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El llop

L 'any pas:::at feiem referencia
a -ique la revista entr2~a
en una nova e~apa,
i ens proposavem
: igualar
o superar
les 7 pri~eres
edicions.
al nostre
entendre,
ha de
Aque3 ca superació
i de contingut.
En
venir
per un canvi d'estil
aquesta
ocasió
hem volgut
donar la rnaxima informaci6
sobre els aconteixarnents
m~s impoitants
i que ens interessen
coma ve!ns ocorreguts
en
el no st re p obl e dÚrant a que st an y' com á:s ara '
la construcci6
del tentre
C{vic.
O'altra
banda també hem recollit
els temes
de caire
generjl,
que coma ciutad~ns
act~alment ans afecten
m,s, oom és el cas de la ina l€i c •.E.t:.
tegració
En la present
edici6
hem intentat
marcar un
estil
més periodístic,pero
sense perdre
el dinami sme.
Voldriem
insisti
en el fet de qui "Farus"
ve n~ixer
ambla
pretenci6
de ser ~ehicle
de
d~ tot
aquell
que tingués
quelcom
comunicaci6
Agraim sincera.ment
les ap,ortaciqns
d.els
a dir.
nous col.laboradors
i esperem
qu~ en propsres
poguem augmentar
la taula
de redacci6.
Ens agradaria
que els nostras
esfor9os
haguin
donat prou fruit
i que la lectura
de la revista
us

solitari
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Vo1dr1a parlar-vos
en aquesta ooasió d'a.quest riu tan nostre
a voltea menyspreat,
pel fetde
tenir la llera seca durant una part de l"'any, pe
raque
sempre que pot nodreix el subsal del nostre munioipi d"'un element de ri-quesa natural
mai prou valorada,
oom ~s l"'aigua.
Qui en sabem del Manol?. Probablement pooa oosa, potser per culpa de
la rutina d'haver-lo
de travesear
tantea vegades, anant i venint de la capital
..
de la co¡¡¡arca, Figueres.
Vaig a fer-vos-en
cinc c~ntims més.
El :Manol neix al vesaant nord dela Se
rra del Mont, en un indret molt bonic anomenat "les Fonts del CSJ:'itg", a uns 700 metres
d"'al9ada, prop del poble de Llorona, de l"'an
.
tic municipi de Bassegoda., incl6s a l"'aotual
terme municipal d"'Alban,-l.
Reoull les a~sttee
dele petits
torrents
d~ la Serra del Mont 1
la Serra de Llorona.
Travesea les terrea de
l'anomenada "Garrot::ra Empordanesa", pele tel:_
mes ..de Cabanelles 1 Llad6, pasea pel costat=
del poble de Sant 'Ms.rtí Saserres i per entre
els vetnats de 1 "'Estela i El .Pujol, on . ioep
les aig{lee dela torrents
de la Serra carera=
per l'esquerra,
i del J'oncanat perla
dreta.
Entre Vila.na.nt . i Taravaus se 11 afe.gei:x
la riera de Cistella,
i al óostat
d"'AvinTonet de Puigvent6s el Riss .ec o Riera de T•rr.!
des, que neix a la Serra de Santa Jl&g!iálen&• .
i U un recorregut
de 12, 7 quiH>motrea .•
.
.
.
Hc u:... .... .·;.,,.~
. :,CD.
~ ··~ t'?. <:¡vo..t
Pasea perla
part de misdia de Vilafant
ci..:..Q.< tt),,+, d~ ma.,d'
1 en arribar
a Santa Llogai& d 'Alguema . confl ue ix a.mb el eéuprincipal
a.fluent, la Riera d"Alguema, que neix prop de San'li. •
i l'avata,
amb un reoorraeut Xartí Saserres 1 pasea per entre Llad6, Cabanellee
total
de 18,4 qu.Hametres • . Si fina Santa Llogaia d"'Alguema el Xanol havia
se-

-

'

guit

una

gueres,

direcci6

'

uniforme

Oest-Est,

a partir

d"'aqu!

es

decanta

en direoci.6

.a

JI'.!.

!lord, i despr~e de fer un km. maroant la separaoi6 entre
ele
termes d'El Far i Figueres,
enfila en direooi6 Nord-Est p~r anar a trobar .;la Jluga, pera oedir-11 les seves aigUes -ái li"'n queden, és olardavant lea portea
de Vilanova de la •uga.
.
El riu llanol té un reoorregut total de 42 quilametres 1 la seva conca o-'
oupa una superficie
total de 191,87 quilametres quadrats,~ás
adir,
una hanja'¡¡,
de 4,5 km. d:"apiple,_de promig.
Perta.n,y a la xarxa hid.rogrl:fica
del J>irin.eu _Gri9
tal.
Al llarg del du reoorregut
travesea o separa 13 m.mia!Lpi111 Alban.,l, L~
d6, Cistella,
Navata, Vilanant, Avinyonet de Puigvent6e,
Vilafan.t,
Santa ~lopia
d"'Alguema,

eneentit

Figueres,

El

Far,

Vilatenim,

Vila-saora

i Vilanova

do la

lftag&.

S'ha dit err~nia~ent
que la riera Galligan~s,
que prové de Llers ! tl",!
vessa Figueres,
és afluent
també del Manol, quan en realitat
aotualment
aquesta
desemboca directam~nt
a la Muga, poos metres més amunt que el Manol.
Geolagioament la seva formaoió és atribu!ble
al període Eoc~nio.
Si
bé aempre ha estat poc cabalós i de ours irregular,
aquest fet s'ha agreujat
en
ele darrers temps, degut al volum oada vegada més important
d ·extra.coions
.d 'a:igua
de ~edes,
de poua pels regatges dele camps de la seva conca, a les extraccions
que produeixen un enf'onsament del llit
i una major permeabilitat
del sol, i també a la aisminuci6 de la pluviosita.t anual.
Malgrat tot, al llarg de la histbria ha provooat importante
inundaoions
en l'Area més planera dels termes de Santa Liogaia d'Alguema, Vilafant,
Figueres
i El Far, passant
en moltes ocasiona=
per sobre del pont de la carretera
de Figueree
a El Far d"'EmpordA.
Un aepecte molt poo
oonegut i que probablement
us
sojprendra ás que en temps =
del Sr. Miquel Mateu, propietari del Castell de Peralada
i persona molt influent
dintre del r¡gim franquista,
en
ele comen9amente de 1·~poca=
turística,
aquest havia eno~
rregat un projeote
pera fer
wi canal
navegable des de la

desembocadura de la MUga,
(avui Empuria-Brava), fins a
Figueres,
bona part del qual
havia de pasear pel llit
del
Manol.
per
Comptabilitzem
en total sis afluents
ta, que ben poca º?sa poden f'erper
a donar major
temps s ' allarga
la_oirculació
d ' aigua a principia
ci6 des de~s oanala de regatge
de la Muga.
Per últim, cal recordar que temps enrera
fariners
al llarg del séu recor r egut .

l'esquerra
idos
perla
drecabal d'aigua.
En ela darrers
graoiea
a l'aportad'estiu,
havia

impulaat

alguns

molins

•• •
lnst rucc10• 1•
•

•

Et/UCflCIO

- DIALEG QUE ES POT ESCOLTAR -

-Sembla
de cap
la

que

el

temps

ja

s'ha

normalitzat.

-Sí,
noi,
per fi va acal:lar-se
la
donava als pagesos
i altra
gent.

-Ara tot
mainada •..

ha

-Parlant

tornat

dels

al

seu

estudis,

ja

ritme:

hi

- Ja saps
allo
de
estudia,
més preparat

canvien
altres

-Per
La Cultura
a l'escola.
perla

cert
és

que , fa poc
el que queda

-Com ho
persona.

fariem,

-Sí,

pero

.bé,

diners
vegades

és que cada
vida humana.

dones,
no hi

dia

temps,
després
sense

estiu,

que tants

feina,

els

amb l'escola

lloc"

vol
els

forces

s 'aprengui

més i

instruir-nos?
1 'Educació

gairebé
mateix

més.

La

-No hi deu ha ver massa
diferencia,
perque
de l 'ensenyament
se' n diu d' Educació
Nacional
i
Pública.

sapiga

el

en

cultura

L'educació

c om mai
l'anar
colors,

cada
llibre

"tele"
que
el que va

amb la

. no

i de tots

que
el

havia
un a la
hom ha oblidat

de

proveir
quals

més

llibresca
llibres

gravats

als
pares,
puix
poden aprofi tar

ha que c·onfondre

quan

d' una formació
amb els
seus

amb

n' hi
que

I

estudis

i noies
que
que
pateixen

dels
nois
ha mass 'a

.

mals

d'avui?

programes
· d 'ensenyamént
es
continguts
els
alumnes,

magnífics,

-Pero
fan ga .s tar
mol ts
d' exemplar ·, i peques
~P.rmans de la família.

-El que importa
transcendental
en la

tu,

que "el
saber
no ocupa
estara
pel dia de dema.

que són llibres
els infants.

la

que alguns
que n 'hi

-Sí,
pero a mi em sembla
que s' abusa
havia
estat.
Els
escolars
gairebé
: no poden
i tornar
de l'escola.
-I a fe
que engresquen

passat

camps,

d'acord,

Veig
encara

-Es que jo cree
que en els
-sense
aconseguir-ho
- de múltiples
ho poden digerir
tot.

del

els

estas

-Home,
que vols
que et digui.
van a . l 'escola
se' n ben aprofi ten,
el famós "fracas
escolar".

que

sequera

és

curs
els

resulta
afirma va :
aprendre
fonamental

Instrucció.

del Ministeri
que
té
cura
abans
se' n deia
d' Instrucció

instruir
que educar.
Encara
que
l' es cola
-Dones,
no és pas el mateix
té caracter
eminentment
educatiu
en el doble concepte
de "formar"
i "informar"
.
Per consegüent,
totes
les
activi tats
desenvolupades
dins
o fora
de l' escala
o al seu entorn,
han de contribuir
a l'adquisició
d'experiencies
que afecten
directament
l' educació
i la vida de l 'educand
i el seu benestar
físic,
intellectual
i m6ral.
-Així,

tant

el

formar

com l'informar,

eduquen?

a:110 que més els preocupa
és subministar
-Sí,
pero ;,á mol ts professors
coneixements,
o sigui
ensenyar
- per aixo
es ti tul en ensenyants
- , que només
és una part
de 1 1 educació.
Actu a lment
s I instrueix
més que
no s' edu c a, . en
detriment
de les
activitats
productivés
. i creadores,
c o m són
la
discussió,
l'~nimació,
la comprensió,
l'estímul
•.
-Jo

cree

-Naturalment
indispensables,

que,

aprenent

forces

coses,

que s 'ha d' informar
els
també han d 1 educar-se

pero

s' a nira

formant

la

seva

personalitat.

alumnes
dels
c o nei x ements
científi
cs
coma sers humans que són , i c onrear

les seves quali tats
per
fruir
de llibertat
creadora.
Els ara
anomenats
ensetan
sols
es preocupa
de la
part
:i.ntelectual
de
nyants,
la majoria
d I ells
l 'educand,
i resten
marginades
les
necessi tats
espiri tuals
i morals
en
les
seves diferents
i complexes
presencies.
Molts intenten
prqveir
(sense
aconséguirho) de múltiples
continguts
els
alumnes,
oblidant
massa
sovint,
ensényar
a pensar
i a expressar-se
correctament
i amb raons
convincents.
Una es cola
unilateral
malmena l'educació.
llibres

-Es cert que, · ara,
ja
sobre el comportament

no es
social

donen classes
i protocol-lari.

d'urbanitat

ni

·-Tampoc
és aixo.
La manera
de comportar-se
amb els
se de llen9ar
papers
aterra,
no embrutar
les parets,
etc.,
no
o llegint
normes
i regles
. més o menys formulistes.
Hom s I hi
l'exemple
que el volta,
comengant
perla
família
i seguint
pels
i, és clar
que sí,
també .. l 'es cola,
en una influencia
aef'ini ti va
~No té

més importancia

l'escola

que la

f'amilia,

en el

es

llegeixen

demés,
abs ten irs'apren
estudiant
acostuma
vi vint
amics,
l'ambient
..

procés

_ educatiu?

-Podria
creure's
que és l'escola,
sobretot
en aquests
temps
d'escolaritat
intensa,
tenint
en compte
les
hores
i anys
que el nen hi passa,
i que
la
part
d' educació
que correspon
a la família
tendeix
a ser
accessoria
i circumstancial.
-Així

m'ho

sembla

a mi.

-Dones és una visió
incorrecta.
No sols
el nivell
cultural
de la f'amília
condiciona
la receptivitat
d'allo
que l'escola
aporta,
sinó
que,
per damunt
de tot,
és la qual i tat
la que aconducta
l' adaptació.
La inf'luencia
de
la
f'amília
és decisiva
i determinant,
tota
vegada
que el nen hi viu els
seus
primers
anys.
Es en el s·eu medi f'amiliar
on s' estructura
la seva
consciencia,
el seu equilibri
i el lloc
on viu les
seves
primeres
experiericies
socials.
El nen és modelat
culturalment
i en af'ectes
perla
família.
Les dues influencies
família
- escala,
no s 'oposen
sinó
que caminen
- o haurien
de caminar
- en
~l mateix
sentit
o direcció.
Es complementen.
-Ja

he sentit

a parlar

d'unes

-Sí,
perque
la família
educatiu
que es descapdella
en el seu rendiment
i evitar
-El
-Es
professorat.
és sempre
autentica

f'racas

pot

que uns

serveixe.n

-No és suficient
domini de la practica
-Que

els

hi

dels

i -altres

de Pares.

fidel
col-laboradora
en
Es una manera
d I estimular
fracassos.

el
procés
els
nens

professors.

d' una escola
tot
se' n va
frac as.
Potser

el
bagatge
i la tecnica

falta,

Actives

d'esser
l 'escala.
possibles

dependre

veri tat.
L' eficacia
Si aquest
falla,
dominan t:
éxi t o
carencia
de Mestres.

-Per
el

també

ha
a
els

Escales

oberta
i participativa
depen
,del
en
orri.
L'acció
del
professor
hi ·ha excés
de professors
i
una

no? Es que

no estan

científic
professional.

i

ben

preparats?

psicopedagogic,

com

tampoc

dones?

-La Vocació.
Es una virtut
que ens encoratja
a treb.allar
amb alegria,
amb optimisme
i amb total
dedicació
a la feina,
oblidant-nos
de preocupac ,ions
personals,
familiars,
socials
i polítiques.
Sense
vocació
profunda
no p'oden
ser
mes tres
aquells
que no
senten
constantment
la
felici
tat
de
treballar
en la formació
espiritual
i intel-lectual
dels altres.
I no
audiovisuals?

es

milloraria

l'educació

amb

l'aplicació

completa

· de

mitjans

ae

í el vidéo
han
-Tanmateix,
admes que la, informatica,
la televisió
tenir
plena
entrada
a l 'escola
i se' n ha de fer
ús,
el llibre
continua
essent
un mi tja
fonamental,
i el
protagonisme
del
mestre
és
l' element
clau
del
procés
INSTRUCTIU. La família
ho és més del procés
EDUCATIU, per
més
que
el professor
no se' n pot desentendre.
-Ja

ho comprenc:

la

instruc

.ció

només
D.

és una
M.

N.

part
C.

de l' eduéació

total.

eottjf.41tfA
,

(A i)t.4,il(A

f

l'He,e~
Una de les seccions
que no falta
mai a la revista
és la xerrada
ambla
Pubilla
i l'Here~
. Enguany,
hem volgut
fer una entrevista
a tots
dos (fan
més divertida
i diferent;
i pertant
els hem reunit
molt bona parella,
de 0eritat)
i els hi hem fet mili
una preguntes.
Du~es i toves,
sutils
i directes,
facils
i difÍcils
, insolents
i masu ~
rades.
Vegeu dones , com contesten
la LlÚcia
Saurí i Comaleras
de 17 anys
d'edat
i en Francesc
Carbonell
i Malé de 21 anys .

--NO US HD PREGUNTOPERQUEM'INTERESSI A MI, SINO PEl QUE EN DIUEN LES
"XAFARDERIES" DEL PDBLE, DDNCS NO ENS COSTA RES POSAR-LOS AL CORRENT
ESTEU CDMPROMESOS?
Hey!!!
Nosaltres
dos no º
PERDDNEU HI PODRIA HAVER MALS ENTESOS!
lLl:Fa un mes que m'ha dei x at el xicot , I PER QUE? Pregunta-ha
jo no ho sé ~
F: Ara no, d'aquÍ
a un temps no ho sé .

a el] ,

- - BE~CDMQUE TANT VDSALTRESCOM
JO SOM PERSONES SERIES PARLAREN
SERIAMENTI DDNAREM
UNA IMATGE
SERIA AL NOSTREPOBLE. QUE SOLEU
FER EN UN DIA NORMAL?(~OEXPLI;
QUEU UN DILLUNS)
ll : Vaig a classe{De
~egades),
es tudio
molt (de vagadas} , i
quan surto
de classe
vaig a

c~sa(de
F : Treballa
- -I

vegades~.
(UN NOI TREffRtLADOR)

EN UN DIA D' AQUELLSQUE EN

DIUENLLIURES?(NOEXPLIQUEQ
OETALLS, GRACIES)
lLl :t.l egeiso

p e rque' m' agrada

mol t

TAMBEFAS QUELCOM
MES ,NO?
Deixa'm

acabar"pract!co

alguns

esports"
COMHE D' INTERPRETAR
AQUESTESCOMETES?Com dos palet
Ja,

ja,

Ja.

F: Anar a la disco,
veure

un cantant

al cine~~,

a

-• ••

-- I PERLA

NIT QUE SOLEU FER?

ll:Dormir,

de vegades

dormirrrr

. ~.

NO, M' HO CREC, . F~ S QÚELCO~~ MEST .

M ag r ada 1~ di s co, al cinema .
1 o e

,... n a o

g

rl a l

1

.; n u a "'+, _

F: A part ·de dormir,
no faig
no m'enrecordo
de res.

res

,
mes.

NO SDMNIES? A la

que tenca

els

ulls

--SDMNIEU AMB ANGELS O AMBDIMONIS?( TU XICO PDTS CANVIAR ELS SEXE DELS O
DOS ELEMENTS)
,
•
Ll: Somniu sempre,
pero només m'enrecordo
dels dolents,
o sigui
dels
dimonis.
F: Amb dimoni~,
l'~nic
problema
s6n les banyes.
--SI

A TU "XICO" UNA NOIA ET VA AL DARRERA,QUEPENSES ü'ELLA?
Depende
la noia,
BE PERO 31 VAL LA PENA? Em giro~
intento
vancar-me.

--QUE OPINES DE SIDA?
Una porqueria.A
m,s est~ tot molt conf~s,
~s anti-higi~nia
~s pel receptor
com pel donant.
Ni la penicilina
tant
dolent
ell.

no entre-

i

pertant
pot amb

--I A TU LLUCI SI UN NOI QUE TU I JO SABEM ET BUSCA EL CDS (JA ENS ENTENEM), QUE FAS?
Depen del noi ••• , no tinc molt clar el que vull.I
QUE VOLS?Un bon
hereu.
--UN DEPORT
tl: Squash
F: Futbol,
mentre

no em pitin

--UNA CAN~O?
Ll:•tro
más noches
F: El tema original

solitarias"
de Phil Collinso
de la pBl.lÍcula
"Oficial

--trn,

un penalty~

i

Cabal]er:o:o"

PJ\ IS?

111:Egipte
F: la India.
--UNA FESTA?
I..L1:Sant Joan
•F: Sant Martí

--UN/A' ACTOR?
tl:Shirle~.McLaina~
Jean Paul Belmondo i tamb~
Haywort i Rad Hutsan. :
F: Bud Spencer,
Marylin Monroe i Ornella
Mutti.

els

desapareguts

Rita

--ROMANTICISME O MODERNISME?
lll :Romantlbcisme
F: Mod 'ern isme

--DURANTL'ESTIU MASSAROBAFA NOSA' SOSTENS,SAMARETA,FAIXA
••• ) ; co~
U3 VA Et ~AVEij DE TORN~R-HO A AGAFARTDT?
Ll:Molt
F :Es
--UNA

bé dones ., eóc ,.molt fredaluca
•
,
una cosa que m engabanya
molt pero qusn

,

fa fred
m hi arrapo.
PERSONA AMBLA QUAL NO US IMPORTARIA PASSAR UNA NIT D'AMOR?

Ll:Bernd
F :Marylin
t.!por alqo

Shuster
fflonroe

OONCS ETS CULE? no,

sóc

Shuster.

EM SEMBLA QUE TOTS ELS HOMES PENSEU EL MATEIX,

dona

sera".

BE, GRACIES PRANCESCPER HAVERCONTESTAT
LES MEVESPREGUNTESARA SI
EM PERMEtS M'AGRADARIA FER UNES QUANTES PREGUNTES A LA PU8ILLA •.

-- LLUCI COM TOTA PUBILLA DE QUALSEVOLPOB~E DE L'EMPORDA VARE$ ANAR
A LA ELECCIO DE LA PUBILLA DE L'EMPORDA. COM VA ANAR9
VA ANAR molt bé ,Jaque
com tots
els !loes
que he _ anat coma pubilla
o coma dama,
sem~re he tingut
1-ajut
de la Judith
i de i-ajuntameht.
Varem passar
malta fred a les carrosses
pero !'alegria
i la lluidesa
de
les festas
s6n records
inolvidables.ijn
el ~ue podem anomenar ·propiament
l'elecció
va haver-hi
examen oral i escrit,
despres
el dinar
a !'hotel
President
i a la tarda
la festa.
El nombrament
es realitza
al teatre
Jardi,i
fou elegida
·pubilla
la Rosar Gou pubilla
també de Figueres;
la
lª damma fou la pubilla
de Vilamalla
i la 2ª jo.
--QUINES ACTIVITATS MES HAS FET DURANT EL TEU PUBILLATGE?
Vaig anar a l'ellecciÓde
la Pubilla
de Catalunya
que es celebra
a Pineda
de Mar els dies 4 i 5 de ~aig.Erem
unes quaranta
n~ies de tot arreu
de1 :_3 .
nostre
país catala.
El dia era pessim,
feia malta fred i els nervis
sens .
notaven
a tates,
per~ue
era molt més compromés.Per~
l'ajud
de maltas
pei~ •. ·
sones del poble va ser molt important,
encara
que no vam aconseguir
cap
títol,
vam aconseguir
una bona experiencia
enfront
les questiona
culturals.
La guanyadora
fou la Pubilla
de Sitges,
encara
que cree que tothom s'ho
mereixia
pal sol fet d'ésser
catalanes.
Si em perm€ts
ESTHER m'agradaria
aclarir
unes questiona
no tan agradables
com l~entrevista.Com
a persona
vull
que el meu poble sapiga
parque
avagades la gent no enten les rneves acciansi
potser
tensa
raó, no obstant
jo
els hi asseguro
que si el dia de la meva Elecciócom
a Pubilla
d'el
Far
van passar
coses desagradables
va ser par una rióque
momés m'afecta
a mi
i que aquella
persona
que la va promoure
espero
que sigui
una mica educada
i se'n
adoni del seu error.Coma
Pubilla
d'el
Far 84-85 desitjo
que la meva succesora
no hagi de pas s ar per situacions
com aquestes,
que algunas
pers~nes
pr ovo quen sense dret ni raó.
Gracias
GRACIES A

ru.
Entevist~

reelitzada
Esther

Jofre

per:
i Cornpany

EL CENTRE
CIVIC
ENTREVISTA

AMB

L 'AJUNTAMENT

No hi ha dubt~ de que a el
Far d'Empordá,
la notícia
més important
dell'any
1985, ha estat
l'anunci
del comen~ament efectiu
d'un vell
i esperat
projecte:
La
construcció
d'un local
social.
La realització
d'aquest
local
representa
pels redactors
i co1.laboradors
d'aquesta
revista,
i suposem que per tot el poble,
un fet histbric
i un aconteixement de gian trascend~ncia.
Per aixó "FARUS" ha volgut
saber el maMim possible
sobre el
amb profunditema, i ha parlat
tat amb el Batlle
del pobleJ
En
Genís Subirás.
Esperem que !'entrevista
que
seguidament
oferim,
serveixi
per
donar un~ adequada
informació
sob~e el present
i també el futur del nostre
local
social,
a
tates
les persones
que s'interessen en 1~ seva exist~ncia.
LA REOACCIO.
'·

-- JA QUE VAUESTAR EN L'ANTERlOR AJ-UNTAMEN'.I.'
COMA REGIDORtI EXER:..
CIU DE BATLLEEN L' ACTUAL,PODEDJ:l'ERUNAMICA D' HISTDRIA DE LES
ACCIONS DE L'AJUNTAMENTRESPECTEA LA CONSTRUCCIO
DEL LOCALSOCIALi
Bé,es pot dir que l'ajuntament
va comengar a plantejar-se
el
tema d 'un loca1 ·,a partir
de les pressions
del joves .Les persones
.
joves sempre · s6n les més actives
i les que propasen idees noves i
com que El Far es va crear el Grup de J6ves que organitzava
festes
i altres
actes de cara al poble,~s
natural
que l'ajuntament
es fes ·
ress6 de les necessitats
d'aquests
joves.Es
va arribar
a la conclusi6 de que construir
un local seria una cosa molt positiva
pel
poble i que calia que l'ajuntament
assumís la responsabilitat
de ·
portar a terme aquestaobra.
-- NO US SEMBLA,QUEDES DE QUE ES. VA DECIDIR LA CONSTRUCCIOFINS
QUE S'HA COMENgAT
REALMENTHA PASSATMOLTDE TEM:PS.
Si ha estat
en procés llarg,pero,degut
als problemea que han
sorgit,no
perla
nostra voluntat.S'ha
de pensar que buscar el
finangament
de l'obra,isobretot
aconseguir
un terreny
ens ha portat no mesos,si
no anys.

-- JAQUE PARLEMDEL TERRENY,VOLDRIA
QUE EXPLlQUESSIU , COM S'HA
. üBTIN~UT. ·
_., L'ajuntament
va estar
treballant
en dos terrenys
diferents.
L'espai
situat- · a.1 costat
de Can Morillo,que
es va deses timar,
te:mta poca supe 'rf!cie,
i 1' era d' en Dalmau que hem pogut comprar
defi~.tivament.Tothom
sap els problemes
que hi havia de L'Era
d'en ·nalmau.El fet d'estar
ésser c ompart ida per diferen ts persones que •hi -· tenien uns drets d'Ús per costum o tractes ,portava
a
una situaci6
legal molt complicada.L'ajuntament
va poguer comprar
finalment
el terreny,pag
ant en total
800.000~,als
antics
propietaris,f
actualment
és doncspropietat
municipal.

I DESPR~S DEL TERRENY?
Es . comengar a plantejar
el tema ,enc arregant
projecte
i planols
a una ofi cina d'arquitectura,a
buscaven formes de finangar
l'obra.

la realitzaci6
del
la vega da que es

PODEU Dlli QI.JINS SO:NE.LS CA.NA.LS
DE .lr'IIJA:NgAME.N'l'?
Si,en principi
vam tenir
contactes
ambla
Di putaci6
de Gerona i
quan els hi va~ dir que co mptaven arnb una aportaci6
personal
tant
de treball,corn
económica per part de l es persone s del poble;ens
van
contestar
que molt bé,que po die m t i r ar endavant. Aixl per aquest any
·rebrem dos milions
d.e pesetes
de par t de l a ·Diputaci6,t
ambé hem
tingut
cantactes
amb diferents
depar tam ent s cte la Generalitat
i
tenim la possibili
tat ct'acol l ir- n os a di verses su pvenvi ons i cr~dits
Tot aixo,més
les aportacions
. dels vei ns de l pob le i algun es quantitats
que sortiran
aels pressupos t os generals
de l'a j unt ament,ens
permeten ser optimistes
i assegurar
que n o h i haura prob l emes economics •.

•

-- EL CuMENtATElvlFA .PEN.::iAR
Ql.JEE;:i VuL IJEST1.
NIB .isL LuCA.L A !Jl.1."!SK~NTES
AC.TIVITATS I NO TAN SOLS A SALA DE BALL,
Aixo és totalment
cert,
i per aixo el loc a l sera un centre
cívic.
Osigui ·que esta destinat
a sala de ball,
sala de reunions,
teatre,
local de la tercera
,edat i activitats
diverses.
A més arn~s, .hi pensern traslladar,
en un dels anexos previstos~el
Dispensari
Metge.

-- EN GRANLINEES, QUIN ES ~L PLAN DE CONSTRUCCIO
QUE ES SEGUIRA?
En principi
una preparaci6
de l terreny,
rebaixant
i nivellant,
i després
comengar amb els fonaments.
Acabat aixo es fara l'estructura
general
i la coberta.
Aquesta fase
l'hem encarre~ada
sota pressuport
a una empresa especialitzada:
Agustí
, que aix .cara pilars
i posara les vi gues deixant
tot preparat
per
la fase de aixecar
par ets :i tata l'obra
interior,
que éso~
comengaran a treballar
activa ment les
persones
de lpoble.
0eguira
la fase
d'instal.laci6
general
de portes,
finestresi
la instal.laci6
electrica
i instal . laci6,
d 'aigua
que també es. faran raali tzar per professionals
del ram sota pressupost.
~·inalment
qEda l'aspecte
ser~ una etapa que anirem

d'amoblar
i decorar
fent pro gr essivament.

,·

tots

els

espais;

que

-- SABEM~u~ E0 VA DEMA
NAR AL POHLB LA SEVA COL. LABORAcIO, ¿HI HA
HAGUTbONAACOLLIDA?
.
Sí, el poble ép general
ha cont es tat favorablement,
aixo ens ha
satisfet
i animat de gran man~ra.
Nosal tras dP.mahe.vem col. la boraci6
en feina consistent
en lU j ornals
de treballa
Yobra, o 40.000 pts.
ienint
en compte que hi ha hagut
gent que'ha preferit
la formula intermitja
de pagar un tant i treballar ~n áltre
tant,
puc dir que hi ha aproximadament
un 45% de treball
efectiu,
un 55% d 'a por t aci6 eco nomica. Per tant te n im un fons econo mi c ini c ial i el per sonal necess ari, qu e perm e t c ornengar les obres
~dia~B:!:e_,

cosa

_ e ~as'~

:e~.

::=

-- St:, .1:5L1,_
':_L::;
~..A - O:HfA .!'t; _,A A P.l:!;R
. SERA 0U.l.'
;I CIE ·1· E.L TREBA.LL
ACORuAT Ai.~.8 ELS VEL ~:::; D0L i.-0 .l::ILE
, P.t;R ACA.8A.l:{
-B.Ú '1'0·1 ?
1

.!:!;nssembla que no, perque encara que amb un jornal
es faci
molta feina,
l'obra
,s de gran envergadura.
Quan s'ha g in ~caba~ els _jornals emparaulats
llogarem
un equip de paletes
~que ens acabin de fer
l'obra.
El nostre
criteri
~s demanar p.omés una v~:gada la col.laboraci6 del poble.
Intentarem
llogar
gent del poble , dones creiem que
s'ha d'atavorir
als professionais
d'aquí
mateix,
de manera que la
construcci6
del local
doni céneficis
al poble des del. primer moment.
~ CuM S' O.KGAN1.TL'..ARA
.EL
--TEN.LM 1JONC0 .PA1.,E
·T.r,S D.LSPOSAT0 A T.l:{E.bALLAR
TrtEBA.LL?

La majoria
dels paletes
existents
al poble ens han promes la
s eva col.laboraci6.
Dies enrera
es va fer una reuni6
amb els paletes
i ells mateixos
en van escollir
dos que seran
els encarregats
de dirigir-los
, en Jaume Reixach i en Francesa
Murillo.
A nivell
de coordinaci6
de person e.1 -tenim en Lluís lJoll i en Miquel Arasa,
que s 'encarregaran
d'establir
els torns i de distribuir
la feina entre els col.laboradors.
O sígui,que
els paletes
dirigiran
l'obra
i els altres
di _stribuiran
el personal.

Estat

de les obres de construcci6
c{vic.
del Centre

--JAQUE PAHLEM DE COORDINACIO DE FEINA, VOLDR~A PREGUNTAR SI LA
COMISSIO QUE ES VA CREAH EN LA HEUNIO DEL POBLE , FUNCIONA EFECTI;i[A
MENT.
Bé, com se sap, es va escollir
una comissio
formada per des persones del poble,
dos del grup de joves idos
de l'Ajuntament.
Despr~s
es va decidir
que jo coma batlle
del poble presidis
aquesta
comissi6
Algunes crítiques
que s'han fet provenen
de que aquesta
comissi6
hauria d'intervenir
en els r assumptes
economics,
pero creiem que les
gestions
economiques
s6n qüestd:ons
que pot realitzar
molt mes adequadament l'Ajuntament.
·
·
.
La comissi6
té altres
feines,
i si hi ha gent
que encara no ha
treballat
'ja
arribara
el moment en que ho hagin de fer.
·
~n pri~cipi,la
comissi6
ja ha fet la feina de passar
per · tot
el poble
establir
les col.laboracions
de la gent.
Hi ~a gent que
a de dirigir el personal i gent_que tindra cu~a de
s'encarregar
proporcionar
tot el material
d'obra
necessar1 . Per tant cre1em que
si hi ha bona disposici6
i ganes de treballar,
de feina n'hi haura.
per tots,
i la comissi6
funcionara
plenament.

--CANV l.A:.NTlJE 'rEMA lVl
'AGRAlJAHIA .PREGU .'l'
BE SI S 'HA .PENSA'l'A
NIVELL D'AJ U.NTAMENT, EN COM ES G_¡<;STI
O_.i.....:
_ ...:.rL<..:E
N'l'RE CIVIC'!
En principi,
he de dir que l'a juntame
coll{3id e~a que el . cen trd~
clu-ic és de tot el poble i dones , es a ::-erqu e t othom en pugu 1 isfrutat.
El terreny,
encara
que munic i a,
' h em pa gat entre
tots
i l'edifici
també el construire
m e ntre
o s, i p er tant els col.labou.:
ir amb aixo que la
radors
s6n una mica propietaris
de tot.
gesti6
del centre
cívic
s 'ha de fer comuni ariamé nt - nomenant una comissi6
que es cuidi de program af a ctivi
as
· adm inistrar
el funcionament • .No creiem gaire
en la idea d' na s ocietat
cívica
cl~ssica
,dones de vegades es poden crear divis i oDB e el po ble entre els que
s6n · socis i els que no. ~ns a gra daría ac onseguir
qu e tot el poble
pogués ser soci del centre,
i part ici ése_
es di ferents
activitats.
lJe tates
maneres aixo es discuti ra
ése
a ant i ja perfilarem
més les idees .
--.PEliO AQUESTA COMI0SI O uE0TuRA D~D
.l<'OHMAlJA
'?

u1

c~ T~- -, -~-

HAUR1A D 1 E0TAH

Ens sembla que hauria
de partici par-~i
a_e.rL
els membres del
Grup de Joves,
gent del poble que li a gra és ~er cose s.
Ara bé ens sembla que l'Ajuntamen
t no .r:a.ur~a e pa rticipar-hi
directament.Ajudar
en tots els aspec tes,
er'
onar to tal autonomía a la comissi6
gestora.
A l'ajuntament
no li pertoca
or gani tzar a~ ' esL
·pus de coses
i encara
que aquest any ens farem carre c a e : a =es a, amb la construcci6
del centre
cfvic delegarem
aq uesta res::- o!!Sa ilitat
cap
algu na .
al Grup de Joves o cap e la comissi6,si
se -'.::E. crea
--1 ARA, A N.1V~L.l.,ID;S .t'ErtSuNAD , .PO.KTA A~U~S- - ~.,,
BAT.LL.15?
Borne, jase
sap que sempre
resoldre
tots els problemes.
de poder tenir
un centre
cívic
fer-ho · lo millar
possible.Aixo
gent que col.1auo1 ·i en aquest
responsabilitat,
dones nomás
No cal oblidar
que quffii. esta

~U

'::,'_

~·E.1NA AL

i to ca
hi ha una perso_e a _a que
Pero
aja, a mi ~ 'agra a olt la i dea
i pertant
m' o aga o be i intent o
si, m•a gra daria
nsis~ir
e n que la
proJecte,
tíngui
cert grau de
així podrem fer les coses ben ret es.
en joc el n ostre
prestigi
coma p oble.

--QUlN ~S lJONcS .l.,'~STAT ACTUA
D D~ D~S OBHE0?
i s'han
fet
Actualment
hem pre parat el terreny,
Probablement
abans de la festa
ja estara n ple ns i
· rebre els pilars.
De fet hen tin gut una mica de ret
qUestions
tecniques,
de gu t a que s'han refet
els pl

els fonaments,
pre parats
per
ras
per unes
anols.

--AMB QUIN PLAQ S'ACABARA L'OBRA?
Tenim previst
podrem ballar.

que pel

dia

de Sant

Martí

·de l'any

que

~f, ja hi

--FAREM DONCSU
NA BONA I NAUGURAC
IO?
óViQentment,
la
una festa
d'a~uelles

inau gura ci6 del centre
que fan epoca.

sera

una ocasi6

per

fer

·

aixecar-

un
PO ble
Tots,arribats

a un a certa

ens servim

de vegades

edat,deixem

d'ells

que els

per deixar

records

estar

els

ens envaeixin.

Fins

i tot

mald eca ps que la vi da ens oor -

ta.
I tots,tots
tures

els

i jocs

que hem nascut

es ....colliriem

Després

d'aquells
als

el mateix

13er res

del

la.Ho
ten

parlar

que és el
l'esde

Per aixó

venidor?

demostra
redu'ídes

orecisament

de passat

em preocupa

'lU B

em lamento

de deb ó.I

cada vegada

l'evolució

millar

No ens adonem
~s qu e les

poble

ser

anys.
cap a rora

rora

i pot

de t~r -

ara

d'a 'luí,valore~
no la canvier{em

manca d'espai

de present

parlant

de futur,

que vei § els

de l'escola

i r4~ur

del

nostre

.. , uí si no els

urbanes

escales

unitaries

po-

joves

i l'aire

natural

... Quedar{em

de les

cosss

cao a la vi-

es nerden

r¡ue? .. Poss i blement
ll iure

es comeni;;ar a perdre

són millors?

i ·coneixement

i no i e s decantarse

que eren. Per

llibertat

l'escola

nois

rural.Les

del

que la natura,la

_que perdre

escales

sino

..

a una mínima porció

socials.Que

a'luests

aven-

món.

no vull

portara

tots

més o menys ll~rgues

el nostre

les

l 'al ternativa

on do mina l 'a ra ny d'expansió

tempor ades

tran qui li t at que e ns ofereix

ble

poble,revivim

que si en s donessin

anys d'adolescencia

r¡ue hem viscut

en aquest

marc qu e ens ha envoltat

aquesta

rero

propers

de la i nfante sa .Ben segur

a viure

so bretot

en anys

orejudici.s

per aprendre?

l 'erit itat

sorpresas

si

1ue tenen ,per

o res-

del

...

poble.

sab¡ssim

exemple,

la
el s nens
\

d 'alguns

nuclis

de Barcelona.

cola,una

de les

monitores

pa~~s de reco~eixer
De la mateixa

Sen se anar

m'explicava

de termi nats

manera

animals

1uan és _ hora

més lluny.,

que nens

en una estada

d'una

dom~stics

de di vertirnos

escala

a una gr~ .ja es -

barcelonina

\\'

ere \ inca-

.
utilitzem

el ooble

només qufn

no

1

disposem
plies

per

de mitjani
ªpassar

. per sortir
l'estona?.

d'ell.No

hi ha aquí

possibilitats

més o menys a~ - 1

Veig
la

realme nt

manca

étnic
Les

problematica

de unitat;i

de la

poques

tives

una

no cal

dir

en a1uest

poble

que v e donada

1ue

oot

ser

Fonamentalment

es

pel

resumeix

en

diferent

origen

població.

famílies

originals

de conjunt.No

enda v ant

greu

hi

projectes

resten

ha 6ot

ser

comunitaris

mig enclaestrades
feines

perqué

a fer
sempre

a casa

en bé del
hi

ha les

seva

poble?

i manquen

·'

postures

inicia-

.. Costa

de tirar

indivi

dual s gue

pre v aleixen.
Es necessiten
que

propostes

tendeixin

a millorar

Jo concretament
pero
Si

er

que en principi
durant

el

curs

curs;a

l' est iu

q ue fa

és dedicarse

Cree,

per

és

la

una

it

una

molt

a activ

feines
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GRUP DE JOVES
Benvolguts
joves d'El · Far:
M'adrego a vosaltres
amb respecte
i carinyo,
amb respecte
perque us tinc en malta consideraci6
i carinyo perque,
com vulgarment es diu us he vist neixer a tots i m'entristeix
i cree que
aquest és el sentiment
d'altra
gent, veure comes desfa un grup,
en el qne haviem confiat
per canviar
el taranna
indepen . dentista
del nostre .Poble • .. . _ .
No sé quins són els motius del vostre
desanim, potser la manca d'6bjectius
, potser
la falta
de col.laboi~ci6.
Indiscutiblement el temps canvia i amb ell anem -canviant
les persones
i el
que pera
uns era objectiu
primordial,
potser no ho sigui per als
que es mouen ara dintre
del grup.
Alguna vegada us he sen ti t a d.ir que "n' esteu cansats".
Jo us
die clar i catala,
que sibé és veritat
que a vegades se us hah
promes coses que no s'han complert,no
ho és menys que tots e1s
qui abans de vosaltres
han portat
a cap tasques
socials
importants,
no se'ls
hi ha reconegut
facilment.
Es més, dintre
del nostre poble, de tant en tant,
brolla
una saba nova, de gent inquieta
i
il.lusionada
en fer quelcom, que lliurant~lo
de les obligacions
de ~ada día, el realitzi
coma persona.Q'l'y.i no recorda
les ballades de sardanes
dels"tres
pincells"
o les sessions
de teatre
que
no tenien
cap altra
fique
divertir
o entretenir
al nostre
poble
i ja més cap aquí, la Festa dels vells
o la quitxalla
organitzada per joves que us han precedit
dintre
del grup i tot,
fet _
sino arnb menys, sí que amb els rnateixos rnitjans
que teniu vosaltres.
El que és impo~tant
és tenir fe en uns mateixc;s , esperit
.ie grup i ganes de trevallar
per aconseguir-ho.
·
Pero, el que si de veritat
em fa por és,que no sigui,
el que ·
abans esmentat
la causa del vostre
desanim sino
que estigueu
incubant
aquesta malaltia
social
tan 'important
que se'n diu "PASSOTISME" .Tots sabeu el que vol dir qaquesta
paraula.
Dones sí 1
PASSAR, de la feina , dels companys, dels · bons modos , dels va:..
lors morals,
de l'entorn
•••• Seria molt greu que aquesta malaltia invais
el nostre
jovent i és aquesta
por el que m'ha fet
escriure-us,
perque coma rnare que s6g de cinc joves d'El Far
o tan sols coma veina d'aquest
poble, em cree arnb la obligaci6
moral de posar-vos
en guardia
jaque
podría ésser,
que pel que
és habitual
aquest comportarnent en la societat
d'avui
el donessiu coma conducta normal i ja sabeu que PASSANTmai farem un
tróbi bé.
poble on es respecti
a tothom ion
tothom s'hi
Tant de b6,
que després
de la festa enceteu un nou any amb
més il.lusi6
que aquest que deixem enrera i tots els joves
d'El Far, us sentiu
obligats
i identificats
dins el grup perque
rectificar
és de savis,
Sera llavors
quan la gent gran podrem
tornar-a
sentir-nos
o~gullosos
i refiats
del nostre
jovent, . doncs
. de vosal tre.s, no sols depen el futur d 'un grup, sino el futur
del nostre
poble.
FELIQ FESTA MAJORA TOTHOM
BEN CORDIALMENT

Fina
e ompany

SERVICIO ELÉCTRICO DEL .AUTOMÓVIL

JOAQUIN FRIGOLA SERRA
SERVICIO FEPt1SA .. ··

- Tel. 502647

Calle PROGRESO , 11
F 1-G U ERES

~etia-For111~
.
·~s~ · qt

~~
~~~.
ü FRANCESCe))

. carrer Sant Pere, 7 - Tetefon 50.67.)15 - F I G U ERES
. Avinijuda ly'lestral, 4 - Tel. 38.13.42 - EL PORT DE··LLANCA .
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¿?

el iovent

El present
article
és en efecte,
l'exposiciÓ
d'una
enquesta
realit
~
zada entre
diferents
joves d'El Far d'Emporda.
Ara bé,el
proposit
d'aquesta
enquesta,
no ha estat
en cap moment el generalitzar
ni el con~ixer
a fona,
tots
els aspectes
de la juventut,
jaque
aixo és una
tasca
molt complexa
i fara del nostre
abast.
Hem centrat
principalment
l'enquesta,e~
la qUestiÓ de . les activita
ts
culturals
i daltre
tipus.
Creiem que la vida d'un poble es mesura prin cipalment
pel grau d'activitats
socials
qu 12 s'hi
ralitzen.
I nafuralmeht les persones
que mouen aquests
tipus
d'~ctivitats
són, engran
part
els joves.
hi ha una altra qUestió important.
A El Far d'Emporda
per
Tanmateix
motius
de situacuó
gegrafica,
socials
i economics
s'ha donat amb forga
el fenomin de.la
immigració,
així tenim dues comunitats
ben diferencia
das: la comunitat
catalana
o nativa
i la castellana
o imrnigrad~.
El xoc d'aquestes
dues cultures
ha portat
problemas
i certs
moments
de tensió,
dones
als immigrats
els hi ha costat
adaptar-se
a Catalunya ,
i als catalans
acceptar
la presencia
de la colffl..Jnitat castellana.
Encara qie creiem
que la integració
de les dues cultures
s'ha
realit
zat definitivament,
a nivell
de carrer
i sobretint
a nivell
d'activitats
socials
i culturals
es nota una certa
diferencia.
Hem volgut
doncs,copsar
les opinions
dels
joves
de la comunitat
cas tellana,
que 12 majar part d'ells
han nascut,
al poble i són tant
alfa renes
i catalans
com qualsevol
nadiu,
pero que per qüestions
circumstancials
foBmen un grup amb característiques
propias.
S'ha enquestat
a joves
de 14 a 18 anys dels quals set eren nois i
dues,noies.
Només dos d'ells
no han contestat
a algunes
preguntes.
Segui d ament oferim
l'an~lisi
dels resutats
obtinguts.
QUESTIONS:
1- ijue creus
que hi falta
al nostre
poble?
2- Que trabes
malament
del nostre
poble?
3- T'apuntaries
a algun grup social
del poble?
RESPDSTES,:
lª

plregunta;

"Jo cree que hi falta
un movimen~ esportiu"
"hi falta• un grup que s'encarregui
d'organitzar
11
teatre
i altres
activitats
,un Jloc
de reunió
pera
nois i noies"

excur :'lions,

festas,

2ª pregunta:
" les f estas
ja no són com les d'abans"
.
,
"e ls carrers
haurien
d ,,esser mes
ne t s "
només per
"que les festas
no siguin
organitzades
~ o ens hi deixin
participar"

qu~tre,

i a nosaltres

1

32 pregunta:

"si no canvien
les coses,
no"
"no, no ens deixarien
fer res,
"Jo no m'embolico"
"m'agradaria"
"sí,per
que no?"

i

només manden uns quants"

COtiCLUSIONS:
Els joves traben~
faltar
un grupo
unes persones
que es cuidin
especi f icament
d 'ells,
.i els coordinin
i aconsellin
directamant
per
a fer activitats
diversas.
També és important
remarcar,
que els joves desitgen
un !loe propi
per reuni~se
i estar
al seu aire.
Podrie m dir una mena de casal
de
joves.
Comes veu l~s festas
realitzadaes
en epoques anteriors
van
tenir
for9a exit entre
la juventut,
do nes es co nsidera
que eren más
bones que les actuals.
Natu r alment,el
problema
és
que les f estas
es basen només en el ball
, sense completar-se
amb altres
act iv i t a t s. Ai x~ no Is suficiant
perqu}
els joves es sentin
interessats
e n elles.
o ' ~ltra
banda al no disposar
d'actes
es~ecÍficament
dedicats
a
el ls , entre
els J·o~es es fomenta l 'opin iÓ de que eis organitzadors
,
s ón persones
que els iargine n i no els tenen en compte. Caldra dones
d; n csJ renovar
l a manera de fer les f estas.
l a tercera
pr~gunta
fa · ref e r l mcia clara
al Grup de Javas,
que ara
par ara és l'únic
grup socia l existent.
Sembla ésser
que el ~rup de Jbves té
actualment
una mala imatge
entre
els javas.
Ara bé, hi ha u na situació
de dubte,
no de negativa
total.
Seria bo
tenir
present
que hi ha ge~t amb bona predisposició
par integrar-se
en
grups socials.
Es necessari
portar
una tasca
de sensibilització
entre els javas,
par
t la de demostrar
que la seva participació
és possible,
i que l~s seves
opi ni ons i idees s~n prou importants
par
escoYtar-les.
.
.
Creiem que cap dels problemas
exposats
pels enquestats,
,s un
p rob lema sense solució.
Cal reservar
un espai en el futur
Centre c!vic
per crear
un
casal
de joves.
Cal que el Grup de Joves millori
la seva imatge ·
poden esdevenir-ne
fudava nt aquests ,altres
javas,
dones ~olt
la comissiÓ
encarregada
de gesturs membres. I cal fina1ment,que
tionar
el Centre
cívic
treballi
fort per millorar
les festas.
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Als autors
del present
article,
se'ns
va acudir
que podriem
rendir
un
p Btit
homenatge,a
l As persones
grans
que per dive r ses circunstancies
són
fara
d el poble.Tot
pensant,cosa
0 ue no
fem gaire
rnai,vam
caure
en oue podriem
fer una petit a e x cursió
p e r anar a
veure
a en Tano i a la Montser rat Llaó
Decidits,olens
de joia
i amb oocs
duros
a la b u t x aca,vam
anar a com p rar
unes flors
per fer-los
un obse q ui.
Rambla de Figueres
amunt,arribarem
al ~ospital,al
q ual vam o ntrar
per
i despes
de molt
dirs6cio
equivocada
demanar
aconseguirem
trabar
l habitacio
109,ón
hi havia
la Montserrat.
De primer
no ens va conéixer,pero
despres
es va emocion~i
molt ambla
no~tra
prssencia.Quan
li vam donar el
ram de flors,es
va ben atabalar
i de
passada
sns va atabalar
a nosaltres
de
tal manera
que vam haver
de recórrer
a
una infermera
(perque
col.laques
el
rarn de flors
en un lloc
adient.)
La Montserrat
Llaó,e~plic1
que a casa seva havia
caigut
i s · ha via trencat
la cuixa.Portava
üa un rnés a !'hospital
i segons
l'infermera
l i quedaven
uns quants
dies
de convalecencia.Xerrant,xerrant
ens va qir que la tractaven
molt b,,que
les noies
que 1·atenien
eren .molt simp1tiques
i que menjava
moltes
bledes.
i per aixo
Ens va dir que li sabia
molt greu no poder ser a la festa
varn quedar
que tornariem
a visitar-la
i li portariem
la revista.
També ens as ~eguri
que tenia
moltes
ganes ~e tornar
a casa se va.Una vaga~
da trabada
la sortida
varn enfilar,dret
enll~,la
carretera
de Banyolss.En
arrivaat
al poble
del llac,qua
per cert
una mica m,s i ens hi fiqu em d~ ple
vam pas b ar per l'Ajuntament
a demanar on vivi a en Tano,per
que no en teniem
ni idea d'on era la residencia
dels ;•Desamparados~
Una vagada alla
vam
quedar
moixos perque
no eren hores
de visita,pero
una senyora
molt amable
ens va fer pib~ar
i així
vam poder veure a en lana.
En aquells
moments e stava
a la sala
de la televisió
amb un grup dw cmmpanys ,f ebt petar
la xerrada.
..

·P -

set' :motiu
tos.

El vam saludar
perqu~ !'home

i li donarem
ens enseny¡s

la
el

planta
jard!

que oo=~on li
e_s

_
--E-

_ :: al cosa va
antes
fo ...

- = s en senya'
En Tana molt animat,amb
bona salut
i ben grass_
tata la residencia
passant
pels menjadors,la
zona de -===,-ª perruqu eria,l~
parroquia,etc,etc.
Aviat ens despedirem
parque tars
els avis
a :
'_ a= a rosari.
A la parta vam sentir
que tocaven
sardanes,i
en Tano e=
s = ~-ic ar que
era la Festa Majar i volia
que tant si com no,anass · _ :e--~-·
Pero nosaltres,esgotats
i en aquells
mame s ~=-~= ;2s3 in a al
cotxe ~ cap duro,vam havar de marxar cap a casa.
a bon a F"es2
Tots dos ens van encomanar
que dessitjes
s:
t.
ta Major,i
que si alg~ els valía
anar a veure,ser
ia
- Els

Viatjers:

Judi ht -~~-a_e-~
_
Pera

i

:::-~se rrat LlaÓ
- __ : _am de flors.
--=-- eu com la
-=s~-2.
trepi da
. dirigía
,
~eraci o.

=====~n=a

Una altra
vagada veiem
a la nostra
terrible
redactora,
adormida
sobre en Tano, que
!'aguanta
sense problemas.
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PRDBLEMATICA

DEL

GRLJP

EL Grup de Joves és concient
de que actualment
la sev~ imatge davant
opini6
pública
esta molt deteriorada.
gens la situaciÓ
A alguns
ine11bres del grup llliH:ll, no els satisfa
actual
i el fet de que nn es continuin
efica9ment
les tasques
comen;adss ja fa anys pels me~bres inicials
del grup. Per tant
s'ha trobat
convenient
oferir
una explicació
de parque s'ha arribat
a aquest
punt
no gens positiu.
Un dels factors
principals
a tenir
amb compte és el fet de que ~'ha
produit
un canvi de mentalitat
molt gran en els joves i en general
s'ha perdut
l'intares
par continuar
realitzant
activitats
de cara al
poble,
inclÚs
l'interes
en participar
en les
tradicions
festivas.
Actualment
sembla ésser
que els interessos
del jovent
s'inclinen
molt
m~s cap a ·activitats
fara del poble.
Evidentment
aquest
temps dedicat
a !'exterior
ha privat
que ~quests
joveé,
en la majoria
dels casos amb voluntat
de fer coses i quasi tots
integrats
en el grup,
hagin participat
efica9ment
en les ta&ques d'organitzaciÓ
de diferents
activitats.
La falta
d'eficacia
i en molts casos de responsabilitat
personal,
van provocar
un estat
de confusió
i una !larga
serie
de discussions
entre
els membres.
Amb tot aixo es va fer molt dificultós
organitzar
adequadament
les activitats
i finalment
sorg!
un problema
d'ordre
intern.
Aquest problema
era molt difícil
de resoldre
dones el
Grup de
Javas és una entitat
obertaJ
que entota
la seva historia
no ha tencat
mai les portes
a ningú que tingui
ganes de participar
en l'orgnitzaci6
d'activitat~
i exigeix
només una certa
responsabilitat
personal.
Així també,
no té poder per excloir
a ningú,
jaque
la seva filosofia
es basa en una igualtat
de tats
els membres i en un respecte
rec!proc.
D'altra
banda també ha existit
una crisi
de motivacions
degut a
factors
externs
que encara
que sigui
un fet normal en aquests
tipus
d'associacins,
ha influit
notablemant
en la marxa del grup.
Malgrat
tots
els problemas
exposats
hi iha una ferma voluntat
de
continuar
i par tant
ens proposem i ens comprometern a portar
una reconstrucció
total
del grup,
jaque
ens sabria
molt greu que una cosa tant
dem~nada i esperada
com és el local
es quedés seo~e activitats
per part
nostra.
,
Pr~xi~ament
discutirem
:TOTS la nova postura
a prendre
per
arriar
més fermament
de cara a fer activitats
que acompanyin
al nou centre.
la
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~ius
aferrat
dalt
del turó que sura
da munt la mar en calma dels conreus
i en immobil,
alada
singladura
trave sses l'Empor da que tens als peus.
~n
cap escull
inesperat
t'encalles
en mar i cel domines tots
els blaus;
veus Emporion,
la de les tres
murallas,
Fort ia de la reina,
els dos palaus.
";stellÓ:
la del pont de set arcadas
i -magna catedral,
que el poeta ungí
rell igant
els sonets
i les baladas
amble s cintes
del vers alexandrÍ.
~l
Pi ri neu, que l'urc
dels vens
i~olca
neu als flanes
del Canigó,
la rnuntan ya del ~Ón que pósa fita
entre
[mpor da i Garrotxa.
L'horitzó

concita

~nlla
dels aiguamoixos
i les clases
on l'her ba té desvaris
de perfum
i l'esrnola
da fal~ del golf de Roses
que sega escumes i agarbara
llum.
lar
d'Ernporda
que estrenes
cada dia
l'alb a i a la nit en casta
nuditat,
ni la cmutat
et guanya en gallardía
vivi nt com vius,
per sobre la ciutat.

o
e
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PRESllfil
No hi ha pas molt,segons
notícies
que comentava
1 1 home del temps
1
i fent
cas d anomalies
o ue s'observaven
en la naturalesa,presagiant
un hivern
anormal,deia
dons,que
en ple mes de set e mbre,quan
aquí
ens rostíem
de calor,els
pagesos
de Suissa
dsclaravsn
que les aus
migratories
ja eren tates
fara
i que aixo era senyal
d 1 un hivern
rigur~s.lambe
deia
que els esqu i rols
havien
apilotat
més quantitat
de nous qu ,~ de costum
per passar
lthivern,t
o ta vegada
que en aquslls
indret
s llindant
a mb Alemany a hi ha molts
de noguers
i és el seu aliment preferit.
Coma cosa pot se r encare
més curiosa,afegi
que als gossos
de la
Vall
dlHran
rest a ven a ~ b molt dr, ~e l i aqueixa
anormalitat,als
veins
1
valls
també els hi demostrAVa
cruesa
en el proper
hivsrn.
d aqueJles
Oons deixeu-me
par.lar
d 1 u n hivern
q uals e vol,amb
una salvetat:aixl
1
com cada volta
que he posat
el meu gr.a de sorra
en la confecció
d aqueixa
revista,ho
h~ fet mitjan~ant
la llengua,el
primer
mot de la
qual
aprenguerem
de la nostra
mare,en
aquesta
ocasi~,voldr~
fer-ha
ambla
que tants
anys anant
a 1 1 escala
en toca apendre.

•
•
,n,,erno
el
El frío
ya ha aparecido
y el buen tiempo
ha terminado
e l bien est a r pues se ha ido
po r que el invierno
ha llegado.
Que triste
el vivir
en esa estació
Última
e n cerrar
cada año,
como si de un ~ola y fuerte
tir~n
~ e llevase
el p5strer
d~~engaño
El sol disminuye
de temperatura
como ~i a él también
el fria
no lo tratase
con buena cord~ra
pue~ parece
que ha perdido
su brío .
Los
acaban
ya que
con lo

árboles
con su aspecto
de desolar
el paisaje
la naturaleza
se viste
peor de su ropaje.

Acurrucados
dlgunos
pajaritos
preservándose
de la intempéri:_J
aguarden
del so l algunos
rayitos
que no descienden
ya en serie.

triste

··

De la leña
el chisporroteo
que bueno poderse
arrimar
y lo que produce
es que creo
en un sabroso
bienestar:

Cuando las escarchas
aparecen
con su nívea
blancura
los mismos hombres
se estremecen
Y andan con menos soltura.
Copos de nieve
que de s cendiendo
a la tierra
se van deslizando
u al suelo
casi
cubriendo
con su blancura
tapizando.

al
de
se

Ruge el viento
huracanado
como si en la f a z de la tierra
no hayan a6n terminado
los estertores
de cierta
guerra.

Dichosos
los que al hogar
pueden
sin miedo
acercarse
y el invierno
así pasar
sin d e l fria
casi
acordarse

De noche bien embijados
invierno
se hace frente
día un tanto
abrigados
soporta
más buenamente.

Ura ya eea lloviznando
ora cayendo
agua a raudales
el invierno
va ajustando
así
sus cuentas
cabales.

~ i un plebiscito
p ar a el invierno
¿ quien
en contra
y endo con alegría

Aparecen
desolados
los paisajes
árboles
desnudos
completamente
desiertos
~~si todos
los parajes
y frias
estan
completament
e.

Oh! q ue aplastante
e inmensa
la derrota
pues toda una mayoría
se congratula
en t3l

Nubes que al sol cibriendo
a la tierra
van privando
de los rayos
que descendlend
a ratos
la van calentando

Y la 6ltima
estación
sería
aií
suprimida
al menos que por compasión
e n adelante
fuese
menos sufrida

o

hubiere
sacar
no fuera
a votar?
sería

nota

así los dí a s
sin que el sol se vislum b re
noches
cruentas
y frias
se suceden
segun costumbre.

P e ro e stas
son vanas
ilusiones
que a la mente nos acuden
y paradójicas
comparaciones
q ue no c reo nada mud ~ n.

Sobre la supGrfÍcie
del a gua
flota
e l cielo
con cierto
espesor
esperando
como hierro
en la · fragua
para
~blandarse,un
poco d e calor.

Oe invierno
s han existido
o i'l· .1iernos
así e x istiran
siem p r e ha s ido temido
y en a de lante
l e t e merán

Casi se vive de tal
suerte
que los dias
con su monotonía
p resagian
la cierta
muerte
q ue aparecerá
algun
día.

Pasaran
l ~s ge nsraciones
y el invi e rno trinfante
azota rá a l as naciones
como e n q ual q uier
instante

Disminuye
la gente
d e e statura
encorvándose
ligeramente
como si l a pe q ue ñ~ altura
no sinti es e el fria
viva mente

Guardarse
del invi e rno
y a que siemor
y los
hombres

Y transcurren

El

Far

lo que se pueda
ha y que hacer
e se queda
han d B p e recgr.

1

D Emporda
PERé.: COL.L
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1985

El

fum3r

molt

al"tahaco",és

facil

r,ero

d' agafar,
1 hRS dA dei x ar

de

fAr

un riran

Es comenr.a
entre

amics

aixo
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sense

dema

ser

la

així

perque

el

és

del

vicies

el

1 home

i a t revits,

te'ls

re

droqa.

par

poder

un r: as amo n t,

fes~a,

vespr2,

que

com pa l

nicotina

valen

q~o s ' emp assa

bronquis

i

malbé,i

Ja

t,

el

pulmon s,
no s ón b ons

respirar.

que

va . m~tant

t'ataca

,

mal.

Es un "verano"
i

l

dolent

rlac

ira

la

els

en genera

"tabaco"

1

Tota
tapa

se r i una

abans

metges

perjudica

hroma

ji a , un p e r ce 1 e b r ar

o tres

els

per

els

més ~rans

~ue

un altre

dos
i

Fent

onnsar

11 n

tant

1

s;icriFiai.

i amiqµes,

fa

Tots
consideren

1

S~

has

un vici

al

cor

si

és

no té

mid a·,

po c a p o c ,

•

Fa permanent.

•

Al"tabaco''
apoca

noc

un de molt

ílons

nnmés
gue

vici

si

que
,

amb ell.

cap

alim n nt

a l r.os,

vitamina,

q r an rtir:otina,
~s neqre

com si

és

, n s.

Jo en sóc
em té

tan

gran

al

llavors

quasi

parque

1

Par

ja

no feu .co m j o ,
ha

t ha cremat

aíxa

i.

fet

mal ,

no val

aquest

amb tot

bon

cor

voldria

que

el

no el

precipic

que

1 quan

ja

,

castigat

em portara

deíx~

aques t v i ci,

perjudicat

Us aconsello
de

rer.omanar

cap

Ja

tJn r.onsel.J

ma l r.ost11m evi t ar,

No n o rta

la

petit

Míreu

que

no comenceu

nnmls

tan

vole ,, cre 11r8

11s puc

n i tamnoc

en x ic,

qros.

si

aq u est

an e m ac o stu~

i de xic

d 1 aquell

Fent

tant

ens

comence;siu

de de b ó .

home d 1 El Far

i sent i t , ·
11

tabaco

mal eit ,

11

a fumar .
Jaum e Revir as

Fu ma

rs el temps que em sob~a per
que em fa pensar
i vise enmig d 1 esperances
i ploro
a cada segon perdut
i cree en un dema
sense
raons per plorar
i entre
tants
p8nsaments
se me•n va el temps
i he de tornar
a p~nsar.
rs el temps que hem falta
per
que em fa tremolar
i vise enmig d 1 anyorances
i ric amb cada segon passat
i cree en un ahir
per creure
en un cierna
i entre
tants
sofriments
se me'n va el temps
i jo torno
a tremolar.
rs el temps que jo he perdut
que em fa solitari
i vise enmig del nou món
i ploro
quan 3m santo
sol
i cree en un amor
que em faci
creure
en tots
i entre
tants
impediments
se me'n va el temps
sense
poder estimar.
I

rs el temps que jo he guanyat
que em fa cridar
i vise enmig de petons
i ricen
cada segon ' viscut
•i cree en un amic
que em faci
sentir
felic
i entre
tants
sentiments
se me'n va el temps
cansat
de somiar.

rs

el temps que ha de passar
que em fa estimar
i vise
enmig di esperances
i vise enmig d 1 anyorances
i vise enmig del mau món
i vise enmig de petons
i ploro
i rica
cada segon
i cree en tothoin
i entre
tants
experiments
se me' n anira
ei temps
contenb
d 1 haver viscut.

l

viure

'P
o
p
viure

•
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E
1
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L'ADHESIÓ A LA CEE

1 L'AGRICUL
TURA
l~T 1:!0UUCCIÓ
L'entrada
del estat
rooea,
s'ha
de considerar
pel futur.

espanyol
a la
un fet hitóric

Comunitat
Económica
Eui de gran importancia

Ara bé, aquesta
adhesió
1; 0
s 'ha fet sense
ser discutida
i criticada
per arnple~ sectors
de la societat.
Especialment
~iscutida
ha estat
la cart
del tractat
roferent
a !'agricultura,
queja
des de sempre havia
passat
per ser l'obstacle
més important
per
la integraciÓ
a la e.E.E.
!'actual
tractat,
per l'agriMalta gent considera
perjudicial
han arribat
a posar
en dubte
cultura
espanyola,
i molts pagesos
que la adhesiÓ
fas interessant.
Aquest pessimisme
esmentat,
i el fet de que !'agricultura
sigui
un dels
sectors
econ~mics
més imJortants
a Catalunya,
i
base fonamental
de la vida a El Far d'Ernporda;
m'han fet oensar
que seria
interessant
realitzar
un petit
anali~i
del irn~acte
que
tindra
sobre !'agricultura,
l'adhesió
a la e.E.E.
~ aquest
analisi,
tracta
r em d'esbrinar
quins problemes
i
avantatges
tindran
tres
sectors
agrlc~les,
que són majoritaris
~l nostre
poble,
i al reste
del Emparda,
que s6n:
Els cereals,
la producció
lletera
i el sector
porquí.
s'ha

Tanmateix,
de contestar

abans
una

de parlar
especÍficament
questió
fon2mental.

VAL LA PENA INTEGRAR-SE A LA C.E.E.?

..

º~o
~

•

d'aqUests

temes,

El funcionament
de la e.E.E. respecte
al secto _r agrÍcol8
es regeix
per un conjunt
de lleis
i reg~amentacions,
conegudes
pel nom de Politica
Agrícola
Comuna (P.A .~. ).
Actualment
aquesta
política
passa
per una situaciÓ
forga
delicada,
i s'ha
comengat
a plantejar
un procés
de canvi
que
afectar,
profundarnent
als paisos
comunitaris.
·
·
El problema
de fans de la P.A.C.
és que amena9a arnb esgotar els recursos
presupostaris
de que disposa
la e.E.~.,
degut
a que a Europa,
al llarg
d els Últims
anys s'estan
produint
uns
enotmes
volums de productos
~xcedentaris.
d'Drientació
i Gar~~tfa
El FEOGA, que és ~f Fans Europeu
ÁgrÍcola
i efectúa
tates
les intervencions
i compres
de garantía necessaries,
s 'h a emportat
des de 1981 el 80% del oressupost total
de la Comunitat,
i encara
que aquesta
xifra
ha minde perill
de souat als anys 1983 i 1984, hi h a una situació
brepassar
el pressupost,
i convertir
la C.8.E.
en deficitaria.
Es dones,
lÓgic,
oreguntar-se,
i més encara
tenin
en compte que la nostra
adhesió
complicara
la situació,
si és un bon
negoci
formar
part
d'una,
diguem-ne
societat,
que pateix
greus
problemas.
Tai:tmateix,
l 'adhesiÓ
d 'Espanya,
era un fet ineludible,
si es•
patticipar
de pl e en el desemvolupament
- económic
europeu.
Per altra
banda,
i d on a t !'enorme
potencial
agrícola
de
l'estat
esoanyol,
recordem
només per exemple
que en terrenys
de
cultiu
intensiu
posseim
el 80% del total
de superfície
de la
e.E . E.; es natural
que l a Comunitat
i mposés condicions
rÍgides
i dures.
~o cal oblidar
que el procés
d'adhesió
ha estat
una negociaciÓ
de dues parts,
interessades
en arribar
a un mateix
objectiu,
l'arn
pliaciÓ
de la e.E.E.,
per~ que d s fenien
els seus propis
intsre-~
ssos i intent ~v s n treure
el m, xi m benefici.
De manera g e neral,
l~ integració
a la Comunitat,
es pot
interpret
a r r1ositivament,
dones hi ha altres
sector
econórnics
que
n o són tant
sensibles
com l'agrícola,
i que surten
clarament
b 8neficiats.
de l'adhesió,
per !'agricultura,
est5
La ~a rt bona i positiva
en els dos as pe ctes
següe nts:
Es produiran
una s~rie
de c a nvis en les condicions
de l'exolotació
agrícola,
qu e a la !larga
seran molt p r o fitosos.
Es preveu
l' ap lic a ció de noves i mill o r ads s t~&niques,
una
reorientació
més racional
dels
c ultius,
i e n resum l 'agricultura es veur a obligad a a mod e rnitzar-s
e, questió
qua s'havia
sernpre
ajornat,
per un motiu o aitre •
volia

• - La nostr a presGnci a a la e.E.E.,
en uns moments de canvis
importants
en l a P.A.C.,
e ns p ermetr ~ discutir
e n condicions
d'igual
tat,
tates
les decis i ons que ens af ectin.
Cal dir que la Cornunit a t ha proposat
mesures
molt dures
per
solventar
els seus orobl e mas, t a ls com b a ixar
els preus
de certs
productes,
reorg a nitzar
radicalment
els culti us i explotacions
etc
InclÚs
e n ce ~tes zones s'ha
intentat
d e f er ple g ar als pagesos,
a base de oagar .per que no pr 1duc ~xi n més llet.
El poder negdciar
polítiques
draconianas
corn aquestes,
almatei x nivall
d e forGa que el reste
de pa!sos,
~s e l c~ntr ap és
posi¿iu
a tots
els orobl emes que poden p resentar-se.

CEREALS
SITUACIO
A~la taula
adjunta
es mostren
les produccions
de l'Estat
Espanyol
vegetal s.
_,
i de la c • .E.E. en pr .oductes
Comes pot veure la · C.E.E.
produeix
deu vegades
més cereals
que
Espanya,
sabretot
degut a les grans produccions
de Fran~a,
Anglaterra
i Italia.
En altres
productes,
com la fruita,
verdura,
oleaginosas
i vi
la situació
és més favorable~
En la segona taula
oodem observar
el grau d'a~rovisionament
de
la e.E.E.
i 1 'Estat
·Espanyol
en productes
ve!Jeb 1ls.
La situació
és for~a
satisfactoria
en el capítol
de cereals,
anear~ que en el blat
de moro presentem
un nivell
d'aprovisionament
·rn::i 1 t

bai x •
-G"R-AOCfbE APROVISIONAMIENTO EN %
(Producción /Consumo interior)

Productos

vegetales ( 1)

Cereales (sin arroz)
Maíz
Patatas
Azúcar
Vegetales frescos
Frutas frescas (sin agrios)

España
81,2
, 32,9
98,6
96,5
118,1
111,6

e.E.E
103
66 .
101
124
100
83

PRINCIPALES PRODUCCIONES (MIies de Tm) 1982
Es pana,
e.E.E.%
78.8
49.8
97.6
77.ó
118,1
134.5

Productos

vegetales

Cereales totales (sin arroz)
Azúcar
Patatas
Verduras
Frutas
Oleaginosas
Vino (1.000 HI)

España
12.741,8
1.438.B
5.221.8
7.438,8
7.661,2
676,5
37.432,5

e.E.E.
130.465,0
13.936,0
34.176,0
28 670,0
22.665,0
2 695,0
140.574,0

PRDDUCTES
-Blat
tou i dur.
-~rdi.
-e iVlada.
-Segol.
-Blat
de moro.
-Sorgo.
-Farines
de blat

i ordi.

PREUS
fins

Les campanyes
de cereals
a La Comunitat
van de de l'ú d'agost
el 31 de julio!,
excepta
en el .blat
dur, (1 jl.Jliol~30
Juny):
Es fixa un sistema
de preus
d'intervenció,
que és el següent:
-Preu
d'intervenció
unic comú per blat
tou,ordi,
civada ,
sorgo i blat
de moro.
-Preu
unic pel blat
dur .
-Preu
de referencia
per el . blat
de panificar.
-Preus
indicatius
per a: blat
tau i dur, ordi,
civada,
.
sorgo i blát
de moro.

La majar part
dels preus
oficials
de l'Estat
Espanyol
són más
baixos
que els comunitaris,
encara
que la diferencia
és petita ,
per el blat
dur on la diferencia
entre
un 5% i un 10%, excepta
arriba
al 62%.

España '
e.E.E.%
9,77
8,21
15.28
25,95
33,80
25,10
26.63

Q~an la difer~ncia
sigui
menor al 3%, els preus
comunitaris
s'aplicaran
directament,
si és més gr.an, s'a?roximara
el oreu al
llarg
dels ~et anys de transici6.
Per cobrir
les diferencies
de preu,
els productes
espanyols
es
beneficiaran
d'uns
montants
compensatoris,
que aniran
sisminuint
amb els anys,
fins
a la seva anul.laci6
en el moment en que els
préus
estiguin
a nivell
del~ de la e.E.E.

INTERVENCIONS
La e~E~E~ fera co~pres
de qarahtia
apartides
homog~n~es
de
Per el blat
dur el mínim
cereals
d'un tonelatge
mínim de 80 tones.
és de ro tones.
No hi ha lÍmits
a les quantitats
a comprar,
exceote
per el blat
per panificar,
el qua! en cada camoanya
se li fixaran
els preus
i
les quantitats
maximes de compra.

A~UDES
La e.E.E.
d6na una ajuda
econ~mica
p er ho ~t1rea
al blat
duren
aquellas
zones on aquesta
explotaci6
representa
una oart
imoortant
de .le producci6
agricola.
Es donen restitucions
de protecci6
a la producci6
en el mercat
de f~iules
i glucos~s,
perque
arribin
a la ind6stria
a un preu inferior
al del comunitari
i en consecu~ncia
reb~ixi~
els costos
industrials.

INTERCANVIS
En la e.E.E.
estan
o revistos
uns toJes
d e o roducci1
de cereals.
Si el volum · de los tres
~ltim Gs campanyes
sobrepassa
aquests
topes
es baixa
el preu en un 1%.
Amb !~entrada
esoanyola,
el tope de producció
auqmenta
en 15
milions
de tones.

S'establiran
en els primers
quatre
anys les quantitats
d'imporaquesta
quantitat
maxima és de
tació
espanyola
de cereals.
Al 1.986
175.000
tones.
Aixo experimentara
un augment d'un 15% cada any pJsterior.
Despres
s'utilitzara
un altre
sistema,
basat
en la ralització
de plans
anyals
d'aprovisionament
del me rcat
espanyol.

AMB.TERCERS PATSOS
Eixisteix
el sistema
de "pr~levements",
que ~s una quantitat
~agada en la duana que c ompe nsa la difer~ncia
entre
el 1reu base de la
e.E.E.
i un oreu més baix dBl rnercat
mundial,
quan Esoanya
ralitzi
importacions
d e ls tercers
paisos.
Quan s'exporta
a ter=ers
paisos,
hi ha la restituci6
que ajuda
en el mercat
mundial.
a fer el or~u mé~ competi~iu
Per el blat
tau panificabl~,
que 6s un prod i cte sensible
en l'agrari esoanyol,
s'ostabliran
restriccions
a la importació.
L'any
1.986
n o mé s e s p o d r a n i mp r:i r 't a r 1 7 3 • OOO t o n e s •

,

PORQ·UJ
SITUACIO

6~~~l?AL

El sector
porquÍ
a Catalunya,
és un dels sectors
a\]rícoles
m,s importants
tant
en quantitat
de caps,
coma nivell
d'estru
cturea
i explotacions.
En la grafica
adjunta,
es pot veure que Catalunya
és la comunita t
autonoma que més bestiar
porquí
concentra,
amb un rercentatge
del
28,51,' , del total.
Catalunya
posseix
també un alt nombre d(expl ot acions
de producc ió,
que representen
un 24% d~l total,
el que vol dir que quasi tot el
bestiar
porquí
existent
s'explota
en regirn de granjas
agr op~cuaries.
La organitzaciÓ
empresarial
do les explotacions
és molt aiversa ,
i va -del sistema
d'integraciÓ
vertical
fins als sistemas
de cic le
tancat
de unica o varias
explotacions.
De tates
maneras
el sistema
majoritari
a Catalunya
ée la integraciÓ
vertical.
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PRODUC:::TES
La D.C.M.
productes:

(Drganitzaci6

-Pares
-Carn

Com6 de Mercats),

vius.
de pare

-o e.s pul

fresca,

de

les

c ompren

refrigerada

sl& segUents

i congelada.
~

por e •

-Carn i despulles.
-Cansalada,
gras i altres.
-Embotits
i altres
preparats.

PREUS
!1 e a d n e a rn,:.ia ri y a e s

al

que es preten
que
La cotitzaci6
real
A 1 a ta u 1 a seg ü en t
t i ms anys.
Els preus
de base

f i x a r ?1 u n , r
es cotitzi
el
del oreu del
e.s p o t v e u re

s'a,licara

e u d e :·: ét s e o n i v e l J. d e s i t j a b l e ,

oo rc.
pare es denomina preu de mercat.
1 'e v o l u e i 5 del s p re u s en e 1 s ú 1-

a Espanya

del

del

moment de l'adhesió.
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Quan el preu del mercat
es situi
sota el nivell
del preu de oase
posaran
en marxa una serie
de financiacions
d'emmagatze matge prien períodes
de temps varialbles
a c1rrec
del
FEOGA.
En el cas espanyol
i degut
a l'existencia
de peste
porcina
africa es decretaran
mesures
per una comora en regim de g ar antia.
Aquescompres e~ f~ran eritre
el 78 i el 92% del preu de base que pera
campanya 1.985-1.988
~s de 2.033
EcmV Tm., o sigui
unes 260 pts/Kg.

COMERC:::
Esti

'
completament

lliberalitzat,

excepte

en dos

aspecte.

INTERCANVIS AMBLA CEE.
La CEE pot limitar
l'exportaci6
de la carn de porc cap a
l'estat
espanyol,
per un plac breu de temps;
quan hi h 8 gi un volum
massa gEan d~ carn emmmagatzemada
provinent
de les comp res dé garantía.
Aquesta
limitació
nom,s es realitzar~
en el període
1986/90,
que
l'acordat
par erradic a r la P.P.A.

'ª

A~B TERCERS PATSOS
Si es fan importacions,
existeix
una protecció
arancelaria
(L ' anomenat
prélevement),
que sitúa
automaticament
la carn de pare
a un preu superior
a la cotitzaciÓ
mitja
de la Comunitat.
A més, en cas necessari
es poden~re~tringir
les quantitats
de
la importació,
durant
d e u anys.
Si es fan e~portacions
a tercers
paisos,
es poden aconsseguir
les anomenades
restitucions
de l'exportació,
que són ajudes
económiques que es concedeixen
a fi de presentar
uns preus
competitius
en il mercat
mundial.
Tanrnateix,tots
aquests
sistemes
de protecciÓ
no funcionaran
fi~s que no s'erradiqui
la P.P.A.

MUNTANTS
Els muntants
compensatoris
d ' adhesió,
servei x8 n per ajustar
valors
de les merca de ries
a les fronteras
i duanes .
El valor
d'aquest
munt a nt com p ensat ori,
es basa en els costos
de producciÓ
de la aiimentac
i Ó a nimal,
o sigui
la quantitat
de cereals
i pinsos
necessaria
p er produir
un kilogram
de carn de pare.
•
Aquest rnuntant
compensatori
que p a g a ran e l s p toductes
comunitaris que entiin
al est a t espany ~l, no s ' aplicara
. fins l ' any 1990,
utilitzan-se
u n altre
sistema
de muntants
comp e nsatori
s.
Els muntants , es reduiran
progressivament
c a da any i s'anul.laran al seté
any d'integr
a ció.
Tot ai x ó, rnés un factor
correctiu,
que té e n compte la difer}n cia de productivitat
e ntre l'estat
espany ol i la CEE, fa que els
paisos
comunit a ri s no gaude x in d ' e x cessiv e s avan t atges
en les seves
expor t aci 0ns c a p a Es p anya.
els

Pe,,uque,iil1e,

j u:anmit'fU.el
Carrer
Nou . 44
tele fon .5016 22

ALTA PELUQUERIA ••
MASCULINA

JuAN!VIIOUEL
JuN10R

-3

Juanmiquel
Pujada
telefon

al

•

castell -15
508177

Construccions

iuanmiquel
•
•
1un1or.
la junquera, 28
tel. 50 44 28
figueras

metaliques

Frrarncesc
Vale1nt

e/ centre,

EL FAR D'EMPORDA

1

TF-500005

PUNTSBASICS
ENLA LLUITACONTRA
LA P.P.A.
INTRODUCCIO

La CEE ha donat un termini
de 4 anys, par tal que du rant
aquest
perlode
s'eradiqui
d'Espanya
la P.P.A.
Passat
aquest
temp s ,
tant
si hi ha peste
com si no, s'anul.laran
els muntants
compen satoris
i no es podra posar cap limitaci6
a !'entrada
d'animals
carns
o productes
porcins.
Com que l'estat
espanyol
no pot exportar
mentre
existeixi
la
peste
porcina,
no cal dir que si no s'eradica
la P.P.A.,
les
consequencies
pel sector
seran greus.
Els ~ricipals
seguidamentl
1 . lnscripció

punts

perla

lluita

contra

la

P.P.K.

s'expos

en

de grange s

Es basic
conei x er el cens real
i la localitzaciÓ
de cada una
de les explotacions.
Tates
les explotacions
no registrades,
s 'h ,an d 'inscriure
en le ·s
Seccions
Territorials
de Sanitat
Animal.
Aquesta
inscripció
també
afaecta
a los explotacions
denominades
familiars
( amb meny s de
5 re~roducto
r s o 25 pares
d'engreix).
·2. ldentificació

una explotaciÓ
3 . Documentació

situada

deis animals

En la lluita
contra
lá P .P.A.
cal poder saber
sempre amb certe sa
!'origen
de cadascun
dels ani mal s.
Per aixó,
s'ha
estable rt la obli ~
gació de que tot el bestiar
porqu Í
porti
unes marques d 'origen.
Aquestes
marques tatua das, han
de portar
tres
números que indicaran
el municipi,
idos
lletre
s
que indicaran
l'explotaci
ó.
Cal afeqir
tres
punts
entre
e ls
números i les lletres
per mostrar
que els animals
tenen com origen
a Cat a lunya.

sanitaria

A princiois
d'octubre
es comen~ar1
a
utilitzar
peral
bestiar
porquí
un nou
.·:
:··: •··.
·
5mm
model de documentació
sanitaria.
Aquesta
"•
.
servira
per que el r amader hi faci les
sol.licituds
de trasllat,
fen constar
les
dadas dels' animals,
hi tingui
responsabi•
• ,.
litat
en la varacitat
de les d ad es decla.
5mm
•
•
radas .
L'inspector.
veterinari
nom,s podra
concedi;
el p~rm!s d~ sortidR
dels animals en el casen
que a l m~nicipi
no hi hagi cap cas de P.P.~.
• El conductor
del vehicle
que trasllada
el bestiar
, ser1 tamb~
corresponsable
de realitzar
el viatge
correcte
fins
a la destinaci
ó
que fi~ura
en la documentaciÓo

.

...
....

..

......

..
..
......

4. Llibre d'Explotació Ramadera

Un n o u e a n v i , h a e s ta t 1 a .su s t i tu e i ó de 1 ' a n t i g a " Ca r t i 11 a
Ramadera"
pel "Llibre
d'Explotaci!i
Ramadera".
Aquest
llibre
té una finali
tat · semblant
a la ".Cartilla",
p e ro
s'hi
han afegit
uns fulls
en els quals
s'anotara
o,uals evol incidencia que passi
en l'explotació
(vacunacions,
tract amen ts diversos).
L'inspector
veterinari
podra de manar aq~est
llibre
per omplir
la documentació
sanitaria
que hem esmentat
anteriorment.
d'Explotació
Rarnadera",
es fa al
La sol.licitud
del 11 Llibre
veterinari
titular,
i un a v egada consigna rle s le s dadas que es dernanen
el mateix
veterin
a ri signar a el llibre
i d onar 1 el n~me rJ de
"Mostra
Oficial"
que h a uran de p ort a r tots
e ls o ~rcs que circulin
tant
p e r vi da corn par des t í al ~sco r xad or.
5. Control serologic deis reproductors

El control
ser9logic
dels repro c u=tors
als laborat
or is de Sanitat
Animal d e l
serum de mostre s de sang ext r e t es individualment
als re p roductors,
per det e r
minar si tenen
anticossos
en front
do l
virus
de la P.P.A.
Si dÓna resulta
t posit iu, vol di~
C;Ue aquests
animals
só n portádors
d8
la malaltia,
i cal sacrificar-los
obligatoriament
per priv ar d e que
pugúin
edifondre
l a malaltia.
Hi ha una po s terior
indemnit za ció
sempre i quan s'ha g in compl ert les
normes legal s.

es

basa

en l'analisi

6. Ajuts per a mi llores sanitarias a les
explotacions porcinas

Es tracta
de millorar
les condicions
sanitarias
de les Explo t acions
Porcinas
. Per ai xó la Direcció
General
d611l Medi Rural pot subvencionar
fina al 30% de les inversions
per promoure
mill a res
d'infraestructura
sanitaria
i equipament
de
les exolotacions,
a nivell
individual
o col.lectiu
.
Les millares
objecte
de subv e nciÓ són:
• Tancament
de granjas
•
• Guals sanitaris
•
• Equips
de desinfecció,
desins e cció i desratització
•
• Adequació
d'instal.lacions
per eliminac
i ó de fems i pinsos •
• Llatzarets.
Modificació
d'instal.lacions
per possibilitar
·millors
neteges
• En general,
qualsevol
mesura
que es consideri
necessaria.
A nivell
zaciÓ d'obres
i cadavers.

municipal
que facilitin

poden ser object
l'eliminqció

e de subvencions
la realithigienica
de fems , pinsos

Sector
sitUdCiO

•

Lle1'er

ueneral

Cornparativarnent
ambla
CEE, el sector
lleter
espanyol
es traba
en un e~tadi
inferior
de ~esernvolupam e nt.
A 1~ taula
adjunta,
que mostra
les quantitats
de productes
animals
Productos animales
obtingudes
a'l'estat
espanyol,
es
Leche
6 693,5
108 145,0
pot observar
com la producci6
resulMantequilla
23 ,3º
2.051 ,0
117.7"
3 .612 ,0
ta molt deficitaria
respecte
a la CEE. O u eso
Huevos (cascarones totales)
683 .3
4.256 ,0
La oroducci1
de lleta
Espanya
• Datos de 1981 .
es concentra
al nord de la p~nínsula
i especialment
a la Cornisa
Cantabrica
que és una zona fuolt apta,
en condicions
natural
s, perla
producció
d e llet.
Les estructures
productivas
del sector
ten e n un rna rge considerable
perla
rnillor a , dones el rendiment
de la producció
d R llet
és molt
petit
respecte
a la CEE.
La raó d'aques t baix rendirnent
esta e n la reduida
di men s ió de
les explotacions,
la manca dx mod 8 rnització,
les deficiencias
de
la selecció
genetica,
a la sanitat,
l'alimentació
etc.
etc.
A més existeixen
unes grans diferencies
en els sistemes
d'apli cació
de preus
i en tata
la regl amentació
del sector
lleter.
·
La regulaciÓ
del mercat
lleter
espany ~l es feia
fins ara mitjan9 ant un sistema
de fixació
de preus
absolutament
diferent
dels de
la CEE. A més, la protecci6
exterior
s'e x ecutav a amb un regim d'importació,
que venia marcat
pel conjunt
d!!:!l. comerQ estatal.
O sigwi
que només p od ia importar
el FORPPA quan l i semblava
converiient.
El mercat
de la llet
estava
determinat
per una reglamentació
provinent
d '. les centrals
lleteres,
reglamentació
que difÍcilment
seracompatible
amb la , organització
de comunitat
de la CEE.
A catalunya
l a producció
de llet
re p resenta
només un 7,5 % del total
de l'estat
espanyol,
per~
té un pes económic
molt
considerable.
Per exemple,
a la província
de Girona
la producciÓ
de llet
és
una activitat
económica
de malta
transcendencia.
Els rendiments
de producció
de llet
són supe-io
riors
a les mitjanes
del
estat
espanyol,
dones !'estructura
de les explotacions
és més bona, hi ha una millar
selecciÓ
genetica
i la producció
esta des~inada
principalment
a 1~ ind~stria.
Malgrat
tot,
en front
de la CEE, el sector
lleter
catala,
ha
d'evolucionar
molt.
Ha de reduir
el nombre d'explotacions,
augmentar-ne
el volum,
insistir
en les millares
tecniques
i genetiques
i
en resum racionalitzar
considerablement
les explotac
ions.

6, 19
1.14
3.26
16.05

En conjunt,
es veu · un sector
lleter
espanyol
poc desemvolupat
i deficitari
en la ptoducció
d8 llet.
Aouesta
situaci5,
fa que el sector
sioui
molt sensible
a la integraciÓ
a la CEE, jaque
els paisos
comunÍtaris
amb l'entra~a
~'Espanya,
comGten vendre
bona part
dels
seus excedents
··lactaris
als
mercats
espanyols.
Aquesta
pretensi6
~s facil
d'acon s seguir,
~oncs
els productes
i preus
comunitaris
resulten
altament
comíletitius
en
els nostres
mercats.
La imposiciÓ
per part
de l a CEE, de l'exportaci6
cap a Espanya
de 200.000
tones
d~ llet
comunitaria,
~sel
punt m~s contestat
per
els productors
de llet
espanyols,
dones consideren
aouesta
xifra
com
a ruinosa
per el sector
espanyol.
Sembla per~,
que no hi ha altre
cam! que lluitar
amb tQtes
les
forces,
per resistir
?quest
problema
i d'altres,
que ens generara
la -integra
c i Ó a 1 a CEE.

productes
- Ll Rt i nata
frBs ques.
Llet
i nata,
conservades,
concentradas
- Mantega.
- Formatges.
Pr~paracions
de lacti
perla
fabricació
- Lactcises
i xaroos
de lactases.

o ensucrad

d

e s.

pinsos.

preus
Perles
campanyes
de l G ll e t, qu e van des del
al 31 de Mar~, es fixeh
una s~rie
de preus •
•
• - Preu Indicatiu.
Es el preu
a que es paga
tata
la llet
venguda
pels
ptoductors;.
Es fixa
un contingut
d'un 3,7% de mat~ries
greixoses
a la llet.
El preu perla
carnpanya
1985/86,
sera de 27, 8 4
ECU/100 Kg., o sigui
36 pe~setes/litre
•
• - Preus
de llindar.
Que s'estsbliran
per uns
productes
tipus,
i es fixaran
per valorar
les importacions
realitzades
de tercers
pa!sos,
de manera que els preus
d'importaciÓ
es situin
a un
nivel!
igual
al dels
preus
indicatius
•
• - Preus
d'intervenció.
Valors
de la intervemciÓ realitzada
per els segUents
productes:
Mantega
Llet
desnatada
en pols
Formatges
italians
de dos tipus •
• - Compres de garat!a.
desnatada
i la mantega.
limitacions
de volum.

Que es feran
SÓn permanente

per
i

la llet
sense

l d'abril,

fins

s

·l
'h~ de .Gcnsiderar
0;ue els .r:ireu s .. dc/ 1 s pród~ctes
. 8SbariyoJ,
sÓJi superin .rs als , corre~pohents
COmUilitáris
.•. Aqu'ests
pteus : esps:nyoi,~_ qued~ran
·fnváriables;
fffÍs

tat~
.

.

ciél ~ ¿o~0~ •itati1.

producoió

.

..

1~cti

s·. a ··1 "'est at

•

que . siguin

··abas-

.

··

, Cada oa Í s . m ,nbn ,, r.:ie J a Comunibü
té f i x2d a un a t;unt2 .de. p ro .""'.
rluc c i 5 d e llet
p e r ven d're a les in~ustti
e s o directan:ien t , á ls rama ~
··.
ders
•. . · Ex.cepcio.f')s
norma só n Italia .
i . lrl
per . les
. ..
.
·. : .. ·· .
.
·.:
, .· ·.·... d'é3.qUe$ta
: . ·.......
. .
. . . ánda ..qLJe
.. . ,...
·
:sevés ' Qataótet~sti~üas
es p e¿ials,
~Boih d~n c ia .c ua ~i·total
de la ·ll e t:
. . ·. ·.· .
p~br .e c;l~~sem\/~,i'u 6 a'ment ;·.·fen~t1· Unés quotes .mes e-levadeá.
. ·Pet ~Spany a : 1 a p·r .oducciÓ
fi .xad a h a ;estat . de 5.400 ~0,00 t .ones
...
.
.·
. .
;- .
.
.
-.1ndustr1a
, ·. .. .. ... . . .
.
.· . . .
total,
4.6~0.DOO perla
1
750.000
perla
venda directa.
En aquest
ount hi ha h a gut una forta
d is c usió,
dones la proposta
eso 2nyola,
que finalment
no va ser acceotada,
fixav a la qubta de producció
en 700.000.000
tones,
per motiu de la situació
deficitaria
de l
sector
lleter,
i per la poc a fiabilitat
d . les esta dÍs ti ques de que
es disposava
..
Tanmateix,es
va aconsseguir
la creació
d'una
claÚsula
que permetra
revisar
i elev a r la quota ac ·Jrdada,
si ea demostra
que la · producciÓ
espanyola
de la campanya 19 8 6/ 8 7 sobrepassa
. les xifres
emprades ·per
fixar
la quota actual.
:

•,

'

'

'

•,

.•

.•

en·.

e o mere

>

A~B L~ CDMUNITAT
\

Al llar~
dels quatre
primers
anys
unes quantitats
objectiu
per
la importaciÓ
espanyola
de llet
mantega
i form a tge.
Per l'any
1986,
l~s importa~ions tindran
el volum ja esmentat de 200.000
tones,
que aniran
augmentant
proporcionalment.
1 A partir
d e l cinqué
any, a qu e st
sistema
sera substitui
t per un a ltre
basat
en els plans
anuals
de pr odueció
i aprovisionament
del mercat espanyol.
Amb aquest
sistema
sera possible
in~errompre
les importacLons,
en el cas de que crein
fortes
perturbacions
al sector
lleter espanyol.

de l'adhesió,

s 'es tableixen

Es fixara
un muntant
compensatori
d'adhesió,
amb un import
igual
a la diferencia
de preus
existents
entre
la Comun ita t i Espanya.
Aques t
muntat
sera abonat
en duana,
pels
exportadors
c omunitaris.
Aquests
muntants
desapareixeran
progres s iuament
en els set ··anys
de duració
dElil. perÍode
de transcisió.

AMB PA!SOS TERCERS.
a la irnportació,
que han
Hi haura un regirn de 11prélevernents"
de ser pagats
psls
productes
lactis
importats
de tercers
paisos.
Aquests
prélevements,
seran
de valor
igual
a la diferencia
emtre
els preus
de !lindar
imposats
perl
a Cornunitat,
i el preu més favorable
del rnercat
mundial.
També es poden aplicar
les restitucions
a l'exportació,
que
s'ab0nen
a les exportacions
de productes
lactis
que
faci
un
país
de
1
la Comunitat
cap a un t e rcer p a ís.
Un altre
element
de protecció,
es la possibilitat
d'aplicar
restriccions
quantitatives,
a aquells
productes
que les tinguin
aplicadas
a l a Comunitat.

c .orresponsabi
Arnb aquest
els rarnaders
particip
en el si de la CEE,
perles
quantitats
ha variat
del D,5 %

li tat

sistem ~ qu n norn6 s f un c ion a en e l s e ctor
lacti,
e n en les despases
originades
pel oropi
sector
i abon a n un percentatge
sobre
él preu indicatiu
entregadas
a l'indústria.
Aquest percentatge
al 2,5 % segons
les campanyes.

Espanya
té el dret
de no pag a r aq ue sta tasa
d e corresponsabilitat
si es tracta
de zones productores
de llet
molt desfavoregudes,
o de
zone~ de rnuntany a , o de explotacions
de p etit a producció.

ajudes
•
•
•
•
•

hj u d e s o e r c l s s e q s u e n t s rno d uct e s:
Ll e t desn a t ada p er l'alim
e nt ac ió animal •
llet
~er l a f a bric a ció d o caseína
•
Llet
en pols perla
nutriciÓ
animal •
Mantega per pastissería
i gela d eria •
Mantega perles
Forces
Armades i institucibns

ben~fiques.

Finan9ament
del emmmagatz e mament ~ riv &t a :
.Mantega
i nata •
• Ll e t desnatada
e n pols •
• Formatges
itali
a ns •
• Formatges
d e vaca conserva b les •
• Form a tg e s d'ov e lla
de més de 6 me sós de maduració.

•

mercat
DE

VISTA

O'UN

comu,

PUNT

RAMADER

je m'ha preguntat
moltes
vegades
sobre
la perspectiva
del sector
lleter
de cara a !'entrada
al Mercat
Comú, i jo sempre die que no
vull
ser ni optimista,
ni pessimista,
sino r e alista.
No vull
ser optimista,
perque,
la ,anera
com s'han
portat
les negociacions,
demostren
ven clar
que ens han v e trut a cap preu i
aixo fara
que ens haguem d'estrenyer
encara
més el cinturó
i que
el temps de trancisió(quatre
anys)
sera decisiu
par a moltes
emprases
familiarB
agraries.
Per que aixo? Dones sobretot
perque
no estem agrupats,
aquí tants
caps tants
barrets
i així
no es va enlloc.Quan
en la resta
d'Europa el BOYc de la producció
lletera
esta
en mans dels pagesos
aquí no n'hi
ha ni el 10%. Aixo vol dir que seran
les emprases
lleteres
(multinacionals
, si ho voleu aixÍ)
les que neg~ciaran
els
preus
la qual cosa comporta
que estarem
en desventatg
e economica
ambla
resta
d'Europa
ja qu ~ aquestes
empreses
són les que deci• d i r a n, no t a n sol s el p r e u , si no q u e s ,' e mp q:r t ar a n cap a e as a: se va
, el v a lor afegit
de la co~ercialització
i seran
els que manaran
en
el mercat
consumidor.
Fa molt temps que haviem d'haver
els amos de la llet.
Ara encara
massa tart.

pres conciencia
que volguessim

que som nosaltres
rectificar,
ja és

Aquesta
manca d'agrupament,
portara
altres
problemas,
com per
exemple
q ue durant
els quatre
anys d'adaptacid
a la C.E~E. no es
podra participar
en les comissions
de treballs,
per manca de sindi~
cats
~ organitzacions
fortes
reconegudes.
Aixo vol dir que estarsm
en man s de les comissions
dsls
altres
pa! ~os . { aquestes
comissions
decideixen
la política
depreus,
el fans de compensació
social,
les
quo~es de reducció,
les demores
en l ! aplicaoió
del nVA, etc)
Ni vull
tampoc éss.er pessimista
perque
penso que par fi es reconeixara
l'esforg
que hem fet molts
ramaders,
de cara a la millora
de la nostra
explotaci6.
Aix~ ens ha suposat
unes despeses
-econ8miques,
que de veflades
han fet trontollar
la nostra
empresa,
i que
i la confianga
en qu¡ les
sino hagués
estat
l'esperit
de superati~
coses
canviarien
hauriem
dessistit.
Quan entrem
al Mercat
Com6 el
pagament
del preu de la llet
sera eN base a la qualitat,
a las~nitat
i a la higiene,
essent
els seus factors
bases
el greix
i la
proteina
i no com fins
ara que es feia
per densitat.
Penso que qui logri
superar
aquest
quatre
anys,es
podra beneficiar
de les ajudes,
com el fans de compensati6
social
i d'altres
que
el Mercat
ComJ estableis
i queja
abans he esmentat,
i que pei .fi
es podra planificar
el sector
de . la llet
·d'acard
amb unes bases
s~lides
qu~ les que hem tingut
fins
ara.

~,s

Dies enrera
van venir
uns ramaders
·de la regiÓ del Jura
Fr~ncls
i
preguntant-me
quins
eren els meus objectius
els hi vaig dir:que
do~
nat aue el nostre
pais
encara
n'és
deficitari,
el orimer
és fer
el máxim de llet
i de la mateixa
qualitat
que ells
i segon no deixar
enttar
cap litre
de llet,
qUe no . fent-nos
falta,
podés perjudicar
el
nostre
mercat.
Donant-me
la m~,
aquell
pag¡s
ern va dii "Ah! c'est
L 'h orne Java
·
J. use.t "
usure
que 1 a cosa anava de broma,
pero ' no obstant
aixo,
si'que
el
superrar-nos
i
agrupar-nos
tots
els
ramaders ,
h
,,
ad
esser
objectiu
primordial
i inapla~able
de cara a la propera
-entrada
a la Comunitat
Econ~mica
Europea.

President

JOSEP JOFRE i HERAS
· Membre de la Unió de Pagesos
i
de 1 'Associació
a~ronina
de Grups

Lleters.

coopera ti ves
Actualment,
en la Comun i tat Económica
Europea
existeixen
unes
40.000
coopsratives
agrarias,
que com empreses
c~mercials
i de serveis
als agricultors
permeten,
en primer
lloc,
aprovisionar
a les explotacions
agrícoles
en més del SO% de mitjans
necessaris
perla
producció.
En segon lloc,
recullen,
transformen
i comercialitzen
més del 60%
dels productes
aqraris,
-i finalm e nt garanteixen
als seus associats
un servei
de pres t acions
de tot ti p us.
Així,
els 10 milions
d'agricultors
buc,ixen
decissivamen
t al manteniment
rurals
i la seva població.

agrupats
en cooperatives,
i desemvolupament
de les

contri
regions

Un organisme
del que sentiran
a parlar
sovint,
els pagesos
catalans
i espanyols,
sera el "Comité
General
de la Cooperació
Agrícola
de la CEE" (COCEGA).
Aquest organisme
té una tasca
esencial
i de
qran ,{mportancia,
dones influeix
en les polÍtiques
agrícoles
elaborades
perla
CEE, que estiguin
relacionades
arnb qualsevol
punt del
sectrir
¿ooperatiu.
Es ' a través
d'aquest
organisrne,
r·ue les cooperatives
poden exposar
les seves
ooiQionj
i fer sentir
el seu pes.
Fa j a mo 1 t t e mo s , q u e a [ u r -o p a n o s 'en t é n l ' a g r i e u i t u r a s en s e
1 es coopera t i v 13:J agra r i es • Co rn tan tes vega d 1:1s s 'ha e ornen ta t "No h i .ha agricultura
eur:ooea
sense
cooperativos
!'.

EMPORDA

1 CEE

A man a ra de conelusió
del monografic
sobre !'agricultura
i l'adhesió
a la CEE, s'exposan
seguidament
uns comentaris
extrets
d'una
conversació
mantlnguda
amb Artur Capdevila
i Feliu,
Director
Provincial
del Ministeri
d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.
El te~a que s'estava
tractant
era els efectes
que produirí~
la
integració
a la CEE en un sector
agrícola
especÍfic,
com és l'agfi
empordanés.
• PROBLEMES GENERALS DE L'AGRICULTURA EMPORDANESA
"L'entrada
a la CEE, produira
a la agricultura
empordanesa
els
mateixos
efectes
que en el conjunt
de !'agricultura
catalana.
Per
tant
els prciblemes
seran
semblants.
Els par~metres
generals
són molt clars;
els 0roductes
excedentaris
a la CEE, com és el cas de la llet,
feran
una forta
competencia
als
productes
espanyols,
que hauran
de fer un esfor9
considerable
per
rentabilitzar-se
al m~xim. Cree que aquests
productes,
ambles
corresponents
explotacions
tindran
un creixement
vertical,
o sigui
en OJ.Jalitat,
per~ n o horitzontal,
en quantitats.
En eanvi,
els oroductes
dels quals la CEE és deficit~ria,
corn ara
el sac;tor
boví,
tenen un futur
d'expansiÓ
quantitativa
notable."
• SECTOR PORqu r
"Una vegada eradicada
la P.P.A.,
el sector
porquÍ
ernpordané~,
estara en una posieió
d'igualtat
amb 13 CEE. Els preus
dels cereals
estaran estabilitzats
a la CEE, i cree que amb una adequada
modernització
·
de les explotaeions,
es podran explotar
els pares
en les rnateixes
condicions
que al reste
d'Europa.
-~
Aquest ti p us d'e xolotació,
sembla que tindra
manys problemas
que
11
altres
séctors,
com és ara el de la llet,
que és for 9 a conflictiu.
• REORG./\NITZACIO I REORIENTACIO D'EXP , OTACIONS
"Es evident
que s'hauran
de reorientar
i reorganitzar
deterrnitipus
d'explotació;
i naturalment
modernitzar
les existents.
També cal cercar
formes d'aprofitar
tots
als recursos
que poseeix
!'Emparda
i la provínc La de Girona.
A nivel!
d'idea,
es interessant
el tema de les explotacions
extensivas
de ramaderia.
A Girona tenim grans arees
de pasturatge
a la muntanya,
que actualment
estan
infrautilitzades.
Una sxplotaciÓ
agrícola
interessant,
pot ser Rl blat
de moro, dones
és una explotaeió
amb despeses
de - producció
moderadas,
i que té uns
preus
finals
estables
i de considerable
quant!a •
nats

• FUTUR DE LES EXPLDTACIONS FAMILIARS
11

A l'Emporda
existeix
un elevat
nombre
i s'ha parlat
de que moltes
haurien · de
Cree que la desaparició
d'explotacions
no
cal tenir
en compte queja
sense la integració
nomb~e d'explotaci
ons de poe futur,
com és ei
gent gran.
Cree que les explotacions
familiars
tabilitzar
les seves oroduccions,
contimuaran

liars,

d'explotac
Lons famidesapareixer.
sera excessiva,
dones
a la CEE, hi havia un
cas de les portadas
par
que aconssegueixin
renendavant."

sabates
especia

Is

pera
Plantilles
ortopediques
(home.dona.nen)
SERVEI DE REPARACIÓ

SABATES

e/ RUTLLA, 33
OLIVA, 31

FIGUERES

A MIDA

Telefon 50 54 29

SAIGA

Carrer de la Creu, 8
Tel. 21.43.02
GIRONA
Ctra.
Tels.

N-II Km. 720,1
47.64.10 - 47.64.09

FORNELLS
DE LA SELVA

Carrer Vilallonga,
Tel. 50.13.15
Carrer Mar, 5
Tel. 50.40.58
FIGUERES

9

.
cur1os1tats
.
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cur1os1tats
..
cur1os1tats
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La Unió Sovletica
té el recore
de persones
de aajor
edat.
En una peti ta república
sovietica
dita
Aiarbaldzhan,
que té poc . més de sis mil.l!ens
d'habitants,
1.200
persones
superen
els 100 anys.
A más quasi
la to~alitat
tenan
molt bona salut
i
llegeixen
sansa
ulleres
i senten
a la perfecci6.
Es clar
que all~
no ~hi arriben
ni les discoteques
ni la pantalla
de televisió
•

..

Al 1983 es varen
cometre
un total
de 19.308
assasinats
als Estats
Units.
Proporcionalment
un
cada 27 minuts.
La xifra
suposa
per~,
una d-vallada
respecte
al'any
anterior.
Les estadístiques
indiquen
que al 1984 els nord-americans
varen
patir
una
violació
cada 7 minuts
i un robament
cada 63 segons

Més de la meitat
de la població
e~panyola
consume~x
diariament
begudes
alcoholiques~
El
consum per part
dels
homes,
es quatre
vegades
superior
al de les dones.
La zona nord de la ·
península
concentra
la majar
part
de la deman ~
da d'aquestes
begudes.
El vi és el gran prota•
segit
per els
genista
amb un 55 % del total,
brandis
i licors
arnb un 23 ~ i la cervesa
amb
un 22%. Un 57% consumeix
alcohol
habitualment
i un 12% l'ingereix
en quantitats
excessives.

Un recent
estudi
ha posat
de manifest
que
l~s espanyoles
es queden
en estat
cada vegada
mes Javas.
En el mat~ix
s'indina
que ha augmentat
el percentatge
de danes
que queden
en estat
represe~tant
un 3%
entre
els 13 i el~ 11 anys,
del total
de dones
embarassades.
:
Per COQtraposici6,
el 95~ de les
adolescents
sueques
que _ es queden
en e~tat,
aborteh.

RADIO 85

EL TEATRE . ¡- LA
'
RADIO A EL FAR.
Teatre? Radio? A El Far? ••• Que diuen aquests
ara?.
sí, Aquestes s6n les preguntes
que provocara
pot ser en forga
gent,-el
títol
d'aquest
reportatge.
Pero -tot és cert.
I de mErera quasi desconeguda,
un grup de per~
~sones joves d'El Far, han dedicat
bona part del seu temps a realitzar
teatre
i radio.
.
formen
Rafael Santos,
el seu germa. Josi Santos i en Carles Abril,
el nucli basic d'una mena d'organitzaci6,
que amb l'ajud
esporadic
d'altres
joves,
realitza
aquesta mena d'activitats.
Pot ser en aquest moment ja recordeu
en els gerrnans Santos explicant acudits
en una de les festes
de la Vellesa
que es van realitzar
al poble. O tal vegada, les representacions
teatrals
donades des
d'un remole de la plaga,
el dia de la Festa.
·
Pero sense més introducci6
anern a coneixer
més a fons la historia
d'aquest
grup de gent, i •••

·

••• fARLEM DE TEATRE
.-COM VAU COMEN~AREN EL TEATRE?
Vam comengar en el col,legi
a fer coses ambles
mestres
i després
ja vam comengar a sortir
en públic
arrant
de les festes
Majors.
Els nostres
comengos van ser molt casuals
jaque
varn dir que
voliem actuar
en pÚblis,
pero sense creure-ho
gaire i al ser acceptada la nostra
proposta
vam agafar-ho
m~s seriosament
•

• -A QUE ATRIBUID ~L FET QUE AL POBLE LA VOSTRATASCANO SIGUI
GAIRA CONEGUDA?
·· La veri tat és que al ser joves (15-16 anys) i com que la gent
del poble ens coneix,
no ens fa gaire casi
no s'agara
seriament
el nostre
treball.
Aixo no vol dir que el poble no ens doni cap
atenci6,
perque és ben cert que moltes vegades ens han vingut a
veure actuar.
El que volem dir pero, és . que ens agradaría
deixar
de ser considerats
la '1 mainada que fa te.atre"
En d'altres
pobles la gent ha quedat sorpresa,
i ha dit que·
era molt interessant
que gent com nosa1tres
féssim teatre •
• -SEMBLAuONCS QUE COMES DIU, NO H~U ESTAT PROFETESA CA'dAVOSTRA.
A QUINS POBLES H~U ACTUAT?
Doncs'a Albanya, Vilabertran,i
Vilanova ae la Muga •
• -COM ACONSEGUIEU
ELS ,i.JIGUEM-N~, CONTRACT.t!;S?
Bé, nasal.tres
vam consultar
un anuar_i de restes
rnaj-ors de la
zona, i quan es celebrava
la !"esta major, trucavem a la comissi6
corresponent
i oferiem els nostres
serveis •
• -EL 'l'EMA~ DEL TRA.NSPOHT,V.l!,STITS, ~SCENARI ETC. COMEL 'dOLUClONAVEU?
El nostre
tipus de teatre
no necessita
grans escenaris
ni muntatges
teénics
molt complicats.
Generalment
amb un equip de veus
i uns quants accessoris
ha podem rer tot.
El transport
el feiem amb la 'Ú?resa L.:oll que - ens portava
a tot
arreu i que t~mbé es cuidava del vestuari.
Voldri~m aprofitar
l'ocasió p~r dir·que
ens va ajudar molt i ~ue sense ella no hauriem
fet tantes
coses •
.....SUJ:'0'.:30
QUE 'l'.1NuRIEUDESP~S.e;S. US PAGAvE.NYl~H Al...íTUAR?
.No, no. l\Josal tres actuem més av1a-i; per afici6
i no cobravem ni
feiem pagar cap mena u'en-i;racta. Coma maxim passavem el ba1-re"t per
pagar les despeses
ae gasolina.
no ctie m mai qu e no .•.
:--Ye é, si ens paguen o ens ran obsequis,

.-QUlN 'l'IPU;:;;DJ:'j T.r.Ni'R.r.F.lfü't
Fem sempre un teatre
u'humor;
esta composat per diferents
"gags"
No s6n h1s1;aies llarguei;,
sino petites
ñistorietes
per divertir
a
1~ gent. Nosalt1·es mateixos
ens composem el g~i6 i pensem els acudits.
~ns inspirem
en toses que veiem o sen"tim, i de vega~es agaf em nistories
ja fe tes,
t.ransr ormam;-les
,a.L nosi;re gust •
• -i. Nu U.::>
AüRAlJMA .i!'.t~.K'l'J:'jA1.R~ MJ:'j.::i 1JhAiv1ArICO INLLUS ll' AL'l'rtJ:'ji)
· AUTORS·r
Sí, no estaria
n1¡a1ament• . J:'jl que pa::isa és que ac1;ualmeni; esi;em
en una etapa molt numoristica
i tot el que intentem
fer en plan
dramacicacava
convertint-se
en una cosa u'nurnor.
A r1,0sal eres ens agrada ·mol t veure que el pú.blic
es eii ve:deix
i
s'ho 'passa oé auili nosaltres.
Es una cosa que ens anima molt..
Ara · bé com que volem fer coses a un nivell
ja rnés pro.tessional
i més seriós
no ens desagradaria
interpretar
obres de diferents
autors •

• -QUlNS SUN J:!;L0PROBLEMESMl!.:SlMPOR'l'ANT0QUE ;1El\JlU PEH D~SENVOLUPAH EL vus·1·R~ TEA'l'R~?
Principalment
el que no disposem del suport d'una persona més
gran que nosa~tres,
jaque
mol tes vegades no · se'ns
fa gaire cas
degut a la nostra
edat.
A nivell
tecnic
ens caldria
un bon equip de veus, perque sempre
hem tingut
problemes de so i en el nostre
tipus de teatre
és molt
important
que es senti el que diem.
Els vestits,
maquillatges
i decorats
no ho considerem
tan ~mportant.
.
El que també ens agradaria
és ser més gent , jaque
en les nos~
tres obres hem d'interpretar
mo1ts de personatges
diferents,
i
al repartir-ha
només entre tres tenimuna teinada
de boix. S'ha de
tenir
en compte
que procurem enllagar
ra.pidament els "gagsil perqµe si no el pÚblic s'aburriria
•
1

• -I EliS VOSTH.1:.iS
.t'RO.X.I
r::S .t'RUJ1:.iCrE0·:.oé, ara fa forga temps que no ac:tuem,
volem to:nnar
a fer teatre
proximament.
a comengame nts de l'any
que ve •

des de Nadal de 1984, pero
l'ot ser aquest hivern o

• -PODRIEU FH¡TALMENT
EXPLICAR ALGUNAANECDOTAQUE US HAGUI PASSAT?
~ns r~cord.em que quan v:am anar a Albanya.,
els músics que tenien ens van prendre l'es~enari,
i al final
vam haver d'improvisar
alla l'oun espai enuna mena de portal
d'una casa i representar
bra. També a aquí a ~l Far vam organitzar
un bonrrsarao",
jaque
qüan feiem unfestival
amb el col.legi,
vam dir que vindria
la
TV_al poble. Tota la gentes
va esverar
i inclús
l'Alcalde
es va
P,resentar
ben mudat convengut
de que venia la TV. Vam riure molt
i per cert que hi va haver malta gent aquell
dia.

••• TAMBE DE LA RADIO
.-CO:M VAUFICAR-VOS EN EL PROJECTE DE. FER RADIO A EL FAR?"
Bé, en principi
nom,fa era una idea, pero en una ocasi6 en que
vam fer una obra de teatre
ens van sobrar unes quant~s pesetes
i
rapidament
les vam invertir
en comprar una emissora
de radio.
·
/

.-PODEV EXPLICAR LES CARACTERISTIQUESTECNIQUE~ DE LA RADIO?
Nosaltres
emitim en FM, en el 108. Cobrim tota la area d'El
Far i per ara només estero en antena els dissabtes
<le 11 a 2 del
matí.
Disposem de la petite
emissora
que hem esmentat,
d'un aparell per barrejar
i modular veus i música i de "cassettes"
que
son de propietat
particular
i que fem servir
per posEr música i
grabar cos e s •
• -QUIN TI PUS DE PROG.KA
MA .l:'
'EU?
Fins ara el que hem fet ha estat
basicament
un programa musical
t pero el que voldriem
és fer una programaci6
més complerta
amb
informaci6
general d'esports,
activitats
i coses que passen al
poble i també fer entrevistes
o difundir
missat ges dé l'Ajuntament
o de qui si gui. ~n resum, ser una emissora
de servei al poble.
Aprofitem
l'ocasi6
per dir que tot el que vulgui col.laborar
sera benvingut •
• -V~IEU UN FUTURA AQUESTA~X~E.KIENCIADE ~A .KADIO?
~osaltres
ens hi hem gastat
calers
de la butxaca,
pero ens hi
hem divertit
molt.
Amb una petita
ajtilda tecnica
i amb el surort
d'una persona m~s
gran creiem que la radio a El Far d'E~porda,
es podría tirar
endavant i funciOJir molt bé •
• -ON ESTA SITUADA~A VOSTRAEMISSORA?
En un principien
les nostres
cases particulars,
pero l'ajuntament
ens va cedir una habitaci6
del col.legi,
a la classe
dels petits
~ emitim
des d'alla •
• -QiJINS PRuBLE1
v1
E::5 O CARENCIE::5
T~NiU?
~l nostre
problema és fonamentalment
tevnic.
1'emissora
de que d
disposem és mol t poca cosa, i si no fos per en Josep 'l'eixictor que
ens l'arregla
sovint,
no podriem treballar
gaire .
dones tenom
Aixo de no tenir un equ i p b6 ens posa nerviosos,
ganes de treballar
pero l'equip
ens fa -la Ypunyeta •
. Creiem que amb. un equip. tecnic
petit
pero,decent,
fariem mo.1tes
co::;es. Taü1bé e.ns rar·iti. 1a.1ta alguna persona més , que volgmfa
col.laborar.
••••••

I ENS DESPEDIM. !FINS UNA ALTRA!

.I
'.::/ ·
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12 d'abril

de 1985

en el
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"Los

Sitios"

deia •••

. LES EMISSORES !'ILEGALS" NO HAN DE TANCAR, SlNO NORMALITZAR-SE
Aquesta
notícia
explicava
que.en
les comarques
gironines,
cinc
11
havien
rebut
per via ad,
emissores
de radio
de les dites
"ilegals
ministrativa
multes
iun
avis
formal
perque
d'una
vegada,
legalitzessin
la seva actual
situaci6.
Aquestes
emissores
que havien
estat
multades
i apercebudes
de tand.ament,
van -ésser mnntades
sense
fer la reserva
de frequencia
a les
enes.
L.t,6rdre
fou donat
per la Direcci6
General
de M1tjans
de Comunicaci6
de Madrid
a la
Direcci6
Provincial
de~correos
i Telecomunicacions
de Girona-: i aquesta
a les emissores.
AiXO!•no ha passat
tant
sols
a Girona
sino a tot Espanya •
. El mal muntatge-d'algunes
emissores
fa que es produeisin
interferencies
i hi haguin
invasions.
Es molt facil
muntar
una emissora,
pero desprtfa
s 'ha de conservar.
Algunew ; estan
mal muntades
amb apttrells
senzills,
aixo dona llos
al constant
desplaQament
del dial
i
després
es posa a sobra
d'altres
emissores.
D'aquí
surt
el problema.
que actualment
funcionen
a les nos tres
Mol tes emissores
de .I:". lVl.
comarques
estan
forga
ben estructurades
tecnicament,
sobre
tot les
més conegudes,
no així
les més petites
i economicament
pobres;
els aparells
solen
ser de poca qualitat
i aixo és el que causa
les
invasions
de trequencia,
perque
es despla9a
el dial
degut
a canvis
bruscos
de temperatura
o a la variaci6
de voltatge
del corrent
electric.
Llavors
es posen unes al da~
munt de les altres
i no passa
res
mentre
la emissora
interferida
és
ilegal,
pero quan es toca una legal
les coses
ja vanvien.
Un grup d'emissores
legals
demanen la legalitzaci6
dins les possibilitats
tecniques
i professionals
i sol.liciten
el respecte
de les dites municipals,
d•entitats
culturals
,recratives,
esportives,
i de formaci6 professional
•••
Aixo si demanen el tancament
de
les clandestines,
ésa
ctir de les que
han estat
muntadea
per quatre
persones pera
divertir-se
ells
mateixos.
Radio-85
de ~l Far D'Emporda
és
una emissora
pobra,
amb pocs recursos,
i de molt poca potencia.
Té coma
maxim 2Km. de potencia
d'emissi6,
és_a dir només peral
~oble;
el que.és
veritat
pero,
és que
es!em dins les anomenades
''ilegals",
pero no molestem
a cap més al tra
emissora,
i a més a. més
som una emissora
municipal
d'entitat
cultural
i recteativ;a,
per el que .no fem
mal a nin gú, 'al contrari
tem
u~ servei
al poble.
hactio-85
emitira
d'aqui
a ~ocs mesos,
amb emissions
regulars,
ESperem donci
que tots
ens apoyeu
Merces.
RAvIO-
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peus de p~re a ,.,h
INGREOJENT~:

pera
sis oersones:
sl3 peus de porc,24
escamc,rlans
mitjans,tres
cebes,una
amet i les
m~durC1,lD dents
d . al l,JulivArt,s1s
llc,~ues
de pa fines,12

tnmate

torradP5,
P~EPAR,4CID:
llor,r

Es renten

i una ceba,
En ,,n,, c;o5sol-

s'hi

els
oosa

peus
ali

i

es posen

i es

fragoix

a h11llir

amb una

,!n les · llesr,u11s

fml

a de

dA pa, P.ls

l~s ametll~s
i el jul1bert,
11na vegC1d~ fregit,es
trinxa
tot,al
morter,i
es guarda
a part,
.
En el mateix
oli,e:;
fregr.ixen
lii ceba tallada
finn,ols
· alls
i f'l j111 es
deixa fregir
(iv~rt.Uuan
ja es tot sofregit
ihi afer,eix
la tomate

all~,

s

una mic11,
1'enfarinen
els peus,es
fregeixen
i es van passant
ambla
salsa,
junt>1mant
amb. el~s oscamerlans
.~ 'hi efegeix
una mica de brou i air,11& Fins
a cnhrir-ho
tot;rleix,,.nt-ho
bull~r
quinzR minuts
a foc lnnt,
UnA venada
passat
aqunsts
temns s ' hi afeqr.ix
la picC1d C1 i os rleixa
bOJl lir

r:a"l

cinc
¡¡,e

minuts
r vi r- los

mP.S,
e"' 1 en t s i •in 1 a e as so l e,.
Esp;.r¡¡nr;a

JnfrP.

lNr.REOIENT~:l
anec,l
kg de nans,ceb~s,un
pols de
sal i pehre,torates.
PREP ~RAC!d : •;ága.ra- 1 'anee
i es talla
a trossos
petits,una
venad?. sin11i t<1llat
es nos"' al;;
cassola
i
es f2 sofreofr
i rosse jar,Una
vegada
sig11i ros es treu
do la ca~sola
i oel
m~teix
suc es fa un bon sofregit
d~
seha i tnmat.i.Es
hulleixen
· els naps i s 'hi af e gei x un
ools
de pebre.
l ''inP. r. i e s posa
una " "9ada tinouem
'tot a nunt s 'agafa
Junt
amh els n.:ins i el sic del sufregit.
not afenir
una oicada , Ouan s iqui
ben cuit
Si PS onl s"hi
j<1 ha pa ,1eu mnniar,PE'll'l
cuid:!dn
111A crema.
l~S

i

l!

'

()

N

/\V'ltS

e~ea
Il~GRDlE NTS: 1 vas(tamany
. _iogurtJ
de llet,J
vas(t.i)
d oli, 2 v asllimosos (t . i) ·de sucre,3
va~Jos(t,i)
de farina 1 un pols ae sal,i
,es ratllades(n~més
la pela),l
panuet
de llevat
royal,crema
catalana,1/2
kg de pomes,
PREPMRMCIO: Es pbssen
tots
el~ i n0redients
en un r 11ci p ent ,
les clere-,
dels ous a punt de neu i tot junt
es barreja amb 111 batedora
Fins que r¡uedi una riasta
ben fina ,
una plfitr1 untada
en me ntBr,a uns 2,5 cm.de

r------------"luntar

Es prepara

la

crema

c<1talana
i amb . compte es pos a 11n?.
a sobre
lC1 pa s ta i s obre 1 2

IN GR( OJ(NT~:ner

crema la poma talladn
fina.
Es posa al fron n coure c1urant uns 30 minu ts .
en d o nyac quaLr n o cinc
codonys,sucre,nou
, noscda,
Uuan esta
cuita
s'aqafc1
l:i coc .1 nue h,1 r1P. t"! n i r
i es nartPi x p~r
dos cannns
de r.r1nvella.
n~r an~r b' un s 3,5 6 4 cm , rl'alt
1. r1 mPitat
s ' hi posa 11nn a l t r f1 c ;,n :1 r1e cr f1m.i r s
PR [ PAIHCld:Es
renten
els cadon,s
ne, nets,i
es ratllen
amb ~ torna
a oosar
el
t ro - rl ~ co r.~ a n~h r P i es rle ipela,una
veqada
ratllats
s ' han
\ xo refredar,
j 'esoremer
amb "n dr ;,p, P.S dei x en
jues hores
amb repós
dintre
i si posa
amnolla
d e virlre
i quan
de sucre.Llavnr~
~s barreja
.a..'haqi fas el ¡ucre
si ·onsan dos c:inons
de canyelln,J/
~ oarts
~e nou noscada,~s
Esth e r Jofrn
tan~ oero n8 rrm~ticament,i
es deixa
red ft

ro ~ ar

q~in

z e

()

~'l
I

di es .

Toneta

Casellas

R.e-c..epf e-s

re w/ 1ic!e.s ix-r /.;i.

Lov rdes

fer r és

EL

~u4
6a el treball?
La Gran Enoiolop¡dia
Catalana el de:tineix ooa un •es:tor9 aostineut•,
o b' "aotivitat
oonsoient de l ..hoae orientada a obtenir ele b4ne o aitjans
per
a satis:ter lea sevea neoeesitat•, trans:tormant la .natura que l ..enolta•.
Pera jo oreo que•• poden dir aoltee coses da, atls que la ooncep,oid del treball
4s aolt aubjeotiva,
i aª'ª
pot 4sser tractada de molts aapeojurídio,
eoonbmio, aociol~gio,
moral, :f:bio,
etc •• ))

t•• (

· Aooepto que oonsiatei:r:

••••r

en una acti'f'itat

que implica un estor9

tisic

que pot
manual o mental, pe~ oreo que no neoess&riament
ha d ..estar adre_
9at a la produoci6 de riqueea material.
Com e:r:emple podriem posar el d ..un atleta a:tioionat,
que eatl t:reballant
el a,u oos, amb l'e:r:eroici
:f:!eio 1 eenae.
oap interis luoratiu.
Des de l'aspeote
moral,
quaás el treball?s un •bá de n,u•, o. un
oAatig?.
Fi:r:eu-vos que generalaent,
quan hom parla ,de treball,
la primera idea
que se ..ns asaooia
la d~una tasca penosa, i desgraciadament
en alguna oasosho

·'ª

'ª·

Per~

per

aitra

banda,

en els

temps

aotuals,

de orisi

econamioa,

laboral,
hem de dir que'ª
ben afortunat
qui pot gaudir d ..un treball,
intima rel .aci6 que te§ aquest amb la capaoi tat econluaica.
Per a poder
necessiten
diners, i aquesta, fora en casos excepoionals i privilegiats,
a ..obténen amb el treball.
Hi ha tres maneres de considerar el treball,
eegons l ..estat
moral de oadasoi1s
1.- Pes .simista1
El oonsidera
oom una obliga.oi6,
una cadena
taoa ·a una situaoi6
desa81"adable que no pot evitar
(una mena de treballa

d>atur
perla.
viure ea

nom6s
d ..lnim i
que l 'es

tor--

9ats).
2.- Realistas
At~s que és una activitat
obligada
i a voltee penosa
(punt negatiu),
intenta
de fer-la
oom és agradable possible,
a fi d'obtenir-ne
el major profit
(punt positiu).
3.- Optimista.Es un gTan invent que només dóna beneficie,
especial
ment si el fan ele altres per un.
Segons el paper que t ..ha tooat jugar en aquesta vida, pote estar en.
qualsevulla
de les tres possibilit~ts.
Diuen que el treball
"dignifica
l>home";
bé,
aixo si el fa a gust.
Ea aquest cae és positiu
i omple de aatisfacoi6
el noetre esperit,
perqu~ hom
Hi ha treballa,
dones, que enriqueixen,
espeoialveu 1.-utili tat del que fa.
ment els qui permeten la ereativitat
o la relaci6
smb altres
persones,
per~ di
fíoilment
eerA enriquidora
una tasca meom1iaa en que l ..obrer sigui tan eols •
una pe9a més d ..una gTan mAquins., sense possibilitat
de :fer res per iniciativa
pr~pia.
Aquesta seria per contra una tasca deshumanitzadora.
Molta gent somnia en treure una traveesa
o la lotería,
pera
tenir
dinere i no hllver de treballa.r ma.i mée. Ele ciui ténen més dret a pensar ah!
a6n els menya afortunate
en el lloc de treball.
Per~ cree que encara sense =
la motivació eoon~!Jlica és positiva
i necessaria
la. prAotioa d·un treball
per=
a mantenir en exerQici el oos i pera
ocupar el temps.
El lleure
eenee OOUP!
oions

ni

obJeotiue

sovint

oondueix

a situacions

d'avorriment

i

a la

recerca

de aensacions

que moltes vegades provoquen la destrucci6
de la persona.
Les provea les teniu en els casos tan freqüents
avui, de persones
que ténen l'aspecte
economic solucionat
i cauen en el parany de la drogadicci6
l'alcoholisme,
terroi,ieme
o su3:cidi,
parque no saben que ' :t;.er i eatan f'astiguejats perqu~ no ténen cap ocupaci6.
El mateix passa des d'una altra vertent
amb els obre;s desocupats,
que intenten
evadir-se
així dels problemee socioeconbmics.
A continuaci6
us vull fer una jocs de paraules,
que si els mediteu bé, venen a representar
la pluralitat
de concepcions
del treball,
segons
cada persona :
N'hi ha que només treballen
per viure
N'hi ha que.només viuen per treballar
Certament que de bell antuvi sembla que el nombre de persones
que
es troben en el primer c~s has d'ésser
molt més elevat.
Per~ també n'hi ha
encara del segon (potser
en fase reoessiva).
Gent que f'an del treball
una obni festas,
ni Nadals~
Fora del treball
eeesi6;
no paren mai, ni diumengee,
perqu¡
res no té sentit
pera
elle.
Per aquestes
contra.des
en diem "alarbe",
s6n molt minoritaris,
i com sempre passa,
les minories
son mal vistes
arreu.
En oanvi jo creo que aquesta gent se sent bé interiorment,
perque ho fan a guat
i perque volen.
N'hi ha que viuen sense treballar
N'hi ha que treballen
sense viure
També hi ha gent que sense neoessi tat de treballa.r
tG~.en 1 ·aspecte
eoon~mic de la visa solucionat,
pera com he dit abane, moltes vegades tampoc s.!:
ben viure la vida. Per altra part, hi ha gent que la neceaaitat econamica ele
obliga a treballar
i treballar,
senae dei:xar-los
disfrutar
de la vida.
N'hi ha que treballen
jugant
N'hi ha que jugue~ treballant
En el primer oas ens referiríem
als prof'easionals
del joo, mentre
vull representar
aquella
qui no es prenen eeriosament
el s~u •
dem~s i a sí mateixoe.
Aquesta també desgraciadament

11!
1 i ¡:' 1

.,

Pinzellades
de vida -video -cant:ó
catalanes
No us espanteu
xatos, (·u~ les parides que llegireu
tot seguit,no
són perilloses
ni són res,per
no ser,només
són
lletres
de can~ons.
Són pincellades
que per si ma teixes
no estan
conectades,pero
que donen una
idea de, conjunt,encara
que no es sapiga
de quin conjunt,O
sigui
comuna
obra
pictorica
moderna.
I si hi ha quelcom
en anuest · relat
que us recordi
la realitat,penseu
que
es una pura coincid~ncia.

EL MISTERIOS AUTOR
•.• Vet aqui una vegada
que hi hav~
un pais
tant
petit
tan petitet
que n'hi
deien
•••••
Catalunya.Pais
de comarques
i pais
de guaita
"com-marca"
i "com-casca11 quan vol ell,aixerit
i trempat
sembla una doncella
nua,que
si fas pescador
cridaria
les noies,robaria
les llurs
cors i en faria
fanals
per aprendren
de nous.
Habitants
que siguent
fills
de les estrelles
tenen
a les seves
i 'a llurs
cosins
com a boscos.D ema del cel ploura
meres com a sastre
cridant.Ja
s6n a.,qui manstres
de ca,rn amb cucs
sans 1 el vent ho pcnta
de ferro.Vert
et vull
vert,que
quan mes vert mefs pais farem.
La televisió
que ofega
les paraules
i banys en un mar brut quan
venen les vacances,treball
embrutidor,tabac
de vuit pessetes
en un
pais
sense
revolucions,ni
convulsimns,pero
que la llibertat,fraternitat,ila
igualtat
conviuen
amb un sembla mentida
que en el seu ventre
nasqués
la vida.
Homes prictics,executius
de pelilicul~pendents
del tel,fon
i amb
1
ambicions
de mdsica
rock sideral
i . una de dos o rn enporto
aquesta
dona a ens ha manten si surt
nen i Montserrat
si surt
nena.
L 1 infinitat
tot d'un cop i el silenci
absolut,amb
l olor del · cos
ferit
pels
anys s'escapen
buscant
lanurn
d•un sol que ha d'haver-hi
a prop de casa,hem
ci•oblidar
les nits
de rabia
i de feblesa
hem d'oblidar
el pensar
que sempre ens toca perdre,saben
que ha esdevingut
poeta
la miseria
i que la gent que v~nen de matinade
no valen
gaire
res de bó.
Amb tats
els petits
vicis
adults
ens consideren
i com ~ui deixa
ploure
anem pasan pels limits
de mes de tres
edats,a
les edats
que
i que encare
te de dormir
amb cond6
per si la "Santa
te el ~t.Pa~e
Sede•.Et
creus
miserable
que el temps ja no existeix.
0

0

Guaitem
1 absurd
de 11 obscwritat,mullemnos
amb insultant
frequensmportar
pe~ les folies
de la
cia i cara i mans al vent deixem-nos
-dansa mes bell ·a que es fa a casa o es compra feta
a 13: pastisseria.
Queja
ha diu el poema,i
apretan-nos
ben fort
les mans tormen
adirnos ja han pujat
la gasolina.Verdaderament
aquesta
gent no perde~
al~
pla9a,rocks,mentre
toquen
sardanes
i tol'oportunitat
de ballar
car els pebrots
sempre
que poden~
Historia
certa
de set cels
plens
de joia
i de felicitat,benvinguts
paseu
paseu i veureu
com per importancia
i per mala llet,DTAN
ni
tan poc,qui
s' aixe~a
segur
d 1--anar pel carirnr
cobert
amb la raó.
1
1
espurrieig
que em fareix
1 ull
-Ouina panxa mes rodana
te madame,1
son els seus pits
quan slinclinen,l~
home ambla
r~canga
oberta
mira
el llit
~mb palidessa
perno
haber tingut
aquesta
nit un cos par a
la brega.
, .
que prou feines
si sap on es l
Gent que fuma~gent
que beu,gent
la seva tardar
recorden
perque
i is,plena
de seny,que
quan arriba
q~an tenien
quinze
anys,que
sols
fa pocs mesas que van deixar,cantiens de la seva vida tan deserta,viure,morir
pot esser
sommiar,amants
i amor s , ti pi es i a ti pi es • Que gran es ser vi u i vi u re a 1 1 ul ti rna hora,
un~ menys a Canarias.
Els agents
de la central
d 1 intel.ligencia
del cel(C.I.C.)
cuid~n
de tots
noslatres
i de les nostres
coses
mes ~trelades
com puguin
ser
les tradicions,costums,arbres
i caixes
d'estalvis
de c~ntims
AUB encara0eRs
hem de guanyar,a
mes de donar-nns
un oresident
directament
proporcional
a les dimensions
fisi~ues
del territori
del pais.
Pais
d~ boires,p~is_d~
p~ug~s,pais
on la vida i la mort,el
fe~,el
1 1-1bsurd,l
infinit
i 1 amor l ~roben
el 0eu amant prefe.rit
desfer,
quan surt
el sol en el moment mes feli9
de tots.
1 dt a ntigues
tradicions,de
Crisol
de cultures,magatzem
d\aturats
d 1 altres
·
joves
po s tures,de
ternps nous de temps salvatj
~s,de
records
terres
germanes,de
records
del'
-ªlhambra,de
si m'heu de fer callar
que si.Jgui ara.
Ara que el vent ne remuga perles
vinyes
verdes
vara el mar,tot
passan
1 1 amor per entre
les barques,somnio
quan ve la nit que se
m'emporta
una fada que em fa d~r:no
es ai x~ compan { s,jo
m1 estimo
i la coca-cola
s e nse gas.
mes el cotxe metalitzat
Tot ve de la grandesa
i les
s e rvituts
del esser
hurn¡,pera
el que
1
es que som irrepetibles,genuins
i fills
drun univers
hem d entendre
i ja que t:rnt
l' hi ha costat
d ~ fer-nos
t P.nim
que ens contempla
1
i el dret
de ser feli - os i de f ílr als altres
feliros,que
1 obligaci6
de nir:;os,que
son
aixi
funcionar
"puta
mare 11 ,"trJri '? J '! 'l; _n les f8briques
1 a base
d r. 1.1 e e o no mi a cata 1 a n,.

Lletres

de can~ons

de:J.MªSerrat,Ramon
Muntaner,Lluis
Llach,Sisa,
Raimon,Los
Ileqales,Ovidi
Montllar,Luis
Eduardo
Aute,Manzanita,M~ria
del Mar Bonet
Joan B'oez.

dani e 1

la11ao

i
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planetes

que formen el Sistema
Solar
sempre han preocupát
alements
extraordinaria
que giren , entorn
del Sol,
nt la nostra
curiositat.
La nostra
vida es desembolupa
sobre
la Terra
i ?,questa
forma
gart
nsignificant
de la Via Lactea
que es mou din~ l'Univers
a gran velocitat.
Es ben logic
i natural
que tinguem
un gran interés
en coneixer tot el que esta
al voltant
nostra
per capí tot all6
que ens
crida
tant
l'atenci6
i participar
de les seves maravelles.
Per
aixo s'han
creat
aquesta
grans
centres
d'investigaci6
que de
tant
en tant
enB donen a coneixer
algun
fet extraordinari.
En ple
segle
XX amb un gran esfor9
de tots
els investigadors
i cient!fics
s'ha ,arrivat
a un nivell
tal
que ha permes
resultats
de primera
qualitat.
Coma · fet m·és · destacat
citarem
l'enviament
a l 'e spai de les
dels nou planetes
que
sondes
VOYAGER 1 i 2 cap a l'exploraci6
sondes
han enriquit
ens envolten.
Des de l'agost
de 1977 aquestes
els nostres
conixarnents
obtenint
fotografies
dels planetes
i dels
seus satelits,
amb una tecnica
refinada
de forma i contingut.

El Voyager 1 ha explorat

Júpiter

i Saturn

i ara segueix

nave-

gant per l'espai
una vegada
acabada
la seva missi6.
El Voyager
2
també va passar
per Saturn
el 26 d'agost
de 1981. El viatge
de
Júpiter
a Saturn
el va recorrer
en 778 dies com estava
previst.
El viatge
continua
i es confia
que arrivi
a -Ura el 24 de gener
aprop del planeta
i dels seus cinc satelits
.
de 1986, passant
Fins ara la composici6
de tots
aquesta
planetes
és rnolt variada,
.Júpiter
no té aigua
i té una gran quantitat
d'hidrogen;1a
seva
ha de
massa és JI8 vega ~es la de la terr 8 .D els satelits,n'hi
semblants
a la lluna
p ero que s'assembli
a la terra
non
hi ha cap .
La sonda pesa uns 825 kg i porta
la seva antena.Désde
la Nasa
(Pasadena
de California)i
es pot variar
la seva velocitat.S
han
obtingut
miles
de fotografies,algunes
de gran interés
i que ens
ajuden
el nostre
sistema
solar
de forma molt eficient.
2 passi
per Nept~ el 24 d agost
de
EstA previst
~ue el Voyager
1989 coma
operaci6
final
del viatge,per
després
qued a r perdut
no es presenta
cap g reu inconvenient
el resultat
se .....
en 1 espai.Si
ría un exit
extraordinari
i esper~m
que així
sigui.
Un altre
aconteixement
d'interés
és la nova aparició
del cometa H~lley.!s
recordat
desde 240 anys abans
de Jesu-

crist

i haurlr passat

entre

i Mercuri
29 vegades a
partir de la data assenyalada.
Aquesta
vegada
passara
pel punt
més
a prop del Sol el 9 de
Febrer
de 1986 a una distancia
de km del Sol.
de 88 millons
Sera visible
a simple
vista
els
meses de Gener i Febrer,arnb
la
seva cua i a prop de l'horitz6
els dies
que no ho impede .ixin
els n~vols.Cada
7G anys aproxirnadament repeteix el seu carní i
passa
entre
Neptú i Plut6
que
estan
molt lluny
d e nasaltres.
Venus

----··· . .
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ACUDITS º

o

• Dos boijos
es traben
i un l'hi
diu a l'altre:
- Jo sóc el Rei.
¿Qui. tno ha dit?

al

carrer

.¿Qu,
Pues,

!Mentider!

Jo

no

t'He

dit

?,o •

•

.25 •
•J.6

2.'i •

e,

A6

•fl:¡.,,.
:11

?fl•• ~,

l.fl•

• ¿Sabes
lo
Lo mismo

que
que

RADIO

85

Utilitzant
cadesqun

42.

ti

e

res.

Una dona li diu al seu marit:
- No et comprec.
El dilluns
t'agrada
la truita
de patates,
els dimarts
també,
el dimecres,
dijous
i divendres
també,
pero
avui
dissabte,
ja no.

'35

oreja?
sesenta
minutejos

• ¿Y una bandeja?
de musiquejos.
Una banda

- Deu.
-

J~ una

f

es un tigo?
un dispago.

cada nJme~o i
dels
signes
de~ -

r~ totalitzar

50 .

· -~

45

,.2.i

• .ts 6q.
• o
q -~2 ~i• , •-15

•

• .1i1

o

•••

1-6

•':J-3

•

Compta de 3 en 3 partint
de O
Une,x el s nÚMeros amb una !.!nea
i acon~eguir;s
una rigure • relacionada
amb el noetre
~ci~le •

.__
()

f1'1vA TARRA~Ó
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e"mentari
El fenomen Rambo,que
s'ha
donat
per anomsnar
"rambomania",ha
t~aspassat
les fronteres
merament
cinematografiques.La
pel.1Í6ula
ha esdevindut
un pretexte
per fer valdre
dife~entes
consignes:unes
de caire
hist~ric,altr
e s polítiques
i altres
fÍSiques.
La menys c_omplicade
és la de tipus
fÍsic
i és consequencia
16gica
d'un producte
~tallone:el
culturisme,ia
preparaci6
i el llui11
ment fÍsic
del CDS huma ja classics
en la serie
"Rocky o altres
11 , 11Staying
del infierno
films
del italiano-arnerica
com 11La cocina
11 Acorralado",amb
la que poca cosa té que veure
Aliven
o la mateixa
aquesta
anomenada
segona
part.
Les dues s~quents
corisignes
~ven~n dorades
perla
guerra
del
Vietnam
i per la políticr1
Reaqan.qam'~(l . aconsen,1':,iX
al llarg
de J.a
pel.licula
vencer
un a guerr ·a no ·perdudEi oero amb ragust
a derrota,
retorna
als ameri cans una vict~ri
3 anyoradg;Rambo
lluita
contra
els
vietnamites,els
comunistes(sovi~tics)i
contra
certs
politics
poc patriotas
(argument
usual
de la dreta
historica)
encarnat
en aquest
cas pel *'jefe"
de les operacions.
Tot aquest
enquadre
és extret
d''una pel.licula
violenta,violéncia
11 del
11 virtut
que pot e:::;:~evindre l'única
filrn-,dirigida
p e r George
Pan Cosmatos.El
guió,firmat
per James Camero (director
de''lerminator")
i el propi
~ilvest
er Stallone,no
~s m~s que una variant
de 11M~s ella ·
del · valor 11 del binomi .Milius-Kotcheff
(a q uest
últim
autor
del primer
.n ·~cc:irralado")
i de •ioesaparecido
en combate"
de Chuck Norris,amb
la
incursió
d'un element
f e mení del qual la mirada
inh a rte . i frada
de l
11 super
11-heroi
Rambo qu eda prendat.
Stallone
ha demostr at com el seu nom i una forta
o coma
m1n1m
desisiva
empenta
ambla
m~ dreta
pot fer vendre
un producte
amb reperla
seva banda Rambo ens ha demostrat
~utats
m~s que aceptables,i
que és amb e l robot
de 11 1 e r .min ato r" una de les maouines
de mata1' més
II
pe r fe et es i
I n des true ti b l e's 11 'l lJ e h .ci crea t el cinema
ame r i e i q u e
funciona
a la p ~rfecci6
tan a les muntany e s abruotes
de EE.UlJ.com a
la selva
trooical
Vi et namita ,a cabant
l a hist~ria
amh el m~teix
dis~
ctirs oa trioti
c nu~ encara
ens f ~ anyoror
més la comoacta
acci6
i la
11 Acorraléldo".
millar
tecnica
de l 'oriqinal

a,

Ruben

Espinosa

·-·-·-·111111-.·
SOLLJCIDNS

AL

PASSATEMPS

.SoluciÓ
40:4x7:2+15=50

i Cotcho

(
est,·11:
L'estiu
se~are
parta
bons records, _ les vacantes,
la platja,
la calor
o un noi o una noia que has conegut.Es
ben segut que una can~o et por- .
tara bons records.
Dones bé, nosaltres
el que hem fet és trabar
qwina
era la can~o de l'estiu,
tot preguntant
a les emisspres
de radio de
l'Alt
Emparda quines
eren les can9ohs més punxades.
A ~ADIO ALT E~PORDA:(E~iss~ra
municipal
de Castell6
d'Emp6ri~s)
les
al nQ 1, al nQ 2 Around
més punxades
han estat:
íarzan
boys (Baltimora)
i al nQ3 A view to a kili
(Duran-Duran).
my dream (Silver
Pozzoli)
de la r.M •
.
Aquesta emissora
emet al 102.6
A RADIO VILAFANT:(E~issora
municipal)
han estat
les segOents:Al
primer lloc Live is life
(Opus)al
2.on
Around my dream (Silver
Pozzoli)
i a 1 3 • e r 11 o e K o o 1 & t be Ga n g- r r-e s h • A1 1 O1 de la F. M •
A RADIO BAHIA (de Roses)
al 99.2,
aquests
han estai
Als temes de
l'estiu:
~ive is life
d'Opus al ni 1, al 2 Tarzan B9ys de Bjltimora
i
El ta~{ de la vida da Oire Straits
al nQ 3.
A RADIO POPULAR DE FlGUERES: de la C.O.P.E.
al 89.4 Les tres
m~s escoltadés
de l'estiu
foren ImaginatJon
de Belouis
Sorne, Si tu quieres
a alguien
déjala
libre
d- Esting
i Un hombre de verdad de Alaska i Dina- ·
rama.

A S~E.R. EMPORDA: Live is life
(Opus)
Around my dream (Silver
Poszoli)
i Valentino
man amour (Alan Ros)
han estat
les can9ons m~s demanades.
Tamb, al meu entendre
una can96 corn la del "Africano"
debia ,asar
o tamb,
How Much de Gary Low, o•Rythmon the _
nQ 1 a alguna emissora,
nlght''de
De Barge,
pero aixo de la comercialitat
va com va.
nt.,.

-el

• rvwfO

'iS

a 1·e111porda-

Ai I Ai I A 1 "'Epmrda la gent, els colegues,
la bas~a trot.en afaltar
una mica
de marxeta nockanrollera.
Els aimants de'n Seethowen i la cl~ssica
ja s"ho mun~
ten amb les Joventuts
Musicals de Figueres,
que tanbé de tant en tant fan J~
(encara que enguany · ho han descuidat
una mica), pera la minoria selecta
ó no,tan
selecta
d'aficionats
•
.3= ·· -~ f'"er~ als
al tres,
can sempre, 1 "orquestra
ens toca un rock després del "Guadalajara"
i nanés podem ballar Beatles i Stones ambla Salseta-(quan
vénen). Alixti
si, a l"estiu
que és l"epoc a de marxeta i de mogoll6n, hem pogut veure el grup
"Ultimo de la Fil a " a Roses, i juntets
amb els "Locura de Amor". I a Figueres,
hi va haver un festivaque no ens van fer les Sis hores de Jazz (massa pasta),
let de rock. Increíble,
no? I va estar mig bé ! . I tarnbé a Portbou, on ténen
més moral ·que -ningú, que hn fan cada Rny. Tot amb grupets d 'aquí, que s6n pocs,
per~ trempats.
· T al tres peti ts muntatges, .la caracter:fstica
canuna dels quals
era la poca gent assistent
i la poca marxeta
que portaven.
Sí, van venir els Barón Rojo
•
~ la plar;:a de Braus,
per~ no es va pasanplir.
Es que no surten ni els "heavis" ! I
també vam poder disfrutar
amb J. ..Orquesta
Mondrag6n, r¡ue l"Ajuntament es va despendolar i ens els va portar pel Carnaval.
Home, no esta malament, per~ eh r¡ue po
dria estar més bé?
Tot est~ dispersat,
tot és sotsteTTani
tot d'un any ,a l'aJ.tre,
i no hi ha res a
fer . .
Qu~ passa?. Es que no ens agrada el
rock aquí?
·

- EL LLOPSOLITARI-

..

Aquest
Barbe.Par¡
sls
dibuixos

---- -----------·---

cómic
ha estat
d ibuixat
per un profesiona
l,l~autor
francés
par futuras
adicio
ns del FfuRUS,ens
agradaría
co~ptar
amb
de qualsevol
persona
aficionada
al cómic
i a la il~lustració

·
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DAILY FOLLON
(NOVAEPOCA)
REDACTORS: Ella,

Redactors

i

jo i la

Tallers:

cistella

Mai s'ha

de la

compra.

sapigut.

Any

NQ -~.

2000.

JJA SON AQUI !
la parella
més famosa de l'any
lsabsl
Preysler
"la China" i Miquel
"Big Miks" Boyer, van fer üna visita
!lampee al nostra
poble,
cercant
urrs
terrenys
per fer-se
el niu d'amor.
L'Ajuntament
en ple, no va deixar
de perseguir
Boyer, per tal de que
els expliqu~s
com fer pagar els impostas
municipals
als elfarencs.
Mentrestant
Isabel
va visitar
ca
la Lola i la perruqueria,
6n es va posar al corrent
de la vida qua porta
la "Jet-society"
d'El far i s'assabent,
de les ~lti~es
xafarderies.

POLITIQÜERIES
• L 'Ajuntament
poble,

dones

ha decidit
la anterior

CUR10SITATS
canviar
la
ja és plana.

bústia

del

ha
una estadística
i d'ella
es drespén
que el 3% de la ra, maderia d'El rar
s6n vaques,
un 2%
ovelles
i un 95%
gossos sense amo•
.L''Ajuritament

fet

• !Fatal,
fatal!.
En la recent
visita
del President Pujo! a El Far, el doctor
Or6s. el va tenir
QU• etendre
d'u,., desencaixament
de barres;
proC!itJct.e d 'un far$- a tac de r iure
que l i sob rev ingu é
quan el Batlle
li mostrava la pista
poliesportiva.
• !Increible!

Han posat

una bomba a l'Ajuntament@
El fet el reivindi~a
. organitzaci6
"Oliva

la
Lliure"

.• El Grup de Joves
ha decidit
no rer
m,s l'ase
a les ;aves reunions,
ja qu
l'userda
va molt
qara".

D1VERS0S
:Notfcia bomba! !BOOOMM~I
Ha_esclatát,
impossible.
o

... N t ,e

i

m~s bomba

o
a m g . dª
u

l.

pour l'homme

grlcia
la nostra

diari,
molt

•

dels
que

b,,

gremi

concedí t el
Nobel ~e la

'

al partit
de fut
bol cel.lebrat
la
passada
festa~
Els
jugadors,
encara ~~e
,al hospital,
han

!Es terrible!.
De ~art

'ha

~au

• No hi ha m~s notícies.
IOTA:
aquest

.s

que fan
si ue fa

festejat

la

not!ci

per~ si no, no es fiquin
fam!lia,
que no en saben rae.
R.AD/085 P. V A LEIAT
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SONIA MONTO
RO I MONTO
RO, Nascudá
d 1 Alfonso

íilla

Montara

el

d 1 Alejandre

de Ramon Roig

íill

i

Montoro

Dolores

13 de Setembre

el

20 de Setembre

el

de I 985

Vega i Montserrat

Morillo

ISA~C ROIG I SALA,Nascut

de Setembre

Garaluz

CRISTINA MORILLO I JIMENEZ,Nascud~
íilla

II

i Riu i Joana

Sala

DueRas

de 1985

Jimenez

Duque

de 1985
i

Pineda

JORO! JOFRE FERN~NDEZI Mª' CARMEJUAN VIALTA
Casats

el

14 de juny

de 1985

JOSEP M~ PUIG I JOSEFINA, COSTA
Casats

el

I de Setembre

de 1985

Obits
CATALINA PLANA:;ji SALACRUCH
Qu e

riHH

! el

5 de

Gen

er

d e I 9 8 5 a l'

edad

d e 76 a ny s

JOS[ DE LOS ~ANTOS i CORREA
Que

JUA'N

morí

el

~etembre

de 1985

a 1 1 edad

de 48 anys

23 de Setembre

de 1985

a 1 1 edad

de 79 anys

14

de

PJ.WROSA
i RIHA~
Que morí

el

----

electrotécnica

..,____

,_ *

este Is
Ricard Arnall

.

1

.Jaume Parral

reparació i instal.laci ,ó de tv.
radio, antenes i sonorització

el . Abat Rigau, n.º 18

VILABERTRAN

Telefon 50 8196

fobog~af
ia.

CLIU~~
1'at;eifB c~muniónu re"elatu earne u
re;,r~d.ueei~nu ea,ale¡s
Especialitat

en reportatges

Venda i assessorament

de material

Sant Ua.tzer, 13 · Teléfon 5 O 96 96

de Tioces i =oto infantil
fot~ine

F I G·u ERES
(Girona)

·cAIXA RURAL
PROVINCIAL DE .GIRONA
Caixa Oualiflcada

número

37 C

Membre
delConsorc
i Nacional
deCaixes
Rurals
Entitat col.laborádora del
BANC DE CREDIT AGRÍCOLA
,

Seu social:

GIRONA

Oficines a:

Banyoles, Cassa de la Selva, la Bisbal,
Olot, Santa Coloma de Fames, Torroella de Montgrí, Camprodon, Ribes de
Fresser, Sant Joan de les Abadesses,
Sant Pere Pescador, L'Armentera,
Amer, Blanes ...

a FIGUERES, Pla~a Comer~, 5

