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Exigencia logica
Distingit senyor Director do Ressô:
Déu vos guard.
Acabo do liegir Ia nota que a Ressô,
N.' 65, signen els noms Manuel Palahi
Joaqwm Domingo. Ja sé que és tenipS
de tents caps, tants barrets, i cadascü
Ienfiia, en 90 dcl sou en ço daltris,
vingui o no a be. Recordo que en 1.917
l'exirni bioleg filosop Ramon Turró —antikantiâ imbatible— parlà do lobjectivitat
I de Is realitat del coneixement. Seguia
Ia tradiciO grecollatina. No perqué jo digui que aixO 0 allO Os talment crec —i
pitjor, si flO ho és!— deixarO de cornportar-se en realitat, o serO 90 que jo en
die, àdhuc rnavanço als malsortosos i
inflats: jo crec, jo opino, jo sosting...
Del rneu creure a Ia realitat, un camp
irnrnens. I sense ternença a ortigar-me. La
cosa és corn es Avui sés temps en que
vulguis, o no, tothom es sent filOsof, i
rnés teOleg I escripturista, tire per on ii
abelleix do dur ci raonament. Si quaisevol carrera fos aconduIda en el pla do
cultura professional, amb pobres coneixoments apilats en un tres i no res, adOu
rnodocina, pobre dret i pobre matembtioa!
Ah!, I pobra ffilosofia, que es de qué puc
parlar. En Ia dita nota hi ha tant de frau
sense sabuda deis primers principis tOgics, ni sabuda de ço quo es despren de
Ia Teodicea mOs elemental, que dubto quo
els alumnes de qualsevol docència fiiosOfica, de Ilegir-ho, no ho vegin de bell primer. Respocto, corn 01 qui més, ci pensar
distint. Magrada tanrnatoix, darribar-hi,
perO,a fons. MOs, si hi ha rectitud i sinceritat, resultant de treball do tu a tu amb ci
desig, benolorOs, d'assolir Ia veritat. Frau,
per Déu, nol Voier per raonament assenyat ci quo no ho Os, de cap manera.
SOcrates sabO, millor quo ningU, l'art de
desemmascarar. L'escola sofista topé
amb eli. Gat per liebre, tarnpoc; i no passador ci raonarnent quo sembla cert, especio de tornaveu logic, a desgrat de
l'abOs, utillat i encertit, en falsia entotsolada. I en fons: encarar-se amb problemes, sense més ni mCs, quan els sotasignats —per liur manera dexposarno menen ci raonanient a Ia pretesa rectitud a qué volen conduir-nos, Bona intensiO, tot amb tot!, No els Ia lievo, flu
015 l'enxiqueixo. I deixar-se do l'exprossiO a nivell. incorrecte i abundant. Contribuint a Ia mala moda, tot i el to literari
corrent. Senyor Director, grbcies.
Ex toto corde.
J. Miquol I Macaya.
Marc do 1.974. Vie

Resposta
a les telefonistes
Sr. Director:
Una vegada niés aprofito is seva tnbuna oberta a tothom per contestar a
l'arnable carta signada per los senyoretes
telefonistes del nostro poble.
Malauradarnent, tinc un caràcter contradictori quo busca pCls per tot arreu,
perO tot i les meves critiques al servei
te!efOnic, no deixo d'apreciar Ia bellesa,

a intel.hgencia i Ia sim.atia do los soyoretes ue ia entral, per a ml, corn
per a qualsevol, serC ocasiO dorgull i do
gran plaer acceptar Ia seva nvitaciO de
romanare unes bores amb cUes. El paredis terrenal, vaja.
Mentre rn'esperen, els hi done un consell quo poarO estalviar-los-ril molt dc
treball. tens ciuote quo los converses telefoniques entre dones son los més nombroses los que porton més feina. Quo
si Ia senyora Ganons explica ci seu darrer viatge a I'estranger a Ia sra. Pujacles,
a Ia qual no h nieressa gens. Quo si Ia
secretaria de Ia febrica de confeccions
—entre vale! i vale!— details els seus
tniomfs 'discotequistics' del dumonge a
a Ia secrotària tie Ia fàbrica de mitions.
Que si Ia Popeta dOna una recepta de cutna a Ia Quirnota, quo obrirä una Ilauna
per tot dinar... rot piegat, res d'irnportCncia. Més oncara, rnai he pogut cornprendre corn senteron los dones en ilurs
converses te!efOniques. Quan no parien
les dues a Ia vegada, quo Os aIIO corrent,
Ia quo hauria descoltar pensa 5015 Ofl ci
quo dirä quan pugul enraonar. Tal vogada
IexpiicaciO d'aquest impenetable rnistori
és molt senziil: parien no per entendre's,
sinO per parlar. Si les telefonistes trenquen aquostes converses sense mOs I
mOs, faran un gran servel a las dones. No
hi ha home quo no cregi quo dies senien
los mOs perfoctes criatures del mOn, si
no xerressin tent.
Per acabar seriosament, en rosposta a
Ia Sna. Vda. Gironés, sonto dir-li quo els
elogis funoraris mal han sigut 01 rnou
fort, i quo de cap manera hauria pogut
for un panegiric de Ia Sra. AntOnia do
teièfons (q.e.p.d,) tan sentit i noble corn
i'oscrit per ella.

Als futurs soldats
Sr. Director:
PeriOdicamont, molts nois eixen los
seves cases i families per anar a cumplir
ci servei mihtar, deure quo fins avul Os
obligat a tots els que passon satisfactoniamont I'oxàrnen rnetge. Es, en fl un pas
més do Ia vida. Els quo més patoixen per
aquest fet, sOn 015 pares, quo do cop I
volta pordon per un tornps al seu fill, I
des del primer die van contant ci tomps
quo ols hi manca per acabar.
Jo, ara acabo d'arribar desprOs do 15
mosos I puc dir quo encara quo no hi
hagi cornodilats I quo no sigui procisamont un ostiuoig, tampoc s'hi estO tan
malamont. La prove és quo tots ens hi engroixem i per tant a les mares no ols hi
cal pas patir. Si on hoc do. 15 rrosos,
fossin 6, tots hi aniriorn rnOs contents, car
crec convenient quo s'hi vagi.
Jo ci quo vaig trobar a faltar més, dospres do Ia familia, y e ésser ci rneu poblo,
i Ia manca do noticies del mateix. Tots els
dies buscava en ols diaris ci que deien
do los cornarquos do Girona per veure si
trobava quolcom de Santa Coloma; scmbia rnontira quo aixO es trobi a faltar tent,
car fins tot I'enyorava; després, els meus
pares varen onviar-me cada mes RossO I.
quan ol robia saitava do content, sabia
quo aIlS hi trobania tot ci que mancava en
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els altres diàris, sabia quo ailS hi havL.
un trot del rlleu poOle i va oonarme rnoi
tos tones de satisfaccions, I arnb rnoi
durgull puc dir que aquosta revista en.
aquells moments do jots per a ml erc.
lenveja do molts, ja quo a tots els meuE.
cornpanys ols hi mancava. Jo hauria volgut que a cada Un dolls 015 hi haguessin
onviat una revista desdo Ilur poblo, porO
no tots tenim aquesta sort i herr do pro.
curar do quo tingui hangs anys do vida,
ja quo dOna una gran categoria a un pa
blo. Sernbla ostrany quo una revista tar
sonzilla pugui ontrar tan endins quan e:;
trobes Iluny do Santa Colorna.
AconsehIo a tots ols quo han do mar
xar I ais familiars dois quo ja sOn fora
quo facin una "subscripciO" I s'eis hi en
vianS al seu desti, ja sigui al Sahara
Ceuta, Cartagena, MalIorca 0 Zaragozt.
Els hi fareu un be i oils molt ho agraIrar.
J OAL

L'Streaking>
Uitimannont els diSnis, rovistes I tots
Ia premsa on pos, sha posat a pariar
amb grans capcalores do Ia nova moda
de protester, ol tan farnOs STREAKING.
Es dOna ci cas quo aixO no és pas
cosa gaire normal car els quo protosten
s'ols ha donat per passejan-so amb trajo
d'Adam pols canners y places I fins i tot
s'han fot competicions a voure qui s'hi
passojava durant més temps, Aqui, on Ia
nostra naciO, sembia quo encara no estS
game arrolat porO ja arribarà el dia quo
farom corn tothom.
I jo err pregunto, ,AiXO és pnogrOs?
LAixo és Ia tan ansiada Ulbertat? No ho
crec!
No os compren corn per protostar horn
s'hagi do dospuliar. Jo considoro que Cs
degradaciO do Ia persona i no progrés.
PerO on fi, és aixi. En Hoc d'anar ondavant cads dia baixem niOs at nivefl
deis animals Com acabarà tot aixO?
Es una progunta sonso resposta.
CARME.

Piritura Decorativa
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El Cristhiuiisiiic.
iuissate de salvació iel ilobte
Aquest es el titol de Ihomilia de Mn. Añoveros, bisbe
de Bilbao, Ilegicla integrarnent a los esglésies de Ia soya
diôcesis.
Es do sobras conegut que ha tingut ressô a escala
nacional. Bona part do Ia polsaguera que ha aixecat
n'hem tingut coneixement per els diaris.
Sentlem una gran curiositat per conéixer el text de
I'homilia. Hem sigut afortunats doncs hem pogut Ilegir-la,
car incomprensiblement no Ia veiérem publicada en cap
dels diaris que tant en parlaven. I diem inexplicablement
perquè ens estranya no trobar facilitats per a poder Ilegir
l'homjlia d'uri bisbe catôlic dintre del nostre estat que
es declara "confessionalment catô1ic.
Celebre Ia Fiesta del Libro permitiendo quo Ia Caja de
Ahorros Provincial de Gerona Ia obsequie con alguna
de las obras citadas durante los dIas
22 al 24 do Abril
C ON DICIO N ES
* Si es imponente ingresando un mInimo de dos mil
pesetas en su Libreta de Ahorro.
* Si todavia no es imponerite formalizando Ia apertura
de una Librela con un ingreso mInimo de tres mil pesetas.
* Los imponentes infantiles serán obsequiados con una
de las obras para ellos reseñadas debiendo ingresar un
minimo do 500 pesetas en su Libreta o en Is que abran
en las fechas indicadas.
Para iriformación acuda a cusiquiera de las oficinas
de Is Caja.
OBRAS A ESCOGER
25.000 Kms. DE RALLYE FOTOGRAFICO
EL LIBRO DEL HOGAR
JOSEF ANSELM CLAVE I LA SEVA EPOCA
CINCO HUMORISTAS DE HOY
LAS ESFERAS DEL MANDALA
CABARET y
EL JARDIN DE LOS FINZI-CONTINI
HEROES EN ZAPATILLA
LIBROS INFANTILES Y JUVENILES DE
AVENTURAS
SI AUN NO ES IMPOSITOR
- ESTA ES SU GRAN OCASION!
(Autorizado por el B. de E. 4-4-74)

Tres cites do dita homilia volem destacar, car ler
resum de Ia mateixa no Ia creiem convenient ja que
podria donar Iloc a males interpretacions. S'ha de Ilegir
integre. Les cites son aquestes:
"La Iglesia CatOlica toma muy en serio los derechos
de Ia persona y do los pueblos, e igualmento las condiciones do libertad, de dignidad, do igualdad étnica, de
justicia, de responsabilidad, que requieren para su pleno
desarrollo. (Pau VIe, Ecclesia, 22 de Juliol de 1972, p. 15).
"Hay que afirmar claramente que todo cuanto se
haga para reprimir Ia vitalidad de las minorias étnicas,
viola gravernento los deberos do Ia justicia.
Responde por el contrario y plenamonte a lo que
Ia justicia demanda. quo los gobernantes se consagren a
promover con eficacia los valores humanos de dichas
minorias, especialmente en lo tocante a su lengua, cultura, tradiciones. (Joan XXIII, eL paz en Ia tiorra> n6ms,
95.96).
La misión de prodicar 01 Evangelio en el tiempo
presente requiere quo nos enipeñemos en Ia Iiberación
integral del hombre ya desdo aora, en su existencia
terrena... Pero sabemos que nuestras denuncias en tanlo
podrán obtener asentimiento en cuanto sean coherentes
con nuestra vida y so manifiesten en una acciôn constante. (Sinode dels Bisbes, p. 71).
Corn a catSlics que som, o quo diem ser, ens cal
reflexionar.

P0 RTAI1Lt:
LA MAQUETA DEL CERCLE CULTURAL COLOMENC.
Un ambiciós projecte, que confiem serâ realitat.
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FRANCESC CASIELLS I JIBE
Ha sortit conseller per el torc familiar en los ültimes eleccions fetes a
Santa Colorna do Fames. Anern a trobar-la per tat de saber quC opiria sabre els molts poblemes que té ci nostre pablo. Son mattes les preguntes i
anem per feina.
Es va presentar a consellor o ci Varen dernanar?
Em varen dir si volia presentar-me
i per venir Ia invitació de varies persanes i bons amics, vaig acceptar.
El fet do no ser fill de Sta. Coloma,
pot fer quo es tin el crrec una mica
a l'esquena? Dit d'una altra manera,
estima prou a Ia ciutat com per a perdre hores per ella?
No soc fill do Sta. Caloma, perô si
descendent, ja quo Ia meva mare n'és
filla. Per aura part, ja quo hi visa, em
sento tan colornenc corn qualseval
altre. Per aquests motius i Ia meva
forma d'Osser, podou estar segurs que
no m'he de tirar 01 càrrec a lesquena.
Referent a si estirno a ciutat per a
perdre hares per ella, crec que en el
transcurs dels quatre anys que hi visc,
he procurat fer tot el quo he pogut,
sense que ningO rn'hi obligues, per
tat do col.laborar arnb Ia poblaciO.
Corn you actualrnent I corn voldria
que fos:
L'Hospital: No esth at niveli do les
necessitats del pablo, ja quo per mes
bona votuntat i esperit do servei quo
hi posen els quo se'n cuidon, per lalta do Iloc, instal.lacions, rnitjans, no
poden for rnes. El voldria modern, ben
instal.iat, complet i a nivell comarcal.
Carreteres: POssirnes totes los que
envolten Ia nostra ciutat. Es un dots
problernes més greus I urgents a satI ucionar.
Cercie: En aquest rnoment el veig
bastant malamont, porô amb un pervindre magnific I irnrnediat que crec
sore realitat si es campta amb lajuda de tots.

Ensenyança: Do moment, a Sta. Coloma no hi ha problema greu. El plantejarnent dun onseyament mOs ampli,
per a tomps a venir, està projectat.
Associació de pares: Primordial pel
bon desenvalupament de tata Ia pablació. Està on projecte havent-so let,
fa un temps, diferents passos per paguer-la portar a terrne.
Sant Salvador: Una zoria verda quo
no sen treu prau profit. S'ha do miIlorar, ja que ci bc s'ho mereix I La
ciutat ho necessita.
Aigua: Problema com on totes los
localitats, quasi podriom dir do Catalunya i quo fins ara Sta. Colama és do
los que menys I'ha sofert. Es fan els
correspononts estudis I treballs per a
solucianar-lo definitivament.
Escombreries: La rocollida, de moment, esti solucionada, siguent necessari un nou hoc per a tirar-la, hoc
quo ja s'ostà cercant Iluny do Ia pablació.
Escorxador: Molt antiquat. Crec quo
a Ia Ilarga aniran desaparoixent els
do caire municipal i seran tots a iiiveIl cornarcal.
Firal: Una gran placa que actualmont prosta un ban servei corn aparcament. Crec, perô, quo podria tenir
part destinada a jardi o esbarjo i part
a aparcarnent.
Poliesportiu: Tel corn està plantejat
es va portent a torme. Una vegada
acabat, padrem presumir I disfrutar
dun deis millors complexes esportius
do Ia provincia.
Liums: Part del poble està a Ia seva
altura. Manca modernitzar l'altra.
Nou Ajuntament: lmpmescindible per
a diversos motius. Està malt avancat
el prajocte del nou Ajuntament i Jutjats. Crec quo dintre pac sorà una
meal itat,
Transport de Ia cam: Ben sorvit.

Cementiri: Be.
Carrers: En general be cuidant-se
forca. El quo és un veritable problema sOn les vomavios, ja quo degut al
pas dols anys i a laparcamerit de cotxes i a vegades at pas do camions
sabre d'elles, ostan precticament destrassades. Urgeix el seu arranjament.
Carrer Pare Rodés: Una zona vianant necessaria donada Ia configuraciO del carrer. Es do desitjar que
en paguéssim tenir d'altres.
IndUstries: Tenim, actualmont, bones indOstnies, ponô per un major engrandimont do Ia ciutat, convundnia
sen pasessin d'altmes.
Urbanitzacions: Ben realitzades i
quo han prestat i preston un ban servei a Ia ciutat. Les quo s'estan projectant, haunien quo for-se cara al fufur, camptant amb Ilocs d'aparcament,
esbarjo, zones vendes, espartives...
Guàrdies Municipals: Preston ban
servei a Ia pablaciO. Fan tat ci que
paden, entnegats tatalment a La soya
tasca, malt dificil, per cent. Patser sena convenient que n'hi hagues algOn
altre per ajudar a fer cumplir es ordonances del tràfoc.
Serenos: Mes quo vigilants do nit,
avui los necessitats son do guardes
nacturns, amb mitjans més idônis per
Ia labor quo sha de portar a terme.
Si hagués hagut de fer campanya
electoral, que ens hauria promés:
Sols una tatal entrega I dodicació at
càrrec, sempre al servel del pablo.
Pracurar La unió de tots i intentam donan a Sta. Coloma do Fames, en tots
sentits I en tats els ardres, Ia categana quo cam a capital do camarca es
moreix 1 necessita.

Aparcaments: Un grou prablema,

1101$ CUHOMINAS 1 PHATS

Tcjido ze1cafa MATA

!1LSTRE J)'OBItES

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
PARi LA ZONA
_eucia,u, ezatana
TelOfono 66

per La configuraciO de Ia ciutat, perO
quo es pot resaldre satisfacloriament
amb una mica de paciencia per part
de tots.

P/a

VILOVI DE ORAR
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ELS OFEREIX ELS SEUS SERVEIS
ESPECIAUTAT EN OBRES D' INTERIORS:
cuina, bany, liar de foc, enralolat i mosaic,
i adobs en general.
Local per aparCar cofxeS.
INFORMACIO:
Calau, 29, ler. - STA. COLOMA DE FARNES

Cal treure entrebancs: ...Fins I
tot els del caner sense nom

Tancament de circulaciO
La instal.iació del servei automatic do Ia Companyla
TelefOnica estä portant at poble unes dificultats.
L'obertura do tot ei carrer do Sant Sebastià ha suposat, a fi duna comoditat de treball, ei tancament do a
circulaciô rodada en tot ci seu tros, La provatura en un
principi do fer-lo servir en Ia meitat no resultava per Is
continua carga de terra que treien del fons canal, on han
ct'instal.lar-se ei fils de cornunicaciô.
Mentrestant Ia circulació obligada per aitres carrers,
per entrar at poble o continuar a ruta a Sant Hilari, no
es fa gens cômode als usuaris. El pas pet carrer Moragas represents un continu moviment del volant; aixô pets
turismos no té irnportància, perô Si at sorvel de transport,
ja que at no respectar-se l'aparcamont a una sola banda
del carrer, és corn un sorteig d'obstacles. En quan a entrar at poble pet Firal, creiem que ostaria potser millor
posar una sola dtrecció at carrer del Firal, evitant aixi
possibles accidents a l'entrar o sortir do Ia pIaça per fer
entrada at relent carrer. Laltre pas podria ésser ci de Ia
carretera dAngles, baixant pet carrer Patroriat.
No obstant, desitgem tots que es posi ben aviat en
circulaciô el carror de Sant Sebastià I acabin duna yegada los referides obres.
Per altra banda no dubtem quo l'arranjamerit del
carrer es farEi corn cat, per que s'ha do roconéixer que
fins avui ha estat ci carrer quo ha tingut miilor asfalt do
tots ets do Ia xarxa urbana.

La plaça més petita
Dies passats, i a fi de facilitar a Ia circulació l'accés
cap a Ia carretera dAngles, voierem l'estreriyament let a
Ia Plaça de Sant Sobastià.
Malgrat do no estar conformes amb Ia disminució
o empetitirnent do los zones verdos, fehcitem nosaltres
als responsables de tat docissiô, ja que era una mesura
necessaria per facilitar ci pas als vehicles de gran carga
que seguien Ia ruta dAngles a Olot.
Aprofitem l'ocasiO per suggerir Ia creaciO 0 arranjamont d'uns bons parterres, amb les corresponents plantes i flors, corn ja havien existit a Ia roferida plaça.

Concurs de dibuix
Per es passades festes de Sarit Josep, va tenir hoc
en el local do a Biblioteca de Is Caixa de Pensions per a
Ia Vellesa i d'Estalvis, un concurs do dibuix artistic, quo
organitzat per Ia Gormandat do Lisuradors I Rernaders,
tenia corn a motiu principal a aquest personatge de Ia natura que es l'arbre.
El concurs va ésser ampiornent concorregut, ja quo
molts varen ésser els petits I joves quo hi aportaren el
seu treball. Classificats en tres categories, segons les
edats, foren premiats ols millors dibuixos que es presents re n.
Per Ia nostra part, celebrem aquest afer, que ye a
donar una ahiciont a Ia cultura i a aquests joves amants
do tan bell art.

Degut a les obres del carrer de Sant Sebasti, he
passat repetides vegades per un carrer. Corn us ho
explicania jo... és senziliament Un carrer sense nom, Situat entre ci carrer do Ia Violeta i començament del carrer Sant Pere, atravessant el carrer de Camprodon, 0
sigui al costat del garatge Boada, ailà hi resta immôbii
a sol I serena, un dia darrera l'altre, un camió carregat
do residus de companys seus de carretera.
Crec que es convenient i necessari Ia retirada del
mateix, ja quo endemés està a sabre de Ia vorera, i els
vianants es veuen obligats a passar pei mig del carrer.
I si per aquest motlu esdevingués un accident, de qui
fóra Ia culpa? Podria ésser del propietari del carnió; tambe dels urbans. També do les autoritats, car degut a los
obres que realitza Ia teiefönica molts hi hauran passat,
vist I Consentit.
Per tant, seria un be treure aquest mort do dit carrer
i celebrar-ho batejant-lo ja quo és veil I encara és desconegut, sois cai buscar els padrins que decideixin quin
nom ii podran posar a aquest pobre carrer abandonat.
I referint-me de nou a aquest camió, adjunto una
part de les normes sabre retirada de vehicles abandonats
a ia via pübiica, publicades en ei butlieti oficial de l'Estat, quo diu aixI:
aEi biieiin Uficial del Estado ha publicado una orden del Ministerio de Gobernacióri, por Ia que so reguia
ia retirada do Ia via ptiblica i dci depósito do vehiculos
abandonados.
En lineas generaies dicha orden establece que en
todos los Municipios deberá existir al menos un lugar
dispuesto para ci depósito do vehIculos previstos en el
Código do Circulación.
Alertados los agentes correspondientes de las circunstancias par las quo pueda deducrse abandono de
automóvil, Ia camunicarán a Ia Jefatura de Tráfico de Ia
provincia. El alcalde del Municipio ordenará Ia retirada
dcl vehiculo 0 restos del mismo, y si no Ia hiciera en el
plaza de quince dias se encargará de disponerlo asi a
cuenta del municipio Ia jefatura de Tráfico, acción que
despues notificaré a quien figure como titular del mismo
en el registra do vehiculos.
El propietario, una vez recibida Ia notificación par
medio de Ia Alcaldia, dspandrá del plazo de un mes
para hacerse cargo del automóvil o de sus restos, previo
pago de los gastos de retirada, traslado y depósito.
En caso coniraria se podra proceder a Ia ejecuciön
de dichos gastas par Ia via de apremio administrativo'.
Aixi doncs, si aquest camió resta abandonat, que Ia
grua so l'emporti, I si té amo que ii busqui un garatge.
Entre tots hem de procurar fer una Sta. Coloma
més cam cal. Posem-hi tots quelcom de Ia nostra part
i ho aconseguirem.
TFUL

cci .'.-1icrici
LLUIS VILA I VILA
FE EQLJ

I I1 I.JTIT

Pare RodCs, 20 - 'lel. 107
STA. COLOMA DE FARNERS

confeccions per jove, hoitie I dona

LE

CiIIE

(Es psa tota ciasse de peces a mida)

V. Pradera 19 - STA. COLOMA DE FARNERS
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Es molt bona cosa, per a qualsevol poblaciO, qua
hi hagi un cert nombre de persones disposades a gastar
temps i diners en una cosa qua sara en benefici
daitres i que a oils no els hi reporta cap més benefici
que Ia satistacciO d'haver pogut for possible que alto
es reaiitzi.
A més de molt bona cosa és un fet que no es dOna
sovi nt.
Podem dir. si es dOna aixO, que aquesta població
es afortunada.
Per gran sort nostra ens podem considerar afortunats. Aquest nombre de persones existeixen entre nosaltres.

S'ha dit sempre que Ia Revista RESSÔ sois sap fer
critica destructiva, qua s'ho carrega tot. La Revista perô
tira endavant maigrat les queixes I Ia gent que moltes
vegades Se n'ha sentit ferida per algun dels seus articles. Vàrem criticar el < ' Cercie i vàrem ésser odiats; el
fet de cremar-se va fer, per consideració, que no pubiiquéssim algun que altre <affer que tenim en cartera.
Vàrem dir que ci "Cercle havia de morir, que no
podia de cap manera contentar ai soci; estava totalment
destassat en el nostre temps. Potser va donar tot ci que
podia I, podia donar molt poc. Crernar-se fou Ia manera
més honorable de mont.
No hi ha cap dubte que ara tenim l'Unica solució de
donar vida al poble amb quelcom que mereix I està a Ia
possibilitat de tots; no hi ha i'impediment del respecte envers una entitat tan arrelada corn era Ia del cCercle>. La
Revista, qua sols busca Ia manera de fer a Santa Coloma
gran, encara que els seus mitjans dolguin a molts, es
treu el barret I diu SI a Ia comissió pro local. La Revista
no està sola en el volguer alto millor per a Ia ciutat: hi ha
divuit persones, tan diferents totes cItes, que es compenetren i desviuen per tal de donar-rios al minim preu i
amb cap maldecap. un 11cc de comoditat i qualitat digne
d'una gran capital.
Potser algü dirà qua fins ara hem criticat I ara iloem,
i per tant hem canviat. No és aixi: seguim en Ia nostra
ilnia dintent de perfeccionar ci poble.
Es ara el nostre desafiament per tots aquel!s que
ens han taxat de derrotistes: La Revista RESSØ diu SI a
Ia Comissió, (dir si vol dir: endavant, desperta, viu i
fes-te digne d'ésser ciutat, Sta. Colorna); dir no representa Ia mart recrealiva i una mica cultural del poble:
ball, festa major, coral, teatre, festa de Ia coral, cinema,
sardanes... ho perdem. Mirar de fer veure els defectes
per tat d'arranjar-los, qua és ci que fa Ia Revista i del
que sens ataca, es estimar; no deixar icr és odiar. Els
que votin NO son realment els qui destrueixen, eis qui
odien I sOn derrotistes.
Si as diu NO. donem-nos-en vergonya d'ésser de
Santa Coloma de Farners. capital de Ia Selva.

Corn és fàcil dencertar, sOn els components do Ia
ComissiO Pro-Local social del CIrculo Cultural Columbense>. El projecte és ambiciOs. Tot I que a i'Assernlea. extraordinària del passat dia 18, es va parlar molt
clarament del mateix I es varen contestar totes les preguntes que es formularen, els hi hem demanat un moment del seu temps per ampiiar o aciarir alguns punts
que considerem d'interOs.
Accedeixen, i ci dia acordat ens trobem amb una
nombrosa part dels components de Ia Comissiô i de Ia
Junta Directiva de lEntitat.
Comencem. (Aclarim que a cada pregunta contesten
més d'un component, cosa que dOna motiu a tantes respastes).
—En què consistirà Ia primera fase?
—En Ia construcció dun teatre-cinema, sala do ball,
un bar i lestructura general.
—Aixô es ci que mereix més urgéncia. Intentarem
suprimir costos i en una sola fase enilestir-ho tot.
—Procurarem reduir-ho a! minim cost per a fer possible realitzar-ho tot conjuntament. Hem estudiat Un sistema de construcciO que ens sortirà més economic del
previst, intentant suprimir intermediaris I aixi amb els
mateixos diners poder acabar tot el projecte.
—Aixi en què consistirà, en ci suposat d'arribar-hi,
Ia segona fase?
—En enliestir tots els interiors no acabats.
—Projectem far-hi endemés una sala d'exposicionS
i una guarderia infantil.
—Corn as financianà?
—El què és segur és que els socis no hauran de
pagar mOs. Per imprevistos qua surtin as quotes no sapujaran. La millor garantia, és que tota modificaciO de
les quotes haurà destar aprovada per I'assembiea.
—Doncs, corn ho farien?
—Mitjancant nous préstecs o aconseguint un aplaçament o renovació deis préstecs disponibles.
—TambO hi ha a possibilitat de qué hi hagin més
socis dels 500 previstos.
—Per a continuar Ia vostra tasca és necessari qua
votin afirmativament 500 socis o que se subscribeiXlfl
500 TitoIs?
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—Quo votin afirmativamerit 500 sods.
—Tornem a dir que Ia possessió do més dun tftoL,
no dóna cap preferènoia, ja quo per més titois que es
tinguin sols es té drot a un vot. Repetim que només s'és
un soci.
—Corn veieu els ànims dels sods?
—Sha comprovat quo bona part dels sods que Varon assistir a lassemblea han votat afirmativament.
—Volem dir que no es faci cas del que digul el veF,
sinó del quo s'ha dit oficialment

—Per els nostres fills on el dia do demé.
—Que a resultes do Ia catéstrofe sen pugui treure
un profit, no doixant-lo igual quo el segle passat, siná
actual i tza n t-lo.
—El tot do qué no hi hagi hagut cap desgrCcia personal, m'han motivat, i ols diners no compten comparat
amb 01 quo reprosonta una desgràcia personal.
—En Ia soy a època el Cercle fou un local dels més
bonics do Ia provincia i ara volem for una cosa semblant.

—Si algü no pot pagar Ia quota extraordinària, no
dclxi d'exposar el seu probloma a Ia Comissió, ja que
ci sou cas sore estudiat i sempre serà admès.

—Si 18 persones, a I'anar parlant, ens hem cornponetrat dins los nostres difererits mentalitats i on les
discrepancies inicials quo hi havion, ja quo tots hi anem
amb el matoix fi, sha croat una amistat i germanor entre
nosaltres i esperem que Ia construcciô del nou local
signifiqul el mateix per tot el poble.

—Penseu que si deixem passar aquesta ocasiô perdrem Ia gran oportunitat.

—Hi ha una gran compenetració ontro nosaltres mateixos i s'actua molt democrCticament.

—Si hi han dubtes quo no es quedi per preguritar.

—Anem a Ia part financiera. Analitzern les aportadons que calculeu obtenir. Teniu alguna oferta pet local
del C/. Josep Antoni?
—Si, tenim una oferta.
Per quin valor?
—Sacosta molt als cinc milions previstos.
—El vendreu abans de Ia Festa Major?
—Deixarem passar sis mesos en subhasta piblica, i
aixi estarC disporiible pels balls de Ia propera Festa
Major.
—1 el Fémina?
—El valor s'ha fixat per apreciaciO.
—Quan es vendrà?

—Penseu fer altres coses?
—Si aixà surt be, si, cam per exomple l'Hospitai, si
I'Ajuntamont ens ho demana
—Si es Ia tindrem un local molt bonic, estarã en
consonància els espectacles que s'hi faran?
—Dopén exclussivament de Ia Junta, Si escolten Ia
nostra opiniO, s'ha de fer lin canvi radical del que sha
ostat fent fins ana. Per qué no hi havien més mitjans, ol
quo es feia era 01 millor ospectacle al minim preu, I ara es
faria ol millor espectacle a! preu quo valgui. Per exempIe, el cinema al fer es pel.licules simulténiament amb
Barcelona, el cost adicional que aixO representaria quodana compensat amb un superior nombre d'entrades.
Desitgom quo soforeixin uns espectacles do qualitat,
ja quo a més qualitat, mCs rendabilitat.
—Què se'n farâ del local cremat?

—Quan estigui laltro acabat.

—Aixô és cosa que pertany al Consell Directiu.

—D'aprovar-se el projecte, hi haurà canvis en Ia
Junta Directiva?
—Aixô ho ha do dir a Junta. Un cop aprovats els
Estatuts shan do for eleccions.
—Fins quo no s'aprovin oficialment els Estatuts, els
canvis de Junta es produiran com fins ara.
—Volem afegir que nosaltres no desapareixerem fins
que estiguin pagats tots els deutes.
—Quines relacions existeixen entre Ia Junta i ComissiO?
—Treballem identificats i amb uriitat do criteris.
—Si el soci vota que no, qui pagara les despeses
del projecte?
—La maqueta i estudis tot ho pagarà Ia Comissió.
—Per que us heu embrancat a ter una cosa aixl?
—Estom cansats do qué en aquost poble no es faci
res.
—Es més important Ia part moral quo el local en Si;
ja que quasi totes los activitats del poble estaven al
voltant del Cercle, si desapareixia aquest es perdrien.

—Es canviarà eI nom de I'Entitat?
—No canviarem ci norn del nostre " CIrcuIo, sinO
que es dirà: "Cercle Cultural Colomenc'.
—Quin tipus de preferència tindrà el soci'
—Diferències de preus, preferència en reserva do
localitats, hi hauran espectacles només pols socis.
—Les sales de joc I guarderia infantil, només seran
pels sods i a més les altres avantatges que Ia Junta consideni necessCrios i mCximes quo pugul atorgar.
—S'assogurarC quo entro les diferències de preus
I les atencions sobropugi el preu do Ia quota de soci.
—Voleu afegir quelcorn més?
—La nostra alogria seria quo firmessin un minim
do 500 sods, pore, si no és aixI, tindrem Ia consdiéncia
tranquila, endemés do Ia gran decepció quo ens hauré
causat Ia decisió del pablo, per que hi haurem posat el
nostre més ban saber i millor voluntat I que corn a fills
do Sta. Coloma haurem complert amb Ia nostra obhgadiô.
—Si no hi hen els 500 socis ens retirarem definitivament.
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explotacions forestals
serradores

placa del firal, 26
SANTA COLOMA DE FARNES

Ja fa molts dies quo Ia carretera do Santa Coloma
a Angles està tancada al transit.
Sabem per roferencies quo alIC hi havien dues mquines, pel que värem suposar, que I'organisme a quina
cura està larranjament do Ia carretera s'havia decidit
a posar-hi rapida solució.
Pel quo hem pogut comprovar no ha estat aixi. La
nostra decepciO es manifesta.
Los mCquines que en un principi hi havien serviren
per posar a ambdós costats del pont uns pilons do
terra per impedir el pas, no ni per tant sols intentar fer-hi
una millora.
L'aspecte actual del pont amb els pilons de terra
i les senyals de prohibit el pas, sembla tenir el caràcter
de provisionalitat daquelles obres que s'eternitzen,
No seria possible a les nostres autoritats fer los
gestions necessaries per tal d'aconseguir l'agencament
definitiu?

casali - bosch, s. a.
Construccions en fusta

Carretera de Si]s, Km. 2
Telèfon 79
SANTA COLOMA DE FARNES
(Girona)

Interesa personal prictico para industria
de calcetines instalada en IGUALADA,
equipada con inodernas Bentley-Kornet.
—Retribución segün aptitudes.
Telefonear a CAMPJNO S. A. 93) 883 11 24
o escrihir a c/. Sta Catalina, 51 - K1UALDA

Manufacturas
Gun, s. I.
FABRICA DE GENEROS DE PUNTO

ES VEN FROHICA OF GENERES OF PONT

Prendos para dormir
Ropa interior para seiora y caballero

AMB PERMIS O'INOUSIOIA

Fbrica: Calve Sotelo, 66 - Teléfono 8990391
Particular: Jubara, 15], 1 - Teléfono 8990570
GAL ELLA (Barcelona)

7 telers de malloses galga 26 fi, diferents diàmetres i 7 telers de malloses galgo 36 fi difereiits
diàmetres i màquines de onfecció i de cosir, diferents models i utilitats (pràcticamenf noves)
a venda es fa fambé per parts.

fleJlolgcria I JIcrIa

J. MargarJt a1iva
Anselm Clove, 10 - Tel. 94
SANTA COIXDMA DE FARNES

l.ampisterfa y Ulectricidad - ElectrodomCsticos
Joaquin Ilanchs
REPRESIiNTANTE DE

WEST I N GIl 0 USE
José Antonio, 11 - Tel. 248
Taller San Delmacio, 40 - Tel. 315
SANTA COLOMA DE FARNES
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Dirigir-se a Josep Margarit
Clove 10 - lel. 94 - Sta. Coloma de Fames

crii

• I=L_cI
Joan !Iaeiier i CuI"bret

EXTRAORDINARI ASSORTIT DE:
Canons, periqLJitos, ocells de bosc, gàvies,
peus de gàvies i altres accesoris.
Flors, cactus, granes, etc.
Camprodón, 17 - Teléfono 85
SANTA. COLOMA DC FARMERS

Cl

Moltes veus s'han aixecat contra Ia llei que estableix
Ia pena de mart, pero estic segur que estadisticament,
en el nostre pals, almenys, hi ha més gent a favor de Ia
pena de mart quo en contra. Aquest let pot tenir quelcom
de comprensió. Avui hi ha moltes persones que moren i
que ho fan violentament: carreteres, guerres, repressió,
subversió Si, aixô és veritat, I és una llàstima que a
nivell mundial no es promogui una campanya practica
contra aquests lets. I per aura banda, de condemnats a
mort n'hi ha molt pocs. Aixô també és veritat. Perô de
cap manera pot signiticar que Ia mart d'un home associal,
decretada pets tribunals competents, no tingui importància. Els mateixos tribunals envolten aquesta mart d'una
cerimônia que Ia Ia més cridanera I cruel.
Que quedi clar, almenys, que Ia vida, una sola vida
humana és importantissima I d'un valor inapreciable. I Si
no és aixI és per lamentar-ho ptofundament. Ja es tracti
d'una 0 mu vides... matar un home sempre és greu.
Vat Ia pena buscar arguments per condemnar Ia pena
de mart? Crec que hi ha cases tan evidents que no necessiten arguments ni racionals ni juridics, com no es necessita cap argument per demostrar que estem en pie dia
quan fa sot.
El sot tet que ara vulgul donar unes quantes raons,
perquè horn està convençut que no es pot ésser ingenu,
ja em demostra que Ia nostra societat estã més podrida
del que podem irnaginar. Es una Ilâstima, perô és aixi.
Al dir que estic en contra de Ia pena de mort, vull dir
de Lola pena de mart, ja sigui per delictes comuns, politics, militars... En aquests punts no es pot fer cap excepció.

Ia Ilei, del côdig que els mateixos dirigents de Ia societat
s'han fet, és absurd i horrible.
2.— Quina es Ia finatitat de Ia penn de mart?
En aquest punt ens cat distingir. (No és greu haver
de distingir en aquestes cases?)
LJns diuen quo Ia pena de mort és un castig pel delicte. En el tons és Ia supervivéncia de Ia Ilei do taliô
popular: el que Ia Ia que Ia pagui. Diuen, també, que és
una mesura preventiva perquè d'altres no facin el mateix.
Es veritat aixô? Hi ha mattes Ileis repressives, i els
crims desapareixen? Crec que Ia por a Ia pena de mart
no Ia disminuir Ia crirninalitat. Si un és criminal ho és
malgrat Ia pena de mart.
Altres diuen quo es castiga (amb Ia pena de mort)
per guardar l'ordre social i per escarment del criminal.
No es massa simplista eliminar el quo perturba l'ordre?
Certament és el més fácil. Perô no allô millor. No és Ia
mateixa eecució do là pena do mart una perturbacio de
lordre social?
I corn és légic el delinquent no s'esmena amb Ia pena
de mart, més aviat so Ii treu Iota possibilitat de correglrSe. Quo hi ha possibilitat que un criminal torni a cometre
altres crims? Si, pero aixô s'ha d'evitar, encara que no
matant-lo, sinó intentant for-li un be. donant-li ocasió a
reformarse.

1.— Es just que uns homes, puguin condemnar a altres a mart? Jo crec que no i sense comentaris.

L'abolició de Ia pena de mart, no vol dir que afavoreixi Ia possibilitat de que el criminal 'torni at hoc del
crim>, sinó que s'han de buscar altres mitjans sense arribar a In pena de mort. No volem que es mali a Sirhan
Dishara Sirhan, perô tampoc volem que demà mon assassinat Ted Kennedy.

Ningü no accepta quo es condemni a un home a taliar-li el braç, a perdre un ull, a l'esterilitzaci& I és que
matar-lo és menys que aixô? Les dues cases sen dolentes,
perô l'ültima molt més. I fer-ho en nom de Ia justicia, de

Entre Ia pena de mort i Ia por de Ia gent a ser molestada, hi ha d'haver-hi un cami do justicia I hurnanitat
que val Ia pena trobar. La pena de mart no és Ia soluclO.
CLAM

Sentir-se jove
és vestir a
lnstal.Iació Ilum I aigua
RepreEentació oficial de KELVINATOR
Tlsviaors "General Elèctrica Espanyola" (G. E. F.)

c. Pare Liuls Rodés, 40
SANTA COLOMA DE FARNES
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Anselm Clavè, 8
SANTA COLOMA 1)5 FARNES

EXPOSICIO - BAR RESTAURANT
Carretera Nacional II - Km. 702 Tel. 59
S I L S (Cirona)

Cct grl4we4r 4&C4M$
cLe trcr t'bcw
La Primavera ha arribat. Ho noto perquè tine Ie
sangs esvalotades I sento que se'rn xarboten quari passa
una nola pal meu costat, car àdhuc las trobo môs boniques que en temps dhivern.

EXPOSICIO I OFICINA
Victor Pradera, 6 i 7 - Tel. 104
SANTA COLOMA DE FARNES (Cirona)

OEJIECTES IDE REGAL
LLISTES i)I 1%IOCES

P. Sant Salvador, 2 - Tel 549
SANTA COLOMA DE FARNES Girona)

Amb l'arribada d'aquesta estació, las rioles ja treuran
llicència per a pescar; canviaran els seus vestits d'hivern
per altres de més Ileugers, escassos I ventilats, per atraure tot l'interés
atenció possible al sexe oposat.
Després començarà el tanteig, buscant parella cor'1
els ocells Cada una posarà a prova el seu enginy;; las
unes posaran 'gramarola> a les ballestes, altres <rosca>
I cargolins)' per pescar a Ia costa, I si aixô falla intenta•
ran de guarnir I'ham amb ' estricot" que dóna molt bons
resultats, molts seran els que picaran, perô els hi cal que
s'empassin l'ham fins a les entranyes, sinó, quan ja els
hi semblarà que el tenen agafat, comencaran a cuatejar
I se'ls hi escaparà. Cal també qua tinguin cura, qua hi
ha una classe de peix anomenat estudiants, qua emboqueri
molt be els hams i son molt fins, car saben corn menjar
lesquer sense quedar agafats.
Les que en vulguin pescar un de llarg I escardalenc,
guarniran un "botirO' amb esquer de terra, corn mOs grassos i llargs millor, I quan piquin que no as facin illusions
i tinguin el paraigua a punt, ja que un cop ajat sOn tan
escorradissos qua, si no cau al paraigua ja pots dir que...
bona nit cargols.
A les qua aquests instruments de pasca no els hi
dongui cap resultat positiu qua no dubtin un sot instant;
és senzillament perquO no han sapigut grumejar be abans
da tirar 'ham.
NOTA: Està totalment prohibit pescar-ne mOs dun.

JosIp

Si voleu consultar quelcom sobre art de Ia pesca,
dirigiu-vos al vostre conseller en Ia matOria.

D1 TUERO
I ROCA
Agent Comercial CoHegiat

Dipositari exclusiu
per Girona i provincia de

BODEGUES
MARQUES
DE MERITO

JOAN 0.
POIG I VENORELL
c/Pare Rodés,15
STA COLOMA DE FARNES

Ctra. de Fraricia, km. 685
PALAFOLLS
(Camino del CastiIIo)
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LJnau tualaltia .t'aui
A diverses epoques de is histéria hi han hagut sovint plagues i epidérnies que assolaren a Ia humanitat. Name corn Ia
pests negra, Ia febre groga el cOlera morbo, Ia verola, ci titus, i
tants daitres, han quedat incorporats a a Ilarga Ilista dels horors en qué s'ha vist enfrontat Ihonie. Mercés al descubrirnent
dais antibiãtics I a noves medicines, al control sanitari, I tarnbe
a is netedat, sha anat acabant amb aquestes plagues, i avui
as pot dir qua han desaparescut del man occidental; per desgracia, ancara no de lee regions de i'Orient !lunyà, on son causa de moltes marts.
En aquests darrers niesos, a Catalunya I a alguns altres
(pocs) 110cc d'Espanya, ha aparegut una plaga nova: el <' CRUYFFISME". Per ara encara no sha trobat el medicarnent que Ia
guareix, car els que Ia pateixen no voleri Ossar curats i no és
possmbie l'expulsiO de 'agent provocador, un virus allargat i pallid de procedéncia holandesa, don fou importat a costa de
milions. Perô ella ale seus efectes nocius estaven Iluny d'aconseguir Ia gravetat i Ia virulOncia que aqui tenen. Sens dubte que
al clima, més cälid, i Ia sang, més calenta, sOn bone camps de
cultiu factors determinants del seu augment de perillositat. A
homes dara, amb prou feines hi ha un "culé" que se n'hagi Iliurat
d'aquest niicrobi. Adhuc, molts ' periquitos" bords i alguns "merengues" —aquests després del famosissimn 5 a 0—, shan p1st
atacats par aquesta estranya plaga.
Pocs anys endarrera ja es donaren alguns casos da 'kubaiitis", perO no eren ni de molt tan nombrosos corn ara eis de
" cruyffitis". La siniptomalogia era sernbiant. Els virus devieri
pertanèixer a Ia mateixa farnilia, tota vegada qua tambO eren
extremadament resistents I només el temps acabä amb Ia seva
large vida —de 10 a 12 anys d'activitat—. PerO allO estrany del
cas Cs que als "culOs" —que estan predisposats a aquestes
mena d'infeccions— no els hi ha servit Ia "lcubalitis" per vacunar-los contra i'epidémia actual. Més encara, sernblen ésser etc
que sofriren aquella rues fortament ale que tarnbé era shari vist
mOe agudament afectats par aquesta.

Quins sOn ele seus efectes? Encara no s'han pogut estudiar tots, i es aviat per dir ci és transnmisible per heréncia o no.
No dOna fabre, perO produeix deliris. Entra pels ulls i ataca el
cervell, da rnanera inversament proporcional a Is seva utiiitzacio, —quina sort qua lee dones estiguin vacunades contra eli!—,
esborrant tot ci que no tracti de Ia cause de i'enfermetat. Peis
apestats no intarassa ni a familia, ni ci trebail, ni ras de res;
viuen esperant las proeses diurnengeras da ilur heroi. Senten
una progressiva eufôria, en part histOrica, qua arriba al sau punt
mCs alt a los 5 de Ia tarda dale diumanges. Liavors, ci liarg crit
dels epidemics: Cruyff!, Cruyff!. sembia un horrorOs cant de
granotes. Tretze anys do falses esperances, de frustracions, de
desitjos mel reprimits, queden ofegats sota aquests crits.
Corn qua son mnoltes lee families en lee que el pare —ci
qua rues directament perilla— pateix de tal malaitia, bo sara
que donguem alguns consells a hums dories. Abans de tot han
da saguir-los-hi Ia corrent, I no contradir-los en allO referent al
fenomen " culO ' . Fer novenes i pregaries per tai qua i'ldol no
prangul mci per aquests camps de DOu Onuplir Ia casa de
fotos saves, i Os convenient I necessari tenir-ne una molt gran
a Ia capcaiara del Hit da matrimoni, en Ia quai set yogi marcant
un gal: a vaure ci ci mamit tambO s'anima.
A les hares baixas, que poden tornar ja qua dasprOs de
l'euforia ye Ia crisi, cal porter-los mnilior qua rural. Liavors, tindran
paipitacions I naguits;; piors i gemnecs sortiran da ilurs ulls i
IIc,'is. No ui vaicri cataplasmas. ungUants I tissanes: ci miflor,
una copata o dues de conyac, I cap al lilt a suer-ia, enmig de
llencois qua no siguin blancs, que es el color dcl Realissini.
Cal tenir molta paciencia amb aquests pobrets rriaiaits, qua
despmOs de 13 anys ni sen mecordaven de miure, I names sentintse "culés " es saben catalans.
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S

Fill de Joaquim Trias
Centre, 45 - Tel. 25

SANTA COLOMA DE FARNES

serradores
Ilenyes
explotacions forestals

ctra. girone, s/n - telèfon 287
SANTA COLOMA DE FARNES

Restaurant - Bar - Tennis
Parc Infantil - Piscines
TelevisiO UHF

Produeixen
més
I millor
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Carretera de Sils, Km. 2 - Tel. 532 - Apartat 64
SANTA COLOMA DE FARNES

