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CARTASj

al DIRECTOR

FALlEN INDICADORS
Benvolgut Sr. Director:
Sols quatre mols per comentar un fet qua
em va passar.
La diada de Sent Joan, a les 9 del mati, hi
havia aparcats ci començament del passeig do
Sent Salvador, quatre autocars qua acababen
d'erribar i eta passatgers baixaven.

Al Director,
Molt Sr. meu:
Han arribat a lea meves olden, rumors qua len
Germenes F'aUles volen installer un Jardi d'Infiancic, un Parvulari, una Maternal, no sé exactament el que.
Agrairia de saber-no quelcom men en concret,
car ho considero de molt d'interès per a ml, clxi
corn per a molten mares de Ia nostra ciutat.
Bo I esperant que em complaur, at naluda
atentament,
M. S. T.
N. de R.
Ens hem assahentat, pre9unant a lee mateixes 9ermanes, el tema at qual vostè fa referCncia, i hem sahut que l'edifici qua s'està construint at costat del Patronat de Ia Miraculosa, és
primer qua tot una ampliacié err tots ala aspectes del mateix, peré a part del que hi ha, es
fa, corn vosfè anomena, un parvulari per als
infants —nens I nenes— a partir de l'edat de
i'any i mi aproximadament.
Aquest parvulari és "exciusivament" per a
aquelles mares que treballen a tenen una ecupaclé deterrninada I que no poden atencire els
fills degudament, porqu en fat-ho lea hi portaria un perjudici en at traball quo realitien.
Dit local, estar dotat, corn tot l'edifici, de
calefaccié, I tinclrà tambC tot el necessari per
curar i distreure l mainada. Jocs, parc infantil,
etc. Lea matoixes germanes Pajiles estaran at
servei deis petits.
Es calcula qua a finals d'any comenaré a
funcionar.
Confiem d'haver-la complagut.

<<Benaurots els que confien
en els PASSOS ZEBRA
perquè aviat veuran Déu>>

Vaicj sentir un qua fda aquesta pregunta: On
anirem a esmorzar? i jo qua passava per atli Ii
vaig indicar qua hi havia una font no molt
liuny.
Aleshores vaig pensar quo en molt convenient que as torni a posar un indicador corn at
qua Ia hi havis, no tan sots fent esment a Ia
Font de Sant Salvador, sinó tambO a Is Picant,
at Castell, Ermita de Fames, a Sant Pere Cercada
i també a Santa VictOria,
Segurarnent qua els encarregats d'urbanisma a
s'havien adonat d'aixO i pensaven posar-li quan
estigui totatmont acabat l'encmauament que clii
hi ha, si en qua algun dia s'acaha.
Mentrestant rep una ben amical salutació d'en

Sr. Director de "RessO":
Fent raferéncia a Ia replica qua at Sr. Torra
em Fri sobre ci meu article "El bandoter SerraIlonga" plau-me de fer-li sabedor qué en racopitadO histOrica dcl Procés Oficiat d'en Joan Sate
(Serrattonga), constencia da Ia qual està en
t'tnstitut Catal d'HistOria i Cultura Hispénica i
en l'Arxiu do Ia Corona de Catatunya i AragO,
corroboracta en at Ilibre "HistOric de Santa Cotoma de Fames i Ia seva Comarca", escrita pel
compatrici nostre, mestre en gal saber i Catedràtic de a Universitat de Barcelona, Dr. Mitten
Vail icrosa.
El rriou intent en ascriure 'article Va Csser do
sintetitzar i posar do relteu ci personatge d'en
Serraltonga només corn a bandoler, i ta seva
influéncia com a tat a Ia nostra ciutat t comarca,
I fora completament dels altres aspactes do Ia
seva atzarosa vida; o sigui qua Ia docurnentariO qua finc dat personatge, par cart molt nones
extensa —tat corn at Sr. Torra addueix— en Iimita solament a aixcl.

c. Calvo Sotelo, 16
Tetéfono 87
SANTA COLOMA DE FARNES
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solvailor aIiertI

Verdaguer, 16 - Tel. 322
SANTA COLOMA DE FARNES

Aixi era, si no m'equivaco, una benauranca
que y e sortir en un nmero de Ia revisfa "Ransà"
que vosI dirigeix.
Si; lothorn sap —o hauria de saber— que
equestas rattles grogies qua van aparèixer un
dia a Sta. Coloms, denominades "pansos zebra",
tenen un significat: eta vehicles tenen obligaci6
de parer, en veure-les, deixant pan Itiure at
vianant qua tC intenció de travessar at carrer,
Is place, etc. passant per damunt d'elles,
,Tenen eta "passos zebra" do Sta, Cotoma de
Fames aquest significat?
Em serebla qua no. Jo dine qua at noranta
per cent dc vegades tenen et segOant:
El vianant qua no vutgui morir esctafat entre
rattles grogues, per causa d'un vehicle, men vat
que quan ten vocj i as pan tot secjuit, dclxi passar
ci vehicle qua, pobrett encara no coneix aquesta
mane de rattles, i passi tranquil.lament després,
quan Ia via estigui comptetament esbarcjida.
Fent-ho aixi, crec quo poden evitar-se uns
accidents que son molt Ilastimosos.
Molt agmaft, Sr. Director, de Ia pubticació d'quester rattles.

explotacions forestals
Voidria dir qua horn sentit molts pares queixar-se que els fills no s'interessen per ten cones.
Nosaltres preguntern: S'interensen aIls per ten
cones de Ilurs fills? A Santa Cotorna hi ha escoltismo per a nenes a fa uns 6 anys i durant
squest ternps, entre altres cones, s'han fat reunions de pares smb oscassa assistCncia. La idea
era axposar et qua s'havia fet i at que s'havia
cia far, recatcar qua no era one " guarderia" I
quo del qua en tracta Os d'educar-les civilment
I soclatrnent.
Amb aixO no votem molester ningO, només
que havent acabat et curs, hem fat un repOs i
hem cregut que aixO és un error que podria
esmenar-se.
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plaça del fira, 26
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SANTA COLOMA
DE FARNES

Es ben veritat que en ci caminar de Ia histària
sempre es van succeint nous fets i naves perspectives,
perà també és veritat quo de vegades els fets es repeteixen, no de Ia mateixa manera, peré si en ci conlinguf.
En Ia hisféria de los primitives civilitzacions babilàniques, gregues, egipcies a romanes, Ia mitologia
era quelcom viu i real.
Avui a nova societat europea a americana, tan diferent d'aqueiles, també crea uns mites, també delfica a
idees i persones quo no sen altra cosa quo idees i persones.
I no hi ha duble que un cert mite s'ha creat entorn
de Is farnilia Kennedy. La mitologia antiga sempre ten is
quelcom do tragèdia, do gléria I mort a Is vegada. I sorà possiblemenf acluest segell de tragèdia quo sempre
ha acompanyat als Kennedy el quo ha fef possible Ia
so y a mitificaciC. No cal oblidar quo els Kennedy son una
familia rice dine Is nació més rica del món, una farnilia
en què Ia g!ôris i Ia tragèdia hen anat sempre del braç.
Uns segons scpren Ia gléria i el poder d'en John vitare l at en les grans avingudes de Dallas i aciueil cap desfet per es bales en hracos de Jacqueline. Uns segons,
també, separon ci dolç i triomfal paladeig do Ia victCna de Robert a 'Los Angeles' i el regust amarg i tragic
d'un home que agonifza. I ara, fa uns dies, nornés, Ia
mart esperava a Edward en un estany do Massachussets,
perC aquesta vegada is mart ha passat no do cars, sinó
de costat, s'ha enduf a Ia seva acompanyant Mary Jo.
Aquesta vegada no ha estat més quo una mort polItica.
Pensem quo ci déus do les mitologies no sempre cxigeixen el mateix preu als seus escollits.

i

Després de dir tot aixO ens podem for Ia pregunta:
es valid, és ho de mitificar los persones, enlairar-los a
Ia condició do déus? No, i mil vegades, no. Quan es
mitifice una persona, sigui pr los raons que sigui, només es veuen lee coses bones, ci costat bonic (Ia Jac
queline als primers temps do vIdua); i quan ci mite cau,
només es veu ci costat dolent (Ia mateixa Jacqueline
en cas.r-se amb l'Onassis, 0 Edward, era).
Los persones sen persones amb les sevos cases bones i dolentes, amb Ia so y a gloria i Ia soy a misOnia.
Oblidar-nos do Ia condi:iO humane de los persones per
fer-les déus a dirnonis és un pecat quo Ia nostra societat, tel volta hereus d'aquelia antiga sociotat mitolOgica
comet amb masse freqiiència. Els meteixos quo en un
moment alahen i vitoregen, seran dc que desprès cr1ticaran i destrossaran. I aixO a no ho dic names referintme ci cas Kennedy, sinó també a Ia nostra societat espenyala. Massa sovint mitifiquem i enlairem persones,
tant politiques corn religiosos, tant do cançC corn do cinema oblidant-nos quo son do cam I ossos corn tots.
Cal desmitificar, cal veure es persones tel cam son
amb Ilurs defectes i qualitats i acceptar-les aixi, del contrari ens exposem a convertir es persones en déus a dimonis I aixO mci no pot sor bo, perquè els homes no
sam ni una case ni l'altra.

PORTADA
El que molts no creien, ha succelt. Amb aquest
nimero acaba un any de vida de Ia revista i en comencem un a!tre.
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Hem ja pas5at el notre primer any de vida, I vol.
drIem fer una mica de repàs a los nostre5 activitats,
Vàrern comonçsr demanant a tothom una mica d'alut, ajut que hem aconseguit peró no del tot, 'a que ens
manquen col.laboradons I és força nostra Ia culpa d'aquesta falta d'interès.
Prometiem, al primer ntmero, una plana dedicacla
a Ia infància a fi de promoure'ls a escriure i responsabilitzar-1o5; no hem fet Ia plana ni hem buscat Ia mainada.
Ens queixàvern del mal cinema i Ia falta d'interès de Is
gent per informar-se de los pel.lIcule5, i ens hagués estat
molt fàcil de donar aquesta informació a través do los
nostres planes i haurIem pogut organitzar alguna sessió
de cinema-fàrum.
En el segon nmero proposàvem l'elecció d'una
"MISS" ja que son molts els liocs en què e5 fa i do menys
importància que nosaltre5. Ens hem quedat sempre en paraules; ben poques cases cara al nostre poble hem fet:
escriure, si, i escriure molt.
Hem escrit, parlant sobre els esdeveniments del nord
d'Espanya, de Ia informació donada per Is premsa, a cops
maliciosa, remarcant o amagant notIcies que porten a Is
no veritat de les cases.
A I'editorial de Nadal ens adonàvem do Ia necessitat del perdó i de corn és realment admirable do saber
perdonar les persones.
Ens hem posat en Ia pau I en Ia Ilibertat, necessaries
per seguir endavant en Ia vida, veient-hi les dificultats
per aconseguir-les en una societat corn Is nostra, capitalists I de pressio, societat per Ia qual ens deixem anar
portant.
Ens lamentàvem de l'educaciO a Santa Coloma, d'haverse de desplaçar per als examens, de no haver-hi més
que I'ensenyanca fins at betxillerat elemental.
Si tot el que hem fet no ha estat més que paraules
escrites en una revista, és temp5 perdut, malaguanyat,
aquest nostre primer any do vida. Hem d'aconseguir quo
tot quant escrivim 515 per a posar-ho en pràcfica i ésser
miUor.

[N R[V[R[MDR
6[RMNMO SUPERIORN DL UUOSPITH[
La germana Rosari Gratacàs, de l'ordre filles de Sant Josep r és el meu
personatge del mes. Es dóna Ia casualitat que jo vaig sser el protagonista
d'un clels primers parts als quals ella
va assistir a Santa Coloma. Per tant,
per Sor Rosario, soc un veil conegut.
Accepta molt cordialment l'entrevista,
—Quants anys fa que està a l'hospita I?
—Vint-i-sis.
—Pot definir-lo?
—Se'i pot considerar corn asil-hospital, perquè hi ha Ia part de veils
(asil) i Ia do naixements.

—Qui hi pot entrar?
—Tothorn té dret a entrar-hi,
—Amb quines condicions econàmiques?
—Si poden pagar, cobrem per los
habitacions de veIls, 125 pesseles;
150, es de les parteres, i a Ia sala general, si bonament poden, 75 possetes.
—1 si no poden pagar?
—Se l'admet igual i paga el que
pot.
—Quins metges assisteixen els internats de Ihospital?

—En cas que els portessin un accidental, ,què farien?
—En cas d'accident podem atendre
l'accidentat sota es ordres dels metges.

—El Dr. Tomàs és el metge de beneficència I també y e ei Dr. Gironès.

—Quina cabuda té?
—Hi ha 32 hits, distribults en una
sala de 9 persones, 6 de 2 ilifs, 1 de
4 i 7 d'un lit.

—SI i no, perquè ens faitaria una
sale expressa i no Ia tenim; crec que
estant a dos passos de Girona és més
práclic d'anar ella.

—Est pie?
—Actualment hi ha 19 persones.

—I parlant de desplacaments. L'ambulància, de qui depèn?

—Amb quins diners compten?
—No ho Se; aixO cau de pie sobre
ha junta d'adminisfraciO.
—Que Si flO m'equivoco, Ia formen
el Sr. Rector i el senyor Josep M.°
Massaguer. Esperem que ells si ho
sàpiguen. I que sobra algun diner o
surt algun donant de5intere5s't i es
pot aconseguir de comprar l'instrumental del quiràfan, Ilavors si que p0drem començar a parlar més en propietat de l'hospital.
JOAQUIM TRIAS I MAS

—No creu que seria convenient que
hi haguOs un metge especialitzat en
parts?

—Es de l'hospital.
—Quantes germanes sOn?

-De moment, edificar l'hort. Ferhi una residència per a les senyores
els senyors c'ue es vuiguin retirar.

---Fins a quina edat assisteixen Ia
infància?
—No hi ha edat fixa, peré normalment son 8 dies.
—Vacunen els infants contra Ia tuberculosi?

CamprodOn, 1

Tel. 193

SANTA COLOMA DE FARNES

L'inferessaria de treure mOs
guany als seus diners?

- No, aixO va a càrrec de ies lievadores.
—Tinc referèncie5 que tenen Un
quiràfan molt bo. L'han fet servir alguna vegada?
—Tenirn Ia taula d'operacions, 'autoclave i raigs X, perO falta instrumental.
—No creu que seria necessari que,
al menys una part de !es monges fos5rn infermeres?
—Les que hagin de fer operacions
51, perO pels malaits que tenim, no
cal. Tot i aixO, dintre de poc, hi haura germanes amb el tIfoi d'infermeres,
—Tenen algun projecte en prespectiva?
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necessiti l'atendran a
GESTORIA CANIGO
P. Generaiissim, 14 - Tel. 398

sant salvador de nit
Fe pocs dies Os va veure corn en "Nanlo", amb ci seu
carnió carretejava Iraslos des dcl cerrer do Sant Sebastià, fins a
Ia Plaça del GeneralIssirn de a nostra Ciufot. Si hagués estat
abans de les revetiles de Sant Joan i dc Sent Pere, haurIem
cregut que era a lea fogueres d'aquells dies. En no easer aixi,
I'opiniC do is gent es va quedar en I'aire; fins qua es va saber
que ci Jul al es Irosiladava ci hoc on fins fa poc temps, havia
estat ocupat per 'Academia "Pare Rodés". I quo Ia causa d'squest canvi, no és rnés quo per culpa clels tèrrnits que de mica
en mica han fet un âpat de los parets i cairats del ruinCs edifici.
Quant durarC I'estada on aquest nou hoc? Ningd no dons
Is resposta exacto.
Farari un edifici nou on hi encabeixin els dos Jutjats i, a
rnés, l'Aluntament? Una pregunta arnb force fantasia! Sons
dubte que convindria ja que fa anys que es parIs d'aquest
projecte; perO, corn Cs do suposar, es quedar# arnb... projecte.
I per solucionar ci problema, segurament quo es posaran
un parch do pedccos ala Ilocs rnés esgavellats d'aquelles quatto
parets. . - I ci Jutjat aura vegada al seu primer estatge. Encara,
que sempre a punt i uhl viu, perquC, no fos cas quo un bon
dia tornessin els tCrmifs i es mengessin.
hlei i tot.

Fa molts anys, no sabem pas quanta, que en Ia nostra
ciutat cada estiu s'organitza t'anomeriat Casal d'Estiu. Va comencar essent una cosa portada en un principi exelusivament
per seminaristes I names de cara als nens. Actualment, tot I
essent Ia parràquia Ia qua l'organitza, ens trobem que son nois
del poble els seus responsables. També cal dir c'ue en els ültims anys s'ha organitzat de cara a les nones. Creiem que son
molt posifius aquests dos fets.
El que potser no és positiu és el fet qua en eta tltims
anys l'assistència ha minvat molt notablenient; aquest any hi
assistiren uns 50 nens I uiies 25 nenes. Ho comprenem; actualment hi ha mattes més cases de cara ats temps lliures de Ia
mainada vacacions fora de a ciutat, nstació claases particulars...
De totes maneres crelem quo amb una mica més d'interCs per
part dde pares podria haver-hi molts més nens i nenes que
s'aprofitessin d'una cosa que s'organitza exclusivament per Ilurs
fills. Seria una Ilàstima que per fatta d'assistència es perdés una
cosa que proporciona a Ia mainada Ia possibilitat de viure junts
dins un ambient d'amistat, d'alegria, d'activitats, d'esports, d'excursions, de pregària.,. unes vacances.

CAMPAMENT OAINES I GUIES

Durant els dies 18 ci 24 del mes paSsat, Ia secciC do Dcines I Guies de Ic nostra parrOquia va organitzar un camparnent
a Ia Canya. Posats en contacle amb els organitzadors ens hem
assabentat que hi assisfiren 27 nenes de 9 a 13 anys. La impressiC no podia ser mCs optimists. Enhorabona per aquestes
6 ó 7 noles que varen sacrificar una sotmana do Ilur vacances
per dedicar-les a profit dels altres. AixO és encoratjador.

santa coloma de fames
ci ut at de
molts? pocs? forasters
Juliol, agost i setembre. Tres mesos on el transcurs dols quals, Ste.
Coloma cia Fames, deixa d'esser Ia ciutat monCtona I avorrida de l'hivern,
per passar a 'alegre I concorroguda poblaciO de h'estiu.
No astern a Ia Costa Bravo i, per tact, no podern parlor de cOmeros corn eta de Liorot, Tossa, Platja d'Aro tants rnes, perO si podem
ossegurar que Sta. Cohoma de Fames augmenta, any rero any, do forasters. Gent que sun de les seves liars per scar a disfrutar d'uns dies de
descans,
sens dubte, ho nostra ciutat és Ihoc ideal per a Irobar-lo.

do

Hem fet un recorrcgut per lea foncles i hotels de a nostra pobbaoquestes sOn es xifres aproximades que hem obtingut.

Sta. Cohoma té capacitat d'adrnetre, actuolment, unes 450 persones,
que naturalment es van tornant duront l'estiu. 5 anys enrera, havien
passal uns dies a Ia nostra ciutat unes 1.000 persories.
En el transcurs d'aquest estlu arribamem a les 1.700.
(En aquesfes xifres no eaton incloses les persones quo possen uns dies
o tot h'estiu en un pis, uno casa, uno torro, etc.),
No pot augmentar Ia quantitat do gent si riO es fan més habitacions,
més pisos o tortes d'estiu, tot hastant dificil —almenys les habitacionsio quo ha temporada és curia, i encara que durant l'estiu no es doni
abast, queden 8 6 9 moses d'hivern, que més de Is meitat ch'habitacions
restarien buides.
Hi ha un altre aspocte molt important de considerar.
Qué ofereix Sta. Colorria do Fames, capital de Ia Selva, al foraster?
Trsnquil.hitat, ohs dibluns sardanes a Ia pbaca, Ia Piscina, i. - La castro, Cs una diutat que no Cs per a iovontut. Hi vfnon Ia gent
gran: avis, pares, I moltes criatures. Suborn que molta gent d'aquesta es
progunta: No fan cap oxcursió en aquest pobhe? Si que és rarl Arnb
oh bonic que són cia seus voltants!
Castanyet, Sta. Creu d'Horia, Sant Salvi, Sb. Bérbara, l'Esparra, FarnCs... Nosaltres podniern dir. La gent are a tO cotxe. Si vol anar-hi a
pot for-ho i amb tota comoditat. Pore iota Ia gent que ye en tC de cotxe?
No. Hi ha rnohbes persones que vénen amb el cobxe d'un familiar seu.
Els ponfen i se'n van, potser vCnen el fi de setmana, o no vCnen. Els
ahtres es quedon, i si volon sortir a en d'oquests hoes tan niagnifics I
tan prop de Ia nostra ciutat, han de Ilogar-se un taxi.
No es pochnien omganitzar aquestes excursions? Segur que ha gent
hi aniria.
En ohs hoes quo ho horn preguntat, ben dbar ens ho han dit: nomCs amb una mica do gent do dues fondes ia s'emphenania un Omnibus,
cads setmana.
Essent aixi, tan dificil senia d'organitzsr-les?
Es clar que sempre els queda ci recurs d'anuar a Sant Salvador, Ia
Font Picant,.. etc. PerO de fothom Cs sabut que si vols anar a aquests
lbo:s hi has d'anar sobs de dia, io quo do nit hi ha el perihl d'entrebancr-te. Ton bonic corn senia que ohs passeigs quo hi donen estiguossin
degudarnent il.buminats, amb faroles que no es frenquessin lea hombetes,
i allé en l'esphanada do Stint Salvador s'hi brobés un bar amb unes taules
al vobtant corn ci que hi hevia, pore fob a l'estih d'ara, I ben portal
perquè no fos Is fi do l'altme... I una bolera.., I un "veritable" parc
infantil... i per qué no, una plato de beck, unes taubes do pincj-ponug...
Hauriern de ponsar que Sta. Coloma de Fames, Ia ruostra petita ciutat, tO unes riqueses naturals que caldria aprotitar-les al maxim.
Ara Ia gent es rnou, surt do casa seva sovint, a ha recerca de Iranquib.iltat a de diversió.
Aqui, a casa nostra, podrien trobar es duos coses.
I no aniria pas malamerul...
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CARlA ODERTA AL SR. J. M. TOIIRAI AUTOR OF ['ARTICLE (PAR[EMD'ENSEHRALLONGA)
Distingit Sr.:
Permeti'in que, amb ci degut respecte, Ii dirigeixi
unes hreis paraules referents al seu escrit publicat per
RESSO" ci mes passat, que bo i reconeixent-li un notable valor iitcrari, discrepo Lotalment dalguns dais punts
que en eli exposa.
Vostè, en ci seu article, dernostra una certa disconforinitat davant les opinions (notes biogrlifiques d'en Serrallonga) del Sr Cull, quan dites opinions son reflex
exacte dcl quo diu Ia I-listària do •Sta. Colorna, obra de
l'ilustre escriptor En Josep M. Miliàs, amb Ia co].lahoració del Dr. Rabassa, publicada en Ia celebraciO de l'any
rnil.ionari.
Vostè husca una exp[icació als lets rclatats i una
justificació d'eiis, adduint unes certes i detcrminades circLlrnstancies histôriques, quan Ia intenció del Sr. Cull, ben
ciar ho demostra, és la d'explicar simplement. No jutjar
ni analitzar.
Vostè, on Ii, tambO demostra una certa inclinaciO,
una sinipatia, envers el famOs handoler, possiblernent influenciat per un pensarnent inconscient de condescendència, de complicitat en aquest esperit rebel, inconformista.
que tenim tots dintre. Haig de confessar que a mi, particularment, on Serralionga, m'ha estat semprc un personatge molt simpàtic.
Perô la histhria, Sr. Torra, aixO ho sap vostè molt
be, no és partidista ni parcial, ni està sLibjecte a simpaties o antipaties personals La vertadera histria no s'cscriu. Es manifesta per si solo. Es neutral, objcctiva, real.
D'aquesta en surt, nioltes vegades detormada pels sentimentalismes inOtils dels homes, una altra liistOria saturada d'interessos i conveniències. Una histOria que Cs on
definitiva, desgraciadament, Ia quc nosaitres estem acostu-.
mats a cntcndrc. NornCs cal donor on hreu repàs a la
histrio d'Espanya que s'ensenyava als col.legis fa 12
ó 13 anys, per adonar-nos de la veritat del que he dit.
Els boos no sOn seinpie els quo a nosaltres ens interessa,
encara que se'ns digui el contrari. ,Hom do creure, doncs,
quo a Histària do Sta. Colorna ha estat deforinada i no
s'ajusta a Ia realitat?
Vostè posa en l'article de referCncia, amb entredit,
la legitirnitat de i'escrit del Sr. Cull, quo Cs tant corn desconfiar de Ia veritat de la histOria cscrita de Sta. Coloina,
i amb conseqüCncia. do l'honradesa iiterria dels seus autors, cosa quo considero un xic arriscada donada Ia seva
reconeguda categoria intellectual. No ohiidcm que en
J. M. Milli's és, entre altres coses: Catedràtic de Filosofia
i Lletres, Catedràtic de Liati i Licngiies Mortes i Professor d'i-fistéria do Ia Univorsitat de Barcelona, i que del
Dr. Rabassa de sobres coneixem Ia seva provada cornpetCncia.
Per aitra part, i mirant (a qüostió des d'un punt de
vista aliC a Ia Histèria, considero que els seus raoflaments
TRENCACLOSQUES N.° 3

per G. I. N.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORITZONTALS: 1, Peces do fustrr, en forma
de barca, ciue, en ci teler, carretegen Ia bitila
do a trama, do Is quai deixen escapar el fil
cada vegada quo passen d'una benda a 'aura
do Ia calada de i'ordit. - 2, Forms potioa antiga de I'adlectiu i pronom "tel", Cetona oliosa
olorosa quo es proclueix a I'arrel de les violetes - 3, (al roves) Prorrom do segona persona.
Quo posseeix profunds coneixements en determi-

i

sOn suficientrnent consistents per a sostenir una posició corn la que adopta.
Es molt possible que les circurnstàncies de hoc i ambient, polltiques sobretot, amb les quals Va haver dc conviure en Serrallonga, fossin propIcies i afavorissin la seva
singular actuacio. AixO explicaria, fins a cert punt, Ia sevu foHia, perO mai, de cap manera, Ia justificaria, ja quo
d'injusticia social i poiitica sempre n'hi ha hagut i possibiernent sempre n'hi haurà, i mentre hi hagi injustIcia hi
haurà inconformistes i revolucionaris. Mai, perô, no as
poden acceptar i justificar els seus actes, si aquests son
presidits par Ia violCncia i ci crirn, corn és ci cas d'en Joan
de Scrralionga.
TambC rn'ha cridat l'atenció on paràgraf dcl scu article per Ia seva inexactitud, el qual em permeto de reproduIr textualment; diu aixi: "quin dubte cap, que es poden
atrihuir a n'En Scrrallonga i a] seu cscaniot, aqucStes malifetes i altres semblants, perO aquest handoler, sempre seguint les mateixes referències té, a nies, arnics i valedors
que sOn gent d'una honradesa sense nianca, frares, sacerdots, tcrratinents, tots plegats, incapacos d'actuar corn encobridors d'un Iladre a seques". Si las "mateixes referCcies" sOn, corn es lOgic imaginar-se, l'escrit del Sr. Cufi,
puc assegurar-li que no he Hegit a cap hoc ci que ditu vostè
rcfcrorit als arnics i cocobridors dci bandolcr. Ni en i'articic
anomenat ni en la HistOria de Sta. Coloma original, no
parla per res ni de Ia "hourwiesa sense inanca" ni de Ia
"inca pacitat d'encohrir an Iladre a seques". Aq uestes qualitats quo asscnyala en els benefactors d'en Scrraiionga, és
de suposar que els hi sOn atribuIdes per vostè, fent Os d'un
tOpic molt generalitzat -aritigarncnt mCs que ara- pd
quo ci sol let d'Csser persona religiosa o cconOmicarnont
poderosa, ja se'is atorgava prestigi, honorabilitat i vot de
confianca. No obstant, Ia realitat histOrica ens ensenya
quo cis conceptcs frare, saccrdot o tcrratinent, no son forcosarnent sinOnirn d'honestedat I honradesa.
Dc la incapacitat dencobrir on iladre, pci que es veu,
tampoc no en varen for gaire Os, puix Cs evident quo
varen ajudar-lo.
I deixant de banda els motius i les causes circumstancials, que de tot hi havia, ci cas és que En Serrailonga era un handolor. Un Hadrc. I tin liadre no a sequcs,
sinó quc a més de robar, segrestava i a voltes matava,
adrninistrant sempre Ia seva particular i convenient justicia.
Si, Sr. Torra, podern pregar a Déu perquO l'hagi
perdonat, perO de cap rnanera podem enterrar la seva
rnemOria, ja que vulguern o no vuiguern, ens agradi o ens
fastiguogi, En Joan Sala -El handoler Serrallonga- és
part de la HistOria do Sta. Coloma do Fames. Dc Ia nostra HistOria.
Atentainent,
F. DAN ES I JUVANTENY
110

nedes maiCries. (al revCs) Norn do heirs. - 4,
lal roves) Apat principal dcl dia que es fa al
voltant do migdia. (a! revés) S'escapa d'un determinat obje.te sota Ia forma d'un fluix de particules subtils. - 5, Coberta exterior de certes
Ilavors, provinent del desenvoluparnent dcl funido desprfs de Ia fertililzació. (al revés) Trrrdició febulosa entorn do déus, herois, etc. - 6, Fe
tes malbC pels freds i lot glacades. - 7, Instrument do -nCsica. Consonant. Inicials per lee
quals cc designa correntmonf I'adertosin tri-lodat.
- 8, En aquest moment. Vocal repetida. Vocal ropetida. - 9, Mesures linerIs. Ester aigO estee ben
hlarcj a terra o damunt del lit. - 10, Vocal.
Persona quo segueix Is doctrina d'Epicur. Vocal.
- 11, rrquietud angoixosa. Que fa parch amb un
altre.
VERTICALS 1, Nom de done. Monstre fabulés amb cop do dona I cos de drec. - 2, Oxid
do plom en escames, d'un color roig groguenc.
Consonant. - 3, Cal roves i femeni) Adlcctiu potsessiu do segona persona. Niades. - 4, Peca de
ferro sobre Ia qual descansa a mole valiant
d'un moli farmer. Prefix que significa "sobre".
- 5, (a! roves) Quo té una saber corn Ia dcl
sucre. Consonant. un de'Is dine continentt. - 6,
Vocal. Consonant. Plants de Ia farnilia de let
rulcies, do floe grogues fruits lobulats. Consonant. - 7, Sentència popular. Vocal. (al revés)
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Va dc heix a dalt. - 8, Ocell quo arriba ale
nostres climes pcI marc en marxa aI setembre,
de color negro blavós i cue Ilarga I hifurcada.
Espai aplanai on cc haten let masses. - 9, Lletra
grega. (al revés) Rivada petite. - 10, For esdevenir enernic i fer perdre I'amistat. Vocal. - 11,
Coneixern. Vocals distintes.
SOLUCIO AL TRENCACLOSQUES N.° I
HORITZONTALS: 1, Apergaminat. - 2, DCdal.
Atipa. - 3, Ur. Torre. AE. - 4, sélaP. Creix. - 5,
tsaF. F. AdvC. - 6, Iniciaria. - 7, Avia. A. Alga. 8, coF. Are. aG. - 9, Ilcurn. Altri. - 10, D. Rascada. L. - 1!, alacA. Aital.
VERTICALS: 1, Adust. Acida. - 2, Peresivol, L.
- 3. eD LanIfers. - 4, Ratafia. uaC. - 5, GIop. C.
amsA. - 6, A. R. Fiar. C. - 7, Marc. A. AAAA. 8, Iterarir, Lou, - 9, Ni. Edilitat. - 10, Apaivagar.
A. - 11, taexE. acjiIL.
SOLUCIO AL TRENCACLOSQUES N.° 2
HORITZONTALS: 1, Escorxedors. - 2, Mauls.
Recar. - 3, Br. Filet, mE. - 4, Organ. menC. - 5,
cbrC. R. Nods. - 6, aitôozipE. - 7, odnE. D. Rare,
- 8, seY. AAA. Rin. - 9, asolC. cidéS. - 10, 1.
Lluiten. I. - 11, Birsic. Erera.
VERTICALS: 1, Emboc. 6ssiB. - 2, Sarriades. A.
- 3, Cu. Grmnyols. - 4, Olfacte. Lii. - 5, raiN. 0.
acuC. - 6, X. L. Rods, I. - 7, Aram. Z. Acte, - 8,
Detenir. icR. - 9, oC. nepérdnE. - 10, Ramaderia.
P. - 11, srecA. Ansia.

lart de governar
els pobles

EL
GOBIERNO
ESPAJDL
YLA
SANTA
SEDE
El Gobierno español y Ia Santa Sede
han convenido los puntos siguientes:
1. - Tan pronto como se haya producido a vacante de una Secle Ariobispal o
Episcopal Co de una administración Apostilica), o cuaiido l Santa Sede juzgue necesario nombrar un Coadjutor con derecho de sucesión, el Nuncio apostólico, do
modo confidencial, tomará contacto con
el Gobierno espai'iol, y, una vez conseguido su principio do acuordo, onviará a
Ia Santa Sede una lista de nombres de
personas idóneas, al menos en nimero de
seis.
El Santo Padre elegirá tres de en2.
tre aquéllos y, por conducto de a nunciatura Apostólica, los comunicará al Gobierno español, y entonces el Jefe del Estado,
en término de treinta dias, presentara oficialmente cino de los tres.
3. - Si el Santo Padre, en su alto cr1torlo, no estimase aceptables todos o parte
de los nombres comprendidos en Ia lista,
de suerte que no pudiera elegir tres o nmguno do entre ellos, do propia iniciativa
completará o forniulará una terna de candidatos, comunicándola por el mismo conducto al Gobierno espaiol.
Si éste tuviera objeciones de carácter
politico general que oponer a todos o
alguno de los nuevos nornbres, las manifestaré a Ia Santa Sede.
En caso de quo transcurridos treinta
dias desde Ia fecha do Ia susodicha comunicación sin una respuesta de Gobierno, su silencio se interpretará en el sentido do que éste no tiene objeciones de
aquella indole quo oponer a los nuevos
nombres, quedando entendido quo entonces el Jefe del Estado presentará sin rnás
a Su Santidad uno do los candidatos incluidos en dicha terna.
Por el contrarlo, si el Gobierno formula aquellas objeciones, se continuarán las
negociaciones aun trariscurridos los treinta
d ía s.
4, - En todo caso, aun cuando el Santo Padre acepte tres nombres de los enviados, sienipre podrá además sugerir
nuevos nonibres, que aiiadirá a Ia terna,
pudiendo entonces el Jefe del Estado presentar indistintamente Un nombro de los
comprendidos en Ia terna o alguno de los
sugeridos complementariamente por el
Santo Padre.
5. - Todas estas negociaciones previas
tendrán carcter absolutamente secreto,
guardándose de manera especial el socreto, con respecto a las personas, Fiasta
el niomento de su nombramionto..,

(Tornado del "Código de Derecho Canónico y Iegislación complernentaria', BAC
6.° ed., Madrid, 1957, p. 1.030).
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Les Festes Majors
El tren, d'Olot se iz'ha aiiat
En el transcurs d'aquesF mes sha parlat en tots els
diaris revistes de Ia nostra regió, del tren dOlot. Si, ci
tren d'Olot se n'ha snat. Era l'ónic ferrocarril de via esfreta que quedava a a nostra provincia. Feis poc havia
desaparegut ci de Sant Feliu; ara ii havia tocat ci torn a
eli. Anava do Girona a Clot i viceversa i es nodria de Ia
gent do pobles, pobles i cases de pages quo anaven a
Girona a vendre aviram o a Clot a treballar a a fàbrica, a
cal metge o a resoidre aigun assumpte burocrMic, a treha liar o a pescar al Ter.
El tren dOlot ha desaparegut i ens preguntem el
per quC. Sembla que Is causa està en a faita de rendabilitat. Potser Ia densitat de transit era massa haixa, potser les tarifes haguessin hagut désser massa elevades i
no haguessin estat assequibles a Ia gent, potser calia renovar els utillatges i no es considerà una bona inversid.
Si aquestes son totes los causes, no podem ester de cap
manors dacord en Ia decisld adoptada. De tots és sabut
que l'nica companyla ciue expiota les linees espanyoles
do ferrocarril de via ampla, Ia RENFE, que és una campsnia estatal, estè perdent diner, i que aquestes pèrdues
arriben fins i tot ai 20 per cent dinversid i que calen
molts de rnilions per a renovar Is seva estructura deficient i que segurament al ritme quo van les coses i considerant el retard que porta l'explotació del ferrocerril a
Espanya, ci que ha ocasionat el fort desenvolupameni del
transport per altres mitjans, fa molt dificil ciue Ia RENFE
arrihi a tenir beneficis. Malgrat tot a ningC h ha passat
tan sols pci cap que l'Estat pogués liquidar-la i deixar el
pals sense ferrocarrils; Cs reconeguda ciue Is missió del
ferrocarril és important.
La missió del tren d'Olot era també certament important i difIcilment podrà Csser substitulde arnb efectivitat; per aixC celia mirar-s'hi molt, abans de treure'l.
S'havia pensat a compeginar el transport do viatgers i
mercaderies amb 'explofaciC turistica? , S'havie estudiat
Ia possihilitat de confiar-lo a una empress privada? Si
totes aquestes sortides no haguessin resultat irou satisfactCries per als encarregats d'adoptar tal decisió, confiem i esperem quo ci sacrifici d'aquest tren pugui servir
d'exempie per eliminar totes les explotacions estalais irrendables que Hi ha ci nostre pals, el quo sens dubte Serà molt en benefici dcl nivel! do vida.
Si és aixl ci sacrifici haurà estet profitCs, perà no
obstant aixC no podrem evitar que en temps venidors
quan a convertit en Ilegenda, Ia rnainada encara canti
allC de 'el tren d'Olol marxa civan vol i arriba quan pot',
de recordar amb enyorança a so y a fumada i veils figure
en eis temps feliços de quan era una reahtat.
R. R. R.

Durant els mesos d'agost i setembre, gairebé totes les
poblacions de La nostra coatarca, celebren La seva gran festa,
La seva "Festa Major". Festa que, poc a poe, va perdent tot
ci sau senlit, perà corn veurern, és légic. Abans era una tie
les poques testes que se celebraven. i s'csperava amb una gran
illusiC per part de tots. ja quc eren coniptades les que es
feien. Durant aquesta tests s'ajuntaven les tamI]ies, era, p0-

driern dir, corn un pont a Ia vitla monétona, s'oblidaven cis
proh]emes quotidians, es vivia intensarnent, es paipava la f amIlia que s'uriia altra vegada. S'esperaven aquestes diades
amb gran alegria. per estrenar eis miilors vestits, per poder
anar al ha]i a i'envelat, per fer els rnii]ors Cpats...
PerC avui tot ha canviat. els temps van evolucionant, i
Ics Festes Majors de grat record, rnagrat els que encara degut a I'edat volen viurc-ia, volen celebrar-la, estan morint
poe a poe. Ara. durant l'any està pie de testes, de "pants",
de fins de setmanes, i ia Festa Major son uns dies de vacances
quc cal aprofitar-los per rnarxar a fora. Avui dia, les families
es reuneixen, es veuen quan volen. nornCs inanca agafar ci
cotxe i anar a trobar-se. Per estrenar els millors vestits, tots
cis dies sOn bans, no cal arrihar a Ia Festa Major per fer-ho.
La major part de La joventut actual no espera amb il.lusiO els
baits tie I'envciat, ja que, si vol, cada diumenge I cada tests,
pot anar a un hoc dcis innombrables que hi ha, per divertirse i passar-se-la be, tIe ia mariera que vulgui i corn vulgui.
Avui per fer els millors àpats, no cal que arribin les grans
testes senyalades, tots causa és bona, un aniversari, tin natahci, un comiat (del que sigui), onornàstiques, una jugesca...
Corn veiern, ci que es fa en una Festa Major, ho anern tent
durant tot i'any, per aixô va clesapareixent Ia il.lusiC de la
gran festa del poble.
Causes que aixô hagi succeIt?; jo crec que Is principal i
(mica causa és l'augment dc Ia capacitat econOrnica de totes
Les families, que s'ha prodult durant aquests darrers anys,
Abans es considerava la Festa Major corn un sacrifici inevitable, que s'havia de quedar he i fer forca goig, i per tant,
era necessari d'espolsar-sc uns quants diners mCs de Ia butxaca mig buida. Ara, per sort o per desgràcia, la manca do
diners no és tan acusada, i Ia Festa Major esdevC una festa
corn les altrcs, que no se'n fa gaire cas, i quc moltes vegades
resulta avorrida. Amb aquest ambient, de mica en mica s'arribarà, arnh els anys, a considerar-la corn una tradicid, i corn
totes les tradicions és bo de conservar-les perè ja no se celebrarà, ni Cs viurà tan intensarnent corn anys enrera. I es pos-

sible que tanibC, amb el temps i amb is puixança de noves
gen eracion s, arribi a perdre's defi nit ivamen t.

Remember del tren d'OIot
fill del PROGRES i de l'EVOLUCIO
que ha mart, ho I freballant a tot estrop,
assassinat pals sails propis pares,
el dia 16 de juliol de 1969.
Qui, traii d'OJol ta mart ha deeretat?
Ara qua, renovat, feliç xiulaves!
Eras fill del PROGRES I te'n vantaves,
i horn diii que has mart per cli assassinat.
Potser ft en J'apogeu del teu ragnat
també Ia poasia menyspreaves
Ia Irobaves arcaica, Ia biasmaves,
i crates que ja havia caducat,
Viviern In postguerra fran d'Oiot.
Pocs autos I amb gasogen. Per venturaen el transport to sol ho feies tot.
I ci mateix jam que l'home en un coat
sen va a posar els pens damunt Ia liuna...
to mars i tin pobre aede et fa an sonet!
JOAQUIM BAUXELL
Angles, 16 de juliol de 1969
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([SE MNDO CHDEL: ON IESfiMONIO
Hace pocos dIas se proyectó en el cirie Circulo Ia pelicula
"ESE MUNDO CRUEL" y at salir del local Ia gente comentaba
Ia cr.,eldad del film, asi como su escaso valor artIstico y comercial, per lo que Ia mayoria de a gente ignoraba era que
su realizador, Paolo Cavara, hbia sido ci cámara de un famoso director do cino documental —un do sos obras más concidas es "ESTE PERRO MUNDO"— y al ver sus poco honestos
niéfodos de filmación, to quiso clenunciar con esta pelicula. Ya,
anteriormente, lo denunció a los tribunales por cuanto para su
pelicula "AFRICA NEGRA" mandá a unos mercenarios det Congo que fusilaran a un grupo de negros pars poder éI recoger
con más realismo Ia guerra en Africa; et director Se defendió
diciendo que él no pay6 para quo los matasen sino para retrasar su fusitamiento y asi recoger Ia escena con mayor ciaridad. Foe absuelto por fatta de pruebas.
Todo el film se basa en a vida y métodos do trabajo de su
antiguo director, ci mismo Final do Ia peticula, en et que por
su culpa muere so compatiera, nos recuorda Ia muerte do Belinda Lee, actriz inglesa que se mató al esiretlarse et bólido
quo conducia el director contra un obstáculo en una autopista
its hans.
Y al salir del cine en vez de criticar et valor del film, quo
ciertamerite es poco apreciable en sos valores cinematográFicos, apreciamos que to es mucho más por cuanto deriuncia Ia
crueldad no solo del hecho que se filma o Ia del realizador cinematográfico que ho provoca para poderlo recoger con su Cemars, sino también Ia nuestra, esa sociedad de consumo que
pide esa claso de peliculas y Ilena los locales donde se proyec.
tan y hace millonarios a quieries las producen y dirigen.

De tots és sabw que tes reviste.s més ilegides pets
nostres adolescents, pet Jo vent evpecialrneut fern eni i per
moltes senyores grans, son les famoses jotonovel.tes: Cai/n Ta//ado, Selene, Desirée, etc. Es on fet i no es pot ni
cliscutir 1 amagar. Cal dir-ho hen alt, perà, que és un let
ilaslirnosissim, tat volta den/grant. Si, é ilavtirnos 1 dciiigrant que inoltes noies de 15 6 de 20 anys puguin malversar ones hares i ones pessetes a Ia setmana ilegint quatre
bertranades est6 p/des. Perquè tot ci que presenlen aquestes
noveL/cs no dei.-en cl'ésser quatre estupideses nwncades
d'imaginació, puix totes diuen La inateixa cosa. Horn dir/a
que és un disc rail/at, tan rat/lot que fins i tot hi ha faltes
d'ortografia.
Fotonovel.les, per aura part que presenten ía vida,
les persones, lamar, la relació fbi-no/a, etc... totalment
desen facades. Una no/a que coda setinaila liegeix aquestes jotonovel.les, quin concepte en ttncira. de l'amor, de Ia
reiació noi-iwia, per exem pie? Us imagineu quin desastre?
Aquestes sOn (Cs Iecri.res, sinO exc.lusives, si predominants
de molts del nosire jovent. Ens Jo pena de constatar aixO,
perè aquesta és Ia pin-a real/tat. Ens ja pena que hi hagi
persones que dediquin to seva vida a pensur-les 1 a pub/icar-leg. Ens Jo pena que els ilibres sha gin de guanvur Ia
vida venent "Corins-Tailados y sos prilnas hermanas".
Ens fa pena de veure corn es corn pren I es lie geixen ainb
tanta abundor. Ens Jo pena c/c veure let penn queries, sobretot de sen yores, pienes d'aquestes mat anoinenacles revistes
Ens fa pena de sentir dir a noles, molt acti.als i madennes Jer cent, que davant tat a cJLW1 fotonoveLla 'aquesles vuren piorar.
Ens Jo pena de veure corn moltes noies es gasten coda seirnana 45 pessetes per a poder-les (leg/i.
Ens km pena de corn provar una tan pro/unda manca
d'educaciO i cu/tuna. Perquè amb una mica més c/c formacjO que haguessiii rebut no ies ilegirien.
Ens Jo pena.. . No acal,antern mal.
Pert no voidniem acabar sense dir quelcom més. Es
cl/u, i és venial que at jovent ii agrada de proteslar: aqui,
doncs, tenimn on (thjecliu valid 1 enniquidor de protesta.
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hi Principdl de lii Bisbal
El dia 14 d'Agost, vigIlia de Sta. Maria, hi ha un esdeveniment a Santa Colonia de Fames. A la nit, a les 11, hi ha
una audició de Sardanes a càrrec de la formidable cobla "La
Principal cle La Bisbal".
La plaça està abarrotada de gent. Els 12 misics a punt.
Interpretaran 6 sardanes: Sant Pere de Galligans, A En Ramon Roseil, En Jordi, Sal i i'ehre, Herminia i Festeig.
A Ia mitja part, en Joan MartI molt gentilment s'ofereix
a presentar-nos al sen arnie i mestre de Tenora RICARD
VILADESAU, amb el qual tenim una petita perà molt interessant xerrada.
—Quant feia que no havien vingut a Santa Colorna?
Un deis mósics, qtie té una agenda on hi té anotat tots
els Ilocs i dies quo han aetnat ens ho mira. Veiem que I'Iiltima vegada que van venir va ésser per I'Aplec de lcarnCs de
l'any 1964; abans havien vingut ci dia 23, do Ia Festn Major
del 1962, en ci 1958 tambC per i'Aplec. D'aquI enredera ja
hi ha un salt molt gros.
—Quantes sardanes té fetes seves?
—Unes 80.
—Quines son los que més ii (lemaflen?
—Totes les toquem molt, perh potser les que mCs agraden sempre son "HermInia" 1 "Festeig".
Les dues ültimes que van interpretar.
—Hi ha aigun music de La Bisbal?
—Només un, perh no hi viu.
—Son més anoinenats coiti a cobla o coni a orqties(ra?
—Ho sorn mCs corn a cobla, perh si no toquéssiin halls,
no ens guanyarlem pas Ia vida.
—Hem sentit a dir que "La Principal de La Bisbal" es
desf. Es cert aixO?
—No. no es desfà. El que passa és que en rnarxern 4,
dos d'eils per veils.
—Din en marxem, vostè també?
—Si, jo em retiro tambC.
—Definivarnent?
—Podria scm que ho trobés a faltar, o he que ho necessités, i aleshores hauria de tornar-hi, peró de moment ho
ci eixo.
—Corn veu vostè Ia sardana? Es veritat quo en ci conservatori de mOsica de Girona fa 5 anys que no hi hagut nmgO que estudiés Ia tenora?
—Es hen cert. Per tocar instruments exclusivament de
sardana, es necessita, a més de Ia carrera, uns cursos especials i molt d'estudi —jo tota Ia vida he estudiat— i no hi
ha ningü actualment que vulgui dediear-s'hi. Prefercixen una
guitarra elCctrica i endavant...
—Vostès van a molts aplecs, viuen i'ambient sardanista
més quo ningO. Es perd o augmenta i'afició a Ia sardana?
—Sincerarnent, jo ho veig molt malament. Es perd molt
l'afició. Eis apices son molt piens de jovent, perh eis que eis
organitzen es guanyen la vida amb ci ball, no amh les sardanes. Anib les quatre o cinc orquestres que Iloguen, no
podrien pas fer negoci si no los pci ball dcl que y e desprCs.
—Aixi, doncs, podrIcni dir quo "no sols de sardanes
ymca los cobles"...
—Hem de fer-ho tot: Sardancs i balls.
—Fan moltes audicions corn Ia d'aviii aqul?
—Aigunes. Poques vegades anem a on 11cc nomCs per tocar Sarclanes.
AlgO ens diu quo Santa Coloma do Fames és ci hoc
quo els agrada més per anar a fer una audiciO. Ser veritat?
Si reaiment ho és, Ia nit del 14 al 15 d'agost liaur estat per
a ells (IC Ia seva entera satisfacciO, corn Va ser-ho per a nosaitres, ja quo poques vegades hi ha hagut a Ia piaça tanta de
gent i tant d'entusiasme.
Nosaltres desitgern que no sigui aquesta i'Oitima vegada
de venir aquesta cobia —Ia millor del món— anomenada
"La Principal do La Bishal".

CLUE OE NAIACIO AINEP
RELACION DE LA DIRECTIVA DEL
CENTRO DE DEPORTES FARNES
Presidente; Juan Martorell Busquets
Vice-P resid ente: Lorenzo Massó Joseph
Vice-P resiclente: Pedro Canipeny CaiIicó
Secretaro:
Ramón Rovira Canaleta
Vice-Sccretario: Salvador Esparch More
Claudio Marti 5abé
Tesorero:
Vocales;
Juan Amat Casas
Domingo Campeny Callicó
Martin Torrent Lioret
Juan Barbé Muntadas
Ricardo Pujol Igiesias
Jaime Roca Barrot
Carlos Roca Massó
José Ribas Carreras
Antonio GüeIl Gelabert
Antonio Costa Massó
Juan Prats Martorell
José Casal Coroniinas

RESULTAT5 DE LA COPA FIRINEUS DE NATACIO
C. N. FARNERS, 36
A. C. CERBERE, 92
C. N Farners, 40 - A. C. D. Cassà do Ia Selva, 96
C. N. Farners, 38 - C. N. Figueres, 94
C. N. Port-Bou, 103 - C. N. Farners, 36
C. N. Farners, 67
C. N. Girona, 86
Nota; En a confrontació Girona - Farners, hem de dostacir Ia participació femenina.
El Club agraeix Ia bona acollida ciue tingué Ia nota anterior en Ia qual es demanava Ia participació, de noies a i'equip.
Agraim des d'aquestes pàgines liur col.laboració, quo ha donat una pula de moral al Club, felicitant-les per Ia victària obtinguda en Ia primera actuaciá feta en Ia dificil Piscina de Ia
Devesa do Girona, Esperem quo siguin constants.
Una vegada més, hem de destacar I'actuació d'en Josep
Boada, quo ha obtingut el 5.è lion en Ia modalitat do braca en
els campionats do Catalunya d'infantils, celebrats a Cassà do
Ia Selva.

RELACION DE LA PLANTILLA DEL
CENTRO DE DEPORTES FARNES
Porteros: Calvet y Rabasseda.
Defensas; Danés, Verdura y Negre.
Medios: Pla, Campeny, Amagat y Montero.
Delanteros: Planeila, Torrent, Coma, Ferragut, Casas, Mayoral, Tarrés y Rovira.
Han causado baja en el equipo: Boacla, Mascareli y ci entrenador Roca,
Han causado alta en ci equipo: Tarrés, Calvet y Na.
El entrenador que clirigirá el primer equipo del Fames:
ti. José Blanquera Beilvehi.
Masajista: José Graupera.
Ayudante: José Sala.
NOTA: Se estSn reatizando una serie de fichales para el primer equipo que en Ia prôxima edición de esta revista
poctremos anunciaries.
EQUIPOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO
PRIMERA CATEGORIA REGIONAL
Fames, Artiguense, Mediterráneo, La Escala, Rosas, Arenys
do Mar, Blanes, Vilasar de Dalt, Arbucias, At. Vallés, Bisbalense,
Hilariense, Baioias, Cassá de Ia Selva, Ultra, Montmeló, San
Celoni, Vilasar ne Mar, Guixols y Llefiá.
Las Oficinas del Centro de Deportes Fames han quedado
instaladas en Ia Plaza del Generalisimo, n.° 15, 1°, TelCfono 177.
Horarlo de oficinas de S a 10 horas de Ia noche.
Partidos amistosos celebrados:
Dia 2 de Agosto - Campo de Tossa de Mar - Tossa de Mar, 4
Fames, 2.
Dia 13 de Julio - Campo del Fames - Selección de Calella, 3 Fames, 3,
Dia 15 de Agosto - Campo del Fames - Seiección Peia Barcelonista, 4
Fames, 5.
Fames, 3.
Dia 20 de Agosto - Campo del Lioret - Lloret, 3
El dia 7 de Septiembre empieza ci campeonato, debiendo
desplazarse el Fames, al campo del At. Vallês, que juecia en ci
campo del Granoilers, por Ia mañana a las 11 horas.
De los veinte equipos que participan en este tomneo, se cIasifica ci campeCn, parc subir a Ia otra categoric. Descienden, autométicamente, los 6 Lltimos, dobiendo ci séptimo promocionar.
RELACION DE LA PLANTILLA DEL EQUIPO JLJVEMIL DEL
CENTRO DE DEPORTES FARNES
Porteros: Gubau y Carreras.
Defensas: Corominas, Lloansi, Sararols, Masferrer y Ram ii a ns.
Medios: Sola, Ferrer y Amat,
Delanteros: Flenacosta, Iglesias, Urugué, Marti, Sureda,
More y Roqueta.
Masajista: Salvador Nogué.
Ayudante: Sanont.
El ec;uipo juvenil jugará los partidos por Ia maiana, a
las 1 1'30 horas.
Entrenaclor del equipo juvenil: Sr. GuiIIem
FARNENSES AYUDAD AL CLUB FARNES
APUNTANDOTE COMO SOCIO
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tnstal.iació hum I aigua
Representació oficial de KELVINATOR
Televisors "General Elèctrica Espanyola" (G. E. E.)

Tel. 254
c. Pare LluIs Rodés, 40
SANTA COLOMA DE FARNES

Ctra. do Froncia, km. 685
PA LA F 0 11.5
(Carnino del Csstiilo)

d'aqui, d'aIIà- i de tot arreu...
El sindiculismo y Ia 0. L 1.
For su parte ci diarlo "YA", comenta en su
pgina editorial las relaciones del sindicelismo
espaifol con In OIT, "Come era de esperar
—dice---- Is Orcjanización Intennacional del Iraha lo so ha ocupado de los Sindicetos espafoles
y de Ia Lay sindical en vies do elaboración definitive durante su quincuagésime tercena reunion,
recientemente cehebrada en Gunebra. El informe
provisional nedactado par el grupo cIa estudio da
a CIT qua rios visitO here unos mmcc, pasO
efectivannente a conocimuento dcl consejo de
ad miii istre don".
'Cuando en ebril iltimo se publicó en los periOdicos aspeholes ol Informe provisional mencionado, y algunos de ellos se aprosunaron a
afirmar quo el organismo ginabruno coincidia
fundemenlalmente con el Concjreso da Tarracjona —dice "YA"— nosotros afirmamos rotundamente lo contrarlo". Quienes conocen in tonscidad con que e6o tras e6o —y desde hace
muchos aEos— Espeiie viene siondo hostigada
en Is OIT pnecisamerite a cause o con motive o
con pretexto de su OrcjanizaciOn Sinclical, era
muy clificil que aceptenan quo Is OlT deba Ia
nazOn al Concjreso de Tarragona, cuarido esto
Oltinno edoptaba come fOrmula da dasignaciOn
de presidente dii In OrganizaciOn Sindical ci fernbramiento pot ci Jefe del Estado dii intro los
nombres de una terna formada per ci Congreso
Sindical dii una lists elaborada por el comit4
elecutivo.
El dinruo matutino dice que el tone con qua
se habla cIa libertad dii expresión y asociacidn,
dii sindicslisnno libre y democrético y de otros
conceptos en lii "nosoluciOn sobre el examen da
Ia Orcjanización lntarnacional del Trebsjo dii Is
situeciOn laberal y sindical an EspaEa", adoptada Onicamente por Ia Comisi6n de resolucionas a fines dcl pasado junio, no pence cider

lucjar a Ia més minima dude. Recuerda, per 01limo, quo el convenlo 87 sobre "liberted sindical y protección del derccho de sundiceciOn"
aprohado per Is OIT en 1948, cuyo incumplimiento cc recrimina a Espeéa, en enero dc 1969,
estebe a felts dii ratificatiOn en 44 paises y que
de los 76 qua lii tienen retificado, hay muchos
quo no Ia cuniplen.
T. V. E. dais fa poc, que a Espenys tenhem
una organitzaciá Sindical, admirada I alabada
repetidament a l'estranger.

Juzgado de l.a Instancia e
Inslrucción de Sanla Coloma
de Frnés
Por el prasente cc llama de compareconnie ante este Juzgado de instrucciOn a
Juan Vera Rivera, dii 20 ados, soltero,
sordornudo, natural de Ardales (MOlaga),
vecino de Blanes, calle Anselmo Clavé,
nOmero 33, pare que en término de cinco
disc comparezca ante este Juzgado a fin
do ser oldo y reintegnado a su domicillo
del quo desapareciO a primeros de cafe
mes. Acordado Diligencias Previas nOmero
135 de 1909.
Dado en Santa Coloma de Fames a
dieciséis de mayo de mil novecientos sosenta y nueve. El Secretario. - El
Juez de lnstrucción,
I pensar qua H ha gent que thu ciue
era ja no es fan miracles...

Tejado caliente
En eso quo hoc chistosos Ilaman Ia
"uva negro", unidad vecinah de absorción,
en ci barrio de Hortaheza se construyeron
cincuenta bloques con cierto aire de expenimento arquitectónico, que quizO quedccc muy mono en las maquefas. Peno
as vecinos quo aguantan debajo de esos
cincuenta bloques, tienen que soportar
en inviemno ci agua que cc filtra por los
"extrafinos" de los tejados de aluminia, y
en venano Is chicharrera del home que
aquello supone.
Quo Ia expenuencia se realice con acres
liumanos ya es ms discutible y encirna
qua cc elujan los de condiciOn social més
humilde, pare qué contarles. Do fades modos no cc el Onico caso. El grupo de viviendas experimentales que en Carabanchel se construyO a finales de los años
cincuenta, estO medio derruido, los bloques apuntalados o abandonados Y ci von
al barrio de Aluche o Puerto Chico, junta
a Ia Case do Campo, ustedes no cc creenan quo hace dos ai9os cc estrenaban.
Gnietas y amenaza de hundimiento es lo
minima que cc puede contar.
HebrO que ir pensendo en Ilamarles muriendas en vez de viviendas.

Sant Hilari estrena revista
Editada pet municipi i sofa el noni de
—en record dels promotors de
the ha revista que sorti pets artys vint—,
escrita en Ia majoria deJa articles en Català, tracta dels problenies de tot ordre
the Sarit Hilari.
LLIROIA

Que tinguin molta sort.

La Salle, 9 - Telàfon 48

Venda en exciusiva dais procluctes:
ROCALLA:
Planxa ondejada Ilisa
Tubs per sanitéria Ileu9era
DipOsite, jardineres i testes
AISCONDEL:
Tubs per ssnitria i pressió
P!anxa transparent i opec, persiena
Arrimedor pléstic, etc.

EabricaciO de: MOSAICS, TUB5 DE FORMIGO, etc.

Rajola de València, La Bisbal I restants elements pal ram dc Ia construcdiO I deconociO

Agencia de Trarsportes
JUAN ESQUEU

A. I. ft° 1379
EN BARCELONA:
SERVICIO DIARIO A BARCELONA
Dospacho y Agenda:
Sen Sobastlén, 13 y 18

c. Comercio, 15 - lelOfono 21971 02
Calle Ribas, 51 y 53

Tel. 2

AlmacOn y Geraje:
Francisco Moragas, 50 - Tel. 367

Almacén con muelle pera carga y
descarga de toda dane de marcancias.
Teléfonos 2250219 - 2450028
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P!oça Gerierolj'ssjm, 14, 2,°°
Telèfon 124
SANTA COLOMA D[ FARNES

Fill de JocTèjuim Trias
SANTA COLOMA DE FARNES

Centre, 45 - Tel. 25

mobles - decoració

sant laume, 2 4 - tel. 79

santa coloma de fames (girona)

corn? corn? corn COMPLET cap!

Fa brka ni:
AGUSTI MITJAVILA
c. Carnprodon, 24 - 26

SANTA COLOMA DE FARNES

serradores
Ilenyes
explotacions forestals
Plaza Gensrullaimo, 12
Tel. 47
SANTA COLOMA DE FARNES
ctra. girona, s/n - telèfon 287
SANTA COLOMA DE FARNES

AC Selva - Ressò (Santa Coloma de Farners) 00/08/1969 - Pàgina 12

