Telèfon 53 

- LLAGOSTERA 

Com cada any, el Bel I-Matí fa una activitat més pel po

ble: es fracta d'aquest programa; amb això demostrem que som 

una entitat molt oberta. 

Quantes actlvi lats fem durant l'any pel poble? moltes, per 

no dir totes ! amb això volem dir que est imem, trebal lem i ens 

ofer im pel ssu mi l lorament. 

I no és per dir , però estem contents de fer -ho, essent 

aquest el nostre pr imer ideal. Ara bé som exigents amb no

saltres mateixos però també volem exig i r , amb això diem quo 

el poble part ic ip i amb nosaltres d'aquestes ganes ie por tar- lo 

endavant. 

Nosaltres també fal lem moltes vegades, som joves i ens 

podem equivocar mol t més fàc i lment , ara, també hem d'aclarir 

que el mateix poble, tampoc ens ha ajudat massa, com per ' 

exemple en l 'ú l t im l 'Homenatge a la Vellesa» i la conferència 

i i tu lada «Relacions pares i f i l l s» , en que de veritat el poble no 

va col. laborar-hi pràcticament gens i a ixò ens deixà una mica 

decepcionats. 

Quan pasen coses d'aquestes, l 'amargor no es pot dissimular, 

això és el que ens passa a nosaltres, però ja que som sincers us 

ho d!r-^ perquè volem que sapigueu les nostres ínquíetuts. 

Et jardí per ésser f lor ir sempre, s'ha de treballar i tractar 

an'b delicadesa i to l amb això les f lors es passen, però queda 

I esperança que surtin brots nous i nosaltres conf iem amb això, 

esperant que aquest any celebrarem el desè aniversari de la nos-

• ra fundació amb aquests brots nous. Un g r u p que segons molts 

no h^ivía de durar gaire ï encara som al peu del canó per a 

i:-.i)lofar aquets nostre estimat poble. Perquè la nostra critica 

sempre és la mateixa: FER. 

LA JUNTA 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

SoUdad 

Calle Panedas, 33 — Telefono 181 

LLAGOSTERA 

gràfiques costa brava 

ha imprès aquest programa 

<$!• 
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AGENCIA DE VIAJES 

Grupo A — Titulo 160 

Galerías Neptuno, 11 — Galerías Montseny, 3 

Telefones 32 73 44 - 32 73 45 

Playa de Aro (Costa Brava) 

LES OFRECEMOS NUESTROS SERVICIOS: 

— BILLETES DE AVION 
— TREN 
— BARCO 
— EXCURSIONES ORGANIZADAS 
— ALQUILER DE AUTOGARES Y MICROBUSES 
— PRECIÓS ESPECIALES PARA GRUPOS 

VACACIONES: Incluido AVION-TRASLADOS y HOTEL 

MALLORCA: Una semona desde 
Dos semonas desde 

CANARIAS: Una semano desde 
Dos semonas desde 

LONDRES: Una semana desde 

ANO SANTO EN ROMA: Una semana desde 
Dos semonas desde 

AMSTERDAM: Una semana desde 
Dos semonas desde 

NUEVA YORK: Una semana desde 
Dos semonas desde . 

3.500r 
4.700,-

9.450.-
10.450,-

8.000,-

8.725,-
12.225,-

9.500,-
12.350,-

16.950,-
21.950,-

Ptas. 
Ptas. 

Ptas. 
Ptas. 

Ptas. 

Ptas. 
Ptas. 

Ptas. 
Ptas. 

Ptas. 
Ptas. 

CONSULTENOS, TENEMOS PREPARADO SU VIAJE DE 

VACACIONES, NEGOCIOS O LUNA DE MIEL 

VIAJES ETUSA, S. A. - GALERÍAS NEPTUNO. 11 

PLAYA DE ARO — Tel. 327344-45 

Delegaao en LLAGOS5TERA: Calle Costa Brava, 18 

J. MOLERO MIRAUT 
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Companyia d'assegurances 

& 

Li ofereix un 

PLA PERSONAL DE SEGURETAT 
adequat a les seves circumstàncies concretes 

jUtilitzí els seus serveis d'assesorament! 

^«©•vro^re C e t ^ i ^ ^^^^^er^s 
Agent Professional Col-legiat 

Carrer Camprodon, 16 Telèfon 33 

L L A G O S T E R A 
^•à 

Depósito Legal : GE. ZZGI7G. •lUF. COSTA BIUVA-Ctra. Sinl Fdlu. ÍB - lUGOSIEfU 


