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• iALUTACIO 
Hem arribat a l'onzena edici6 de la revista 

FARUS en un any molt especial i trascendent per 

el "GRUP DE JOVES".Especial perque aquest any -

complim el dese Aniversari del Grup,amb tot el 

que aixo significa de recordar el que s'ha fet 

i viscut. 

I trascendent perque coincidim amb un canvi 

decissiu de la rao d'esser del Grup de Joves. 

Fins ara,una de les tasques importants,que -

feia el Grup de Joves,era organitzar les festes 

d'estiu i Majar de "El Far",pero ambla cons

trucci6 del nou i tac necessari local Social, 

l'Ajuntament ha decidit molt acertament que a 

partir de l'any que ve, es creara una comisió 

de festes sortida de tata la gent qel poble -

que vulgui i tingui ganes de treballar.-

Aixo significa que el Grup de Joves s'ha de -

replantejar el seu futur.-

Aquest any dons, la re~ista "FARUS" es l'ulti~ 

ma d'una primera etapa de 10 anys del Grup, que 

en els propers anys intentara fer una publica

ci6 un xic mes profesional i elaborada, variada 

i complerta, jaque disposarem de molt més 

temps lliure, essent la realització de FARUS 

la nostra principal i mes important tasca. 

GRUP DE JOVES 
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Yeticitats 
Benvolguts,ja he aconseguit anar 

perque e e es re e, aq est a ny 

j a fa o : e. ps e s'esper a v a 

i es e q e o o. d e a nava. 

I el qu e esperava El Far d'Emporda 

es poder in a ugu rar, 

a mb un crit triom fal, 

el nou loc al social. 

endavant 

Ara amb els bra9os forts i sortits, 

convidem pobles veins i amics 

que vinguin en so de ball de gala, 

per disfrutar de la festa a la gran sa la. 

Aquest any Festa Maj or d'.al e gria 

ja que tots aquest mateix dia 

cr id are m amb el cor a l a ma 

visea el poble d'El Far . 

Després de la sar dana a la pla9a , 

farem un conjun ten gran assa 

estirant els bra9 o s be n a lt i fort 

amb afecte i amor. 

L'any 1987 s' ha d'escr iure amb signe.d'or 

perque aques t Grup de Jove s t'he sort 

i compleix deu anys d'ex istencia 

amb el matei x amor, gust i potencia. 

Tan valents s'han posat, 

i bem avinguts han lluitat, 

per fer una festa jove, 

i tenir una sala nova. 



••• 
Així que per molts anys al Grup de Joves 

ens fassin moltes coses noves 

i tots junts el poble d'El Far 

els prometem ajudar. 

El Grup de Joves no es res mes que el nostre mateix j oven 

que recolzat per l 'A juntament 

l'ajuda a tirar endavant 

per organitzar el que fan . 

Jaque aquesta sala és de tothom i pera tots 

tinguem clavat el record, 

de la festa que es fara i viura 

tot el pob le d'EL FAR D'EMPORDA. 

JAUME ROBIRAS 



LA NATURA: 

1 LES 

ESTACIONS 

DE L'ANY 
PRIMAVERA 

Quina joia la primavera 

l'estació sense poder-se i mi cr 

per aixo és de totes la pr · ere 

que se la sol sempre ca ntar. 

Tot respira benauran9a 

alegria i sensació de vida 

i aquí neix l'espera n9a 

puix és la primera e n la s o r-~ -c. 

Sorgeix de tot.s e ls e ntorns 

vitalitat i ensems ar monía 

dels ocells amb els se us s o .s 

i de les flors amb ll ur ga llard~a. 

Sortosa estació prima v era l 

curulla i font de s orpreses 

és el teu encis tant se v a l 

l'ideari de les grans belle ses. 

Que direm del cant del rossinyol 

si el seu tri omple tot el cor 

pux s~se empendre el vol 

canta fins sentir-ne anyor. 

* * * * * * * 
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VIDA 
?:U AVERA 

d'u na nova vida 

ol eu mes per un terrenal 

aixo és la primera sortida 

:~e l'hom e en el camp emocional. 

* * * Per to t inf an t impera la il·lus iÓ 

* * sense· cap mena de temen9a * , , * .o te pun t de comparacib * . * ca _ més edat des de la naixenc;:a. 

* * * *· º ~ h a cont ratemp s de cap mena 

!- o,._ es vit alitat i gane s de viure 

! :=..' e dc qu e no es con eix la pena 

* o es un v ell somriure . 
*-
* * * ~·i =a..,t de res no es dona compte 

* * v et ací la se v a felicitat 

* * i ' no sa p que molt promp te 

! la j o ia se li h aura acabat. 

* * *Dela vida els interrogants 

* * comencen molt prompte a sortir 

"* ~ l'alegria amb els seus cants 

* * es barrejen abans de finir. 

* * * * * * 



ESTIU 

La natura esta en plena forma 

tot és energia i maduresa 

\ .la for9a que té en la norma .• 
que surt després de sa tendresa. 

• 
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• 
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L'adagi popular a voltes diu 1 
encara q~e n; s'ajusti a la realitat _ 

que a l'estiu tota cuca viu 

pero s'hi apropa de veritat. 

Tot e~ta ple d'~ntensa vida 

pLantes i fins els sers vivents 

h·o demos tren sen se mida 

sempre i en tots els moments 

Estació que esta en forma plena 

tota ella amb ~ran majestat 

i els fr~its .de tota mena 

maduren arnb gran esclat. 

· I no· ·~~ gens d' es tranyar 

que tothom anheli aqueixos dies 

molt prompte hauran de passa~ 

i anar com sempre per altres v ies. 

TARDOR 

Pot ésser bonica pero no joliua 

l' estació penultima de l'any 

s' aferra a ésser encara viua 

pero ha perdut tot l'afany. 

Encara que hi hagi verdor 

~1 seu color no és de l'encis 

com abans de la tardor 

ans s'esmuny sense permis. 
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ESTIU 

L'infant home s!ha fet 

sa lluita deu ésser constant 

l'evolució no es cap secret 

puix sempre més esta canviant. 

El jove ambla seva energia 

en el seu estat també avan9a 

en eixa epoca que tot es gallardia 

esperant altra temps que s'atan~a. 

Es l'edat de forces en sa plenitud 

esmersar-se tot el que ho aóna 

l'home en fa sa primera virtud 

i tot el que té es cosa bona 

Es el temps de maxima potencia 

en la vida.de tota criatura .. 
ja que sa sola presencia 

fa qu e es superi la prova mes 

L' estiu és quasi sempre elevat 

en el temps de .l'home també 

jaque és en aqueixa edat 

on s'hi troba d'allÓ més bé. 

TARDOR 

L'home arriba asa plenitud 

comen9a el seu decantar 

dura. 

ja no sera el que havia "sigut" 

puix ses frces comencen a minvar 

La vida no es tna intensa 

encara que pot ésser tranquila 

tant com li aguanti la pensa 

pot viure . d'anys una pila • 
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No és que tot sigui tristesa ,· 

pero llur canvi és imponent • 

des.prés de l'estiu amb sa grandes~ 

s'allunya tot bon pensament. 

Poca poc va perdent l'encant 

que fins ara havia tingut 

les fulles cauen de tant en tant 

i j~ no sera el que havia"sigut~ 

La grogor s'imposa quasi arreu 

de mica en mica sense parar 

queda trist tot el conreu 

i l'altre any cal sempre esperar. 

HIVERN 

En la fi de l'any hem arribat 

amb l'estació la rriés dura 

tot passa molt més aviat 

seguint el curs que dona la natura 

Es qom una mena dá desolació 

l'especte de totes les contrades 

jaque el fred ha pres possessió 

ensenyant les primeres nevades. 

Paisatges deserts completament 

arbres amb el seu nu brancam 

ensenyant el que primerament 

havia estat el seu millar reclam 

El fred fort arreu impera 

tothom esta ben esglaiat 

encara que sient la primera 

ja si acostuma ben aviat. 

Ocellets que ben esterrofats 

buspant un xic d'aliment 

esgarrapen bé tots plegats 

i a l'hivern viuen solsament. 

1 . 
1 

1 

Ses il~usions també tindra 

que aixo també fa el seu viure 

anyorances nu li poden mancar 

puix encara pot somriure. 

Diuen que sura la tristor 

en eixa epoca de la vida 

tot se'n va sense fer remor 

i es perd·e1 bo sens mida. 

Del temps que passa sense parar 

s'ha de pr~ndre el millar 

jaque segur no pot tornar 

encara que s'escapi algun plor. 

;11V ER N 

També arriba per l'horrie l'hivern 
es ve feixuc i arrodit 

ja ha complert el que l'Etern 

li ha assignat el que té escrit. 

La testa es va decantant 

el seu pas ja no té agilitat 

es que la terra el v a xuclant 

per endur-se'l més o menys aviat. 

La vida el seu solc ha fet 

dins la humana criatura 

i ja el posa quasi bé a tret 

davant l'Última provatura. 

Encara que estigui a la cantonada 

i que s'apropi de nou la primavera 

no té esperances de tornada 

ni ~ue miri de prop enrera. 

Després de la lluita que arrossega 

l'hbme s'aferra encara que inútilment 

al darrer graó que li ~quéda 

per anar-se'n definitivament. 

PERE COLL -----= 
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Des de la primavera del temps 

tot vent porta rialles, 

la sorra pero, se'ns escapa de les mans, 

granet a granet 

i es fa curt el desig 

1 els somnis com misatges es van fonent 

Vivim ara 

d'utopiques llibetats 

de for9a dins la sang 

de cor sense cap. 

D' aqui a quatre dies 

tot seran mirades enrera, 

els records ens vestiran 

la llibertat, la sang, els cor i el cap. 

D'avui adema 

queden quatre notes escampades 

i un párell de gots de vi recomfortants 

la música que dema viurem 

aquesta nit l'estem composant. 

*** 

Si un dia sabés que les meves paraules 

son escoltades i venerades, 

intentaria fer un poema 

amb .els noms de tota la gent: 

pero si sabés que el que die 

i, que més que res sento 

serveix només per diluir-se en l'aigua 

potser seria l'hora de callar 

i destruir tot el que em queda. 

sé, pero, que jo sempre escoltaré i venerare 

tot el que die ambles meves paraules: 

tant i tant me les estimo que les porto ja a dini la sang 

i, del meu poema, sere jo qui en digui l'Últim mot 

encara que en sigui jo l'Únic oidor. 

BENJAMI MARCE 
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.. L ' avi s'asseu a vora el foc 1 pensa 

e ncantant-se ambla flama de la llar, 

les llengües que per l'aire llen9a 

aq u e J.1 caliu a punt ja d'acabar . 

Q9 e ~ ei x ara el caliu? Cendra boirosa 

qu e yn sol cop de ventall esventara . 

Ser3 es v entat perque ja fara nosa 

al no v ell foc que s'encendra dema . 

La p i p a encen , la seva companyona 

de ta n ts anys d ' alegries i dolors , 

matei x qu e el foc , també prova li dÓna 

que la v ida es plegada d ' amargors . 

Puig de jove la p i pa li bratlava 

sostinguda amb fermesa perles dents 

i avui que la fer mesa se li acaba 

li llisca dels seus lla v is macilents . 

I clou els ulls per concertrar sa pensa .. . 

i refexiona en aquell temps passat ... 

i en que ha viscut la vida ben intensa 

veu que tothom ja quasi l'ha oblidat . 

Ell ha crat . Ha estat la forta soca 

que ha aguantat branques que han donat son fruit 

i ha tingut la fermesa de la roca 

i mai no ha demostrat el seu cor buit 
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Pero ara es troba sol. Aquella dona 

triada d'entre un roserat florit , 

que havia estat per ell tan dol9a i bona · 

havent-se-li clavat al fons del pit , 

ja no esta gens per ell, que la mainada 

amb sos plors i rialles, li han pres . . . 

Aixeca els ulls al cel. Veu l ' Etern Pare 

voltat d'aquells que foren sos amics . .. 

i mes enlla hi veu la se v a mare 

que li diu somrient , els ulls humits : 

"Es aixo el m6n, fill meu . Sols una via 

que porta dreturera fins al cel 

a tots els que son bons . I cada dia 

ixent nous brots d ' una mateixa arrel . 

Seguei x el teu camí ._ No t'entristei x i 

all6 queja ha passat i has de dei x ar, 

que mentre la bonesa a tú no et dei x i 

al cel, més tard, ho has de tornar a trabar . 

El cos feixuc es quedara a al terra , 

que la mteria ací n o hi t é ca p niu , 

Pero l ' esper i t , lliurat de 

aleshores v iura l ' amor 

Il'avi mira ei foc que 

I la pipa que en terra 

I no troba la llar tan isolada 

ni l'entristeix jala solitud 

Mira al defora, i veu a la quitxalla ! 

Els branquillons comencen a florir ... 

i llit de flors li sembla sa mortalla 

i ja espera la mort , sense sofrir! 

P. TEIXIDOR ELIAS 

DEDICADA A TOTS ELS VELLS DEL POBLE 
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REFLEXIONS 
d'una -n1t d'es.tiu 

En acabar la Festa d'Estiu d'enguany, quan vaig ficar-me al llit, 
vaig notar que estava realment excitat. No podia adormir-me. Talment comen una 
pe~licula de· cinema, davant méu varen anar desfilant imatges dels records de la 
meva experiencia personal en relació amb el Grup de Joves d'El Far. Aixo em va 
portar a fer tata una mena de reflexions, mentre el rellotge del campanar anava 
tocant els quarts i les hores d'aquella nit d'insomni. 

I és que, certament, la formació i el desenvolupament del Grup de Jo 
ves ha marcat una part molt important de la meva vida. I el dia de la Festa, en 
retrobar-me enmig del jovent d'El Far, i el fet de veure la recopilació del ma
terial exposat, representatiu de l'activitat ~esplegada en aquesta anys, sense 
adonar-me'n , m'havia portat a un estat d'excitació interna, que em va fer reviu 
re tot el que jo sentia en aquells moments, i va provocar-me tata una serie de 
noves sensacions en contrastar-ha ambla realitat actual: 

- D'orgull , dones cree que, sense vanitat, puc considerar-me "l'avi" del 
Grup de Joves, pel fet d' ésser el membre més vell de tots els qui n'han fo~mat 
part fins ara, i per haver estat una de les primeres peces d'aquesta maquina 
queja fa deu anys qu e funciona . 

• - De sorpresa, en veure les fotografíes expos~des i poder constatar el no 
table canvi d'aspecte dels actuals membres actius, éls quals fa un deseni no te 
nien més de 9 ó 10 anys, i ere n els dest inataris de les nostres activitats de= 
caire infantil . 

- D'admiració envers homes comen Pere Va lent i en Josep Coll, que havent 
estat en el nucli inicial del Grup de Jove s, encara avui segueixen al peu del 
canó, posant un toe d'experiencia enmig de l'eixalabrament jovenil. 

- D'enveja envers la i~lusió tan v i va i el d ina mi sme que es pot copsar en 
els membres capdavanters, com la Judith . 

- De tristesa, en adonar~me de cóm els anys no pa ssen endebades i les cir 
c umstan c ies de la vida ens canvien; .de cóm m•agradaria de fer coses encara, pe
ro em manca l'energia i la vitalitatque hi havia bolcat a bastament en aquells 
moments . 

- De fe .en tots els joves que formen part del "piló", sense despuntar per 
damunt dels alt r es, pero que fan una gran tasca sorda de co~laboració i treball 
des de darrera el taulell . 

Pensant en tot aixo m'ha portat a comparar el Grup de Joves amb una 
maquina que porta deu anys funcionant, com ja he dit abans. Els membres del nu
cli inicial vam constituir el motor d'arrancada. Els qui són i han estat capda
v anters en la tasca organitzativa són el que en direm el motor del Grup, mentre 
que la resta dels membres constitu eixen la tranfilmissió de l'energia generada o 
activitat desplegada . Pero aquesta maquina, pera seguir funcionant, necessita= 
fonamentalment del combustible, que l'ha de constituir l'escalf, el recolz~ment 
i la participació de tata la gent de l po ble . Quan es treballa pel poble, la gent 
n'ha d'ésser plenament conscient i mostrar-se receptiva i participativa envers 
l'activitat desplegada, perque aquesta maquina no p erdi el ritme que s'ha impo
sat . 

Des d'aquestes ratlles dones, vu ll aportar la meva petita co~labor! 
ció a la festa d'homenatge al Grup de Joves d'El Far, encoratjant-los perque 
aquesta maquina no s'aturi ja mai, dones la nostra maxima aspiració és que d'aci 
a quaranta anys poguem formar part del "grup de Vells", rebent l'homenatge dels 
joves membres d'aleshores . 

La consecució del nou local, certament ha estat un objectiu llarga
ment perseguit, pero aixo no representa cap fita en ·si, sino que ha de marcar= 
el punt de partida pera una nova etapa del Grup de Joves, que permeti desple
gar la seva activitat amb més i millors mitjans, i a la gent del poble de fer
se'n ressó com mai. 

Endavant, jovent d'El Far!! 
- J.M.Company -
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f ' ., ' Després d'unes bones vacances acompanyades d'un sol calid 

i amb el refresc de la calmada aigua de la Mediterrania, tots els 

turistes feien afeixugats la maleta i tornaven a la feina. 

El sol havia estat el protagonista d'aquest estiu . La calor era 

f orta i les ni ts es feien més llargues i cal·lides que mai. 

Les platges anaven quedant soles 1 tristes, nomes acompanyades 

pel remor de les ones que s'esclafaven una i altre vegada damunt 

l'arena de la desolada costa. L'estiu no ens deixava ... en cauria 

una de grossa? 

Un núvol negre i turbulent ens invaia a tots. Les gotes comen-

9aven a caure cada cop més i bombollejant . Amb una pluja intensa 

la nit anava pasant tot esperant la sortida del sol, un sol que 

no reixia enlloc i la pluja encara anava caient amb més for9a. 

Al cap d'una estona ens torna l'esperan9a de poder veure el sol 

entre els núvols que s'anaven dispersant tot deixant petites 

clarianes. 

Mirant perla finestra sols ~s veien camps coberts d'aigua, tal

ment semblava que la terra s'havia cansat de xuc lar les múltiples 

gotes caigudes la nit passada. El vent bufava formant petites cor

t'inetes d'aigua. 

El soroll de la tempesta s'allunyava mentre s'omplia l'aire de 

claror i de silenci. Només es feien sentir els rajolins d ' escoren

tia de teulats i canaleres.No hi havia més lloc per l'aigua , els 

rius ja anaven plens. 

Comen9aven a sortir les primeres aus que agemolides , tornaven a 

creuar aquell cel clar i net, on sols hi restaven alguns núvols és

filagarsats. 

Els crits de la quitxalla tornaven al carrer, les maquines ence

taven de nou la feina ... la vida al.amp tornava acomen9ar . 

• Y~ VT ~TTPT ; \TT T. ZU\I()\T~ . .-i,. 



-

15 

fl5 
Has vist el teu entorn? 

Qui ha dit que no tenim estanys a EL FAR? 

En tenim dos de molt bonics, que més voleu!!!! 

Prepareu l'entrepa, el microscopi i el telescopi, agafeu la motoreta 

, el cotxe o la bicicleta i comenceu a tirar. 

Situeu-vos i dirigiu-vos a la següent adressa: 

Ep! el mapa no el deixeu, podria ser fatal! 

Agafeu també aquella brújula émpolssagada que guardeu en el vell 

guardarrobes, ja és l'hora de treure-li la pols!!! 

Parlem seriament ... 

Com sabeu el nostre poble ocupa un puig, en el mig de la plana em

pordanesa. Pero aixo no vol dir que encara tinguem dos estanyols de 

molt poca dimensió, que sobreviuen , quan cau alguna pluja fora del 

que és normal. 

El mes petit i a la vegada el mes aprop, es troba situat(mireu el 

mapa) al sud-oest i es conegut pel nom de L'ESTANY DE L'OLIVA. 

El segon ja una mica més lluny(prepareu la brújola) amb una major 

dimensió, no arriba a superar les 15 vessanes i es troba al sud

Ast de la v:U-"' º 



Aquests nostres estanys, aixi com d'altres també coneguts 

de vosaltres, com son els de la Bomba, o el PÚdol a Siurana, que

den situats a les planes litorals i prelitorals del nostre país 

Són zones de poca inclinació de terreny i pece al~ada sobre el nive 

del mar, perla qual cosa són considerats estanys eixuts.També si 

inclouen estanys mes grans com els de CastellÓ d'Empúries, Sils, 

Ullastret, ... 

Aquest any pero no e ns podem pas queixar! 

Es pot dir que han despertat de cop, gracies a la caiguda 

de plujes anormals, que hi ha hagut ultimament. Quan us pasejeu per 

aquests voltants fixeu-vos bé en la gran crescuda i la maravellosa 

figura de la natura vivent que els envolta, observeu detalladament 

cada un dels estanys i us donareu .compte que cubreixen zones on no 

fa pas gaires -dies hi havien camps de conreu ben productius . 

LA gran bassa que s'hi ha format ara refecteix teta la .vegetació 

de l'entorn ~ 

Moreres que al seu temps donen delicioses mores, i que sobre

viueri com també les flors i la resta de plantes. També hi conviu~n 

amb gran abundar canyes , els coneguts pollancres, les herbes sal

vatges i com no els atractius freixers. 

No podem oblidar tampoc la gran quantitat d'insectes que si 

barrejen, alguns macos , d'altres enganxosos i alguns altres molt 

fastigosos . Són acompanyats dels seus inseperables amics , els rep

tils, serps que s'espanten mes que no pas nosaltres, algun, malau-. . 

radament, pees llagardaixas ... 

També disfrutarem contemplant les palles d'aigua que ara si 

que estan en el seu ambient, algun anee del coll-verd i d'altres 

ocellets que no us puc dir comes diuen , que revoltegen el blavos 

cel. 

De tetes maneres no tot el terme ha quedat tan bonic com els 

estanys després d'aquestes plogudes, perque si mireu els camps .de 

blat de moro veureu que han quedat ben aixafats, pero els temps 

es així, no es pot governar .... 

Fins aquí, la nostra orientació .Ja sabeu, dones tot el ne

cessari i més sobre els nostres estanys. Aneu amb compte, no feu 

gaire fressa, observeu bé, i disfrutareu d'una explendida tardq. 

ASSUMPCIO ARNAL~ 





'La 
~untanya * ** 

La muntanya és aquest immens imperi salvatge, un dels més bells 

paratges de la creació, encara no trepitjat per l'afany colonitza

dor de l'home. 

La virginitat i el seu crit desafiador, moltes vegades fan cap

tiu l'excursionista, i l'encoratgen per empreses tan difícils i pre

tensioses, com la mateixa de sobreviure . 

A la vegada el triomf d'aquestes conquestes sorgeix de les valls 

comuna manera de recalzar el patrio t isme , i així refermar un cop 

mes , la nostra condició de catalans. 

Només aquesta possibilitat de civisme hauria de ser suficient 

per fer-nos mirar enrera, i notar com l 'heroicitat dels nostres a

vantpassats s'ha succeit de generació en generació, convertint-se en 

una tradició viva que no podem trencar així com així, amb . una ren

dició tan poc fonamentada. 

Si ens quedem a la plana renunciem a un espai fantastic que pos

siblement és l'Únic remei efectiu al' atonicita t setmanal de l'am

bit urba. 

Alla dalt, a les altures, el paisatge sovint es converteix en un 

incentiu a la meditació o si m'ho deixeu dir, en una invasió d'eufo

ria que sol esbotzar en un crit estrepito~ expansiu i alliberador 

de tates les llastimes. 

Un altre vessant de la muntanya, no menys relaxant·, es la que 

ofereixen la pau i la tranquil·li tat, només torbades pel sensible 

rierol que brolla de les pedres, creix transparent i davalla per 

les comes solcant les roques de les seves formes més originals i 

maravelloses. 

No hi podia faltar la solemnitat de les singleres que s'alcen 

magestuoses per damunt les extenses prades, i es reflecteixen de 

caps per avallen la superfÍcie obscura i neta dels ivars. 

Aleshores, tothom coincideix en qu~ aquest paratge manca de 

sentit, si no hi intervé l'afany de l'excursionista, iempre ~ quan 

pero , es respecti la virginitat que fins ara havia regnat en 

aquests paisatges, tenint sempre en compte que la naturalesa també 

es venja. 

* * * * * * JOSEP Ma AUPI I VILANOVA 
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Que hi veiem en la persona de Cain? Que hi veiem en la persona 

d'Abel? Davant la vida, dues posicions ben enfrontades. 

Abel sembla esser una persona molt espabilada,al deixar que si

guin les ovelles les que estirin l'herba que ell no ha hagut de 

plantar. Elles després la faran arribar a les seves mans, ja conver

tida en carn. 

Cain un home primitiu, que ho fa passar tot perles seves mans 

i pel seu estomac. 
", 

Abel,l'inventor d'un nou pastotatge. Fa dels mossos, ovelles se-

ves que després li fan la feina i li són fidels en tot, gracies a 

tantes atencions. 

Cain ~no ha de pagar bons jornals, ni ha de llepar el c~. - a nin

g~. Prefereix quedar-se tot sol amb tota la feina. 

Abel, home de repos, de meditació, sap elevar-se cap a Déu per 

a donar-li les gracies dels exits obtinguts. 

Amoinat sempre perla feina, Cain no té temps. 

Anar sempre perla vida ben motivat,li va molt a Abel. Es ques

tió de tenir interes perles coses, La feina no és tant pesada. 

A Cain tot se le fa costa amunt. No li val la fe. 

Abel home sempre ben encertat, per fi sembla qúe tindra un fallo 

, vol comprometre a totes les seves ovelles a seguir la seva filo

sofia i les apura molt i molt. 

Cain se n'aprofita per saltar contra Abel i acusar-lo de dicta

dor: Fins que un diales ovelles destronen a Abel. 

NOTA DE L'AUTOR: 

Amb el pas del temps les coses canvien~Freguntar avui en dia qui 

2 °; el bo · de la pel·lícula és fer explotar un . polvorí. P·er alguns A

bel ~s un capitalista, un explotador, un sacrificador,d'ovelles que 

les enganya pera treure'n més profit. Cain en canvi és un home si 

sincer que ha sabut denunciar els atropellaments de que han estat 
objecte les ovelles. 

A mi em preguntes tu qui es el bo de la pel•lícula? 

A mi m'ho preguntes? 

La resposta te l'has de fer tu. 

MOSSEN JAUME 



1 · ordinador a casa 
***************************************************** 

Fa uns cinquanta anys va neixer una nova ci~ncia anomenada INFOR

MATICA que tenia per objectiu aconseguir una maquina que pogués trac

tar gran quantitat d'informació en poc temps. 

Aconseguir una maquina capa9 de fer aixo (l'ordinador) va suposar 

per l'home el poder desfer-se de feines rutinaries i alhora guanyar 

molt de temps en la realització dels treballs. 

L'ordinador ha anat evolucionant al llarg dels anys i apoca poc 

ha reduit l'espai fisic i el cost de fabricació, cosa que ha perm~s 

que avui en dia sigui a l'abast de qualsevol. 

A l'hora d'anar a comprar un ordinador, a menys que tingueu una 

idea molt clara del model que voleu, és convenient no anar massa 

depressa, dones actualment hi ha un mercat molt ampli, amb malta 

varietat de qualitats i de preus. 

El model que ha tingut més ~xit coma ordinador per casa o per 

la petita empresa ha estat l'anomenat PC (Personal Computer), que 

es fabricat per moltes firmes comercials a partir del model estan

dart d'IBM. 

Una vegada teniu l'ordinador a casa, i si no sabeu res sobre In

formatica, us trobareu amb una gran sorpresa dones veureu que en 

el moment de posar-lo en funcionament no fa res. Aixo és normal, 

la maquina només espera que li diguem que ha de fer. Perqu~ un or

dinador funcioni nosaltres hem de comunicar-nos amb ell i li hem 

de parlar amb un ll e nguatge que ell entengui. 

Es evident que l'ordinador no pot parlar ni catala, ni frances, 

... ni cap dels llenguatges que fem servir els humans per enten

dre'ns. 

A l'actualitat hi ha gran diversitat de llenguatges per poder 

comunicar-nos amb un ordinador i cadascun d'ells esta especialit

zat en un tema. 

Els principals llenguatges que podem trabar actualment són: 

LLENGUATGE 

FARTRAN 

COBOL 

ALGOL 

ANY DE NAIXAMENT 

1954 

1959 

1960 

APLICACIO 

Calculs cientif~cs 

GestiÓ empresaríal 

Calculs cientÍfics 



LISP 1960 In tel•ligencia artificial 

RPG 1962 AdministraciÓ 

BASIC 1964 De caire general 

PASCAL 1970 Enginyeria 

FORTH 1970 Rebotica 

LOGO 1971 Ensenyament 

e 1971 Sis temes grafics 

Una vegada haguim apres algun d'aquests llenguatges, ja estarem 

en condicions de parlar amb l'ordinador 

El conjunt d'instruccions que donarem a l'ordinador es un Progra

ma, que una vegada introduit a la maquina, ens treura els resultats 

que desitgem. 

De tetes maneres per fer funcionar un ordinador no cal saber pro

gramar, senzillament cal anar a al botiga a cercar el programa 

adient al nostre proposit. Actualment hi ha programes de tots els 
• 

tipus i és molt difícil . no trobar allÓ que es busca. 

Un problema que he vist sovint, és que molta gent creu que tots 

els programes van bé pera tots els ordinadors. Aixó no és veritat 

i abans cal llegir-se el manual de l'ordinador per saber la marca 

el model i quins programes sóh compatibles amb ell. 

Si aneu a algun curset d' Infor matica, també an _eu amb compte, 

dohcs es pot aprendre a manejar un ordinador en un mes , pero n6 

s'apren a progra mar ni amb un mes ni amb dos. Heu de tenir amb 

compte que la Informatica abarca (f"" ~ 

molts temes diferents i arribar · 

a coneixer-los tots és feina de 

molts anys. 

Espero que tot el que us he 

dit , serveixi per si algun dia 

teniu la idea de fer quelcom 

relacionat ambla Informatica. 

L'Única cosa que us recomano 

es que abans de fer cappas, us 

inf ormeu bé i segur que trobareu l!; 
el que busqueu. 

t.~ CDNE.tTti.~U.. ~ 'i V 'I 
t~i~ttrt 

JOSEP Mª TEIXIDOR I PLANAS 
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. L'avan9 de la ·ciencia i la tecnica actual donen a l'home capacitat 

pera projectar i contruir una maquina capa9.de reproduir-se a si 

mateixa. Aquesta maquina podem considerar-la provista d'un cervell 

electronic amb poder imaginatiu ·, de raonament i en suma provist 

d' intel•ligencia i qual.itats semblants a- les del ser huma que les ha 

dissenyades. 

Aquest aparell, fornit de .minerals, metalls, eines, etc pot ser 

capa9, segons aquest projecte de duplicar-se, ésa dir de reproduir

se amb ell mateix. 

Hipoteticamerrt aquesta maquina reuneix les condicions necessaries 

per decidir i actuar~ Esta situada en un mon en el que no existeix la 

vida vegetal, animal o organica. Un m6n fetal buit , criogenic, en 

el que no pot existir la vida tal com la coneixem en la Terra. 

Aquesta m~quina arribara a multiplicar-se seguint les especific~

cions, lleis i condicions físiques a les que ha estat sotmesa. 

La maquina arribara amb la seva intel·ligencia , potser, a millorar 

les seves condicions de"vida" mecanica, el seu funcionament potser 

es perfeccioni amb l'us en su~cessives generacions. Arribara a pro

gramar-se , a regular-se ella mateixa, a millorar el seu habitat i 

possiblemet, el seu medi ambi~nt. 

Amb el temps aquest conjunt mecanic-pensant, comen9ara adir-se 

Qui m'ha fet? Dins les condicions en que es desenvolupa el m6m d'a

questa maquina .,li sera impossible concebre una imatge del ser huma 

de carn i os que la va projectar. 

No podria comprendre , pero intuiria, que no prove de res, que 

els delicats components dels seus mecanismes, malgrat que poguessin 

haver evolucionat, no eren fruit de la casualitat. "Pot ser -es pre

guntaria la maquina- no puc veure-ho , pero el meu creador ha d'estar 

en algun lloc". Suposaria que el seu aeador estava en una altra di

mensi6 diferent a la ~eva, encara ~ue no comprengués el que és carn, 

sango vida, com la coneix el ser huma. 

L'home no pÜt comprendre moltes vegades al se-u Creador, ni 



L 'h ome no pot comprendre moltes vegades al seu Cre~dor , ni de que 

· ·estafeta la seva essencia, pero pot intuir-he, respectar-he i es

timar-lo . Vam ser fets a la semblan9a de Déu, aixo ens diuen les 

Sagrades Escriptures , pero no podem arrogar-nos a la importancia 

de ser iguals a Déu , ni de voler situar-lo dins les nostres limi

tac.:Í..ons . 

En Última instancia , si podéssim explicar-nos tot el que es re

fereix a Déu i sabessim el perque de tetes les coses, no seria ne

cessaria la nostra fe i l ' anhel de ser millors, de ser sants, no 

tindria objecte, merit j ni ra6 d'ésser -

Com va dir l ' Apostol : "Pero .sense fe es impossible agradar a 

Déu; perque és necessari que el que se li acosta , cregui que hi és!" 

No podem obligar - nos a creixer , , tots hi éstem d'acord, pero 

si que podem deixar de banda tetes aquelles coses que, aparentment, 

ens impedeixen creure i fer un acte de fe, esperant trabar totes 

les respostes més tard . A Déu ens hi podem acostar també amb dubtes 

raonables , no e nv a ens va donar un cervell, pera que podessim 

treure ' n conseqüencies per nosaltres mateixos . 

Tal vegada la tragedia de molts sers humans, es que no fan servir 

propiamen t la seva capacita t in tel•lectual i es limiten a pensar 

només amb unes poques decimes del seu poder cerebral, per aixo les 

conseqüencies dels raonaments moltes vegades s6n falses.S'hi acosta 

més un intuitiu , potser , amb fe senzilla a la veritat , que un cer

vell limitat a les idees preconcebides que no ha sabut elevar-se 

sobre els prejudicis del seu medi ambient , falsos conceptes reli~ 

giosos , fi l osofi c s o amb una infor matica incomplerta o deficient. 

RAMON DARTER 1964 
. ·-- - ·- - : .==-=:=:a 
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Pllblic o PriVat? 
Arriba l'hora de portar el nen a l'escola. Se'ns obre una 

doble alternativa: centre pÚblic o centre privat. 

Si analitzem les paraules amb els seus significats ja ens ho 

diuen: 

-PÚblic: el que es de tots. 

-P -rivat: el que es reservat a una minoria. 

Tractem de desmitificar el concepte de privat i estudiem a 

fons tots els tipus de centres. 

La Llei Organica del Dret a l'Educació classifica els centres 

docents en dos grups: els centres .privats que funcionen en regim 

de mercat i els centres pÚblics que es sostenen amb el fons pú

blic. Dins d'aquests darrers tenim els de titularitat pública i 

els privats concertats. 

Els centres públics tenen coma titular juridic el poder pu-

blic i es el govern qui autoritza la creació o tancament. La 

gestió la realitza el personal del centre sempre 'depenent d'or

dres superiors i ambla participació dels nous consells escolars 

que que donen entrada a la societat dis l'escola. El personal 

docent és contractat per l'Estat o organs de Govern autonoms. 

Els centres concertats són privats pero es mantenen amb el fans 

pÚblic. El personal docent esta constituit per contractats labo

rals sotmesos a convenis amb el centre. Tenen preferencia per 

acollir-se a aquest regim els centr~s que atenen més la neces

sitat d'escolarització en poblacions escolars de condicions eco

nomiques desfavorables. 

Els centres privats tenen coma titular una persona física o 

juridic~ de caracteer privat. Per abrir necessiten d'autorit

zació administrativa i tenen autonomia total per establir el r~ 

gim intern, la selecció de professorat, els alumnes · i la seva 

adrnisió, ... El personal contractat és sotmes exclusivament al 

centre. 

En l'aspecte economic els centres pÚblics són gratuits, els 

concertats tenen un cost que depende la subvenció queja teben 

Els centres privats imposen lliurament les tarifes economiques. 

Un cop coneguts els tipus de col·legi on podem acudir caldria 

analitzar la qualitat tot i que és dificil.de fer-ho sense en

trar en polemica. 
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M'agradaria poder desmitificar 

aquest cert privilegi que sol otor

gar-se a l'escola privada. Es ·pos

sible que hi hagi un nivell supe

rior, que l'horari sigui més com

plert, que es respecti mes la dis

ciplina, .. . Pero abans _d'emetre un 

judici caldria veure les causes 

d'aquest desfase pÚblic-privat. 

Surten més ben preparats els a

lumnes de l'escola privada? 

Pot ser si, pero, cal dir que la 

majoria dels alumnes que hi assis-

teixen s6n - de classe mitjana o alta 

i compten amb el suport material i 

familiar necessari pera superar~se.Per altra part els mitjans de 

l'escola privada encara s6n superiors als de la pública ( instal~ 

lacions esportives , biblioteca, laboratori, ... ) El control del pro~ 

fessorat és més rigurosja que depenen d'una entitat proxima. 

A l'escola pública hi assisteixen tot tipus d'alumnes, alguns amb 

greus def iciencies i sen se mi t j ans economics per sup .~rar-se. L 'es

cola pública encara té mancances greus d' · in tal·laci6 , edif ici, sub

encions per material, ... Per altra partes dificil .de controlar l'e

ficácia del personal docent jaque hi ha poc contacte amb els organs 

superiors de govern. 

Cree que encara ara es necessária una reformad l'escola pública 

que acabi de desmitificar 

Sense anar massa lluny en · una capi

tal de comarca com Figueres , els 

pares no poden triar l'escola que 

desitgen. 

La polemica baixada de natali

tat que preveuen a niveli general 

i la desmassificaci6 de les aules 

és t>vident que no es latent a la 

nostra ciutat. / 

Hi ha demanda de places i la con-

centraci6 a les escales centriques 

impedeix acceptar més alumnat . 

Així les al tres es van posan t allá,. 

on es pot. 

. . , \ 

<?~~ \~, 

} 
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I no parlem de la si tuació dels Cendras sos un projecte de col•legi 

que era un dels objectius electorals i s'ha deixat de banda ambla 

conseqüent problematica. 

No es cert que l'educació es un dret i la base principal per arri

bar a un desembolupament? 

Pe~qu~ dones continua essent un objectiu secundari en els organs 

superiors? 

:Degut a la defici~ncia econ6mica? Pot ser, per6 també cree que es 

de~tinen fons i~portnats a altres aspectes que possiblement no son 

pr~ferents. Qüestió d'ordre de valors i l ' ensenyament encara queda de 

delegat a segon terme ( darrera els esports, per exemple) 

I no culpo a ningú .No deixen d'ésser unes paraules en favor de 

la millora de l'escola pública. 

De voluntat ja en tenim. 

TERESA TEIXIDOR 

o 

-
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FRICAS ESCOLRR 
Ens adonem, lamentablement, que són mol ts el.s nens que nó 

poden acabar els estudis primaris de manera satisfactO~ia. 

Es el fenomen que avui preocupa a pares, educadors i socio 

legs i que no sembla preocupar massa als polítics encaree

gats de vetllar per una efica9 .dina.mica escolar. Es el 

fenomen del "fracas escolar" 

Les seves causes són moltes i diverses. Si ens ho mirem des 

d'un punt de vista social ens hem d'adonar deseeguida uqe 

en definitiva l!enorma percentatge del fracas escolar el 

domina en darrera instancia l'autoritat academica, ' ja que 

la qualificació final dels a·lumnes de~endra dels barems que 

es facin servir. Per tant podriem considerar que el fracas 

o no dependaa de l'altura "en que posem ~l llistó 11• D'aques-

ta manera - ens és facil de veure - com ho fan alguns especia-

listes- que aquest és un dels recursos que té el sistema 

social 'per controlar al personal: la societat moderna 

necessita individus (poquets) que prengui decisions i que 

l'organitzin i d'altres que facin ~uncions subordinades i 

que, sobretot, callin; els uns són els que triunfen i d'ai 

tres els qui fracassen. Els uns aproven, els altre no. 

Es una divisió que comen9a ja e l'E.G"B. 

No seguirem m~s per aquest camí maniqueu. I farem ~n atr ti

pus de valoració. 

Degut a aquella sit:uació artificiosa de que parlavem $SÓn 

molts ·e1 joves que entren a una segona etapa de la seva vida 

escolar (B.U.P. i/o F.P.) amb un quadre de motivació personal · 

molt baix i que comportara coma situaci6 encadenada, m~s 

fiacassos i dificultats al noi/noia que ho pateix. 

Si ens hi fixem 0é veurem que una de les deficiencies que 

mes arrastren els nostre protagonistes i que és .f an més· 

paleses la dificultat de 

malament i no són capa9os 

un text. 

comprensi6 lectcbra. Els nois lle~geiXEI 

de entendre, reflexeionar ~~bre 
1 . ' 

La manca de motivació fa descendre considerablement l'inter~s 

en la lecturai el seu ha.bit ' es perd. Si us han caigut a 

les rrians informes sobre aquest aspecte ens adonem que tenim 

un índex deplorable. Els nen .s no llegeixen la premsa, s6n 

poquíssims el que assiteixen regu¡arment a les biblioteques 

i es compren molt poc ilibres. 
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Lamentablement i en bona part gradies aquest fracas, els 

nens associen el fet de llegir a una tasca escolar (" uff!! 

que aburrit!!!) i degut a .la desmotivació se'n desentenen. 

Mlt sovint i en un pen6s cercle vivi6s, aix6 no traba aturador 

i la meteixa farnília no ajuda gens a solucionar-ha; a moltes 

llars el nivell d'informaci6 és la T.V. que ho omplena tot. 

Quantes fmílies reben el diaria casa? Quantes faílies com

~ren la premsa sovint ni que sigui esportiva?. 

Que la T.V. és desinformadora ho diu ja malta gent i aixa sense 

voler-li treure els valor que té la imatge . 

Pefo'la informaci6 esxrita, la que arriba a travers de la 

lectura de la premsa, per exemple, a part de l'informaci6 

estricta permet d'abastar un carnp molt més ~pli, un abast 

cultural molt més complert i que permet una valoració mmlt 

més personal. 

En el feix d'elements que incideixen negativament cal comptar 

arnb la deficient o quasi inexistent dotació per Bibliot~ques 

escolars i Il15liques i que ens si tuen en un dels niv ·ells més 

baixos dels paissos accidentals. Majoritariarnent les escales 

privades estan mol~ millar equipades i d'aqui podriem analit~ _ 

zar el perqfié de l'index de fracassos escolars en un altre 

model. 

A l'escola la LLengua i la Literatura que els nens estudien 

(sobre tot a la 2,a etapa del' E.G.B.) hauria d'intentar 

pero" de veres" que els nens aconseguissin un coneixament 

bastant clar de la situaci6 !linguistica del nostre país 

i que adquireixin els conemementslingüistics i literaris 

aptes pera comprendre, interpre$ar i adhuc transformar el 

nostre entorn ~ingü'istic. Ens cal comprendre la realitat 

per transformarla. 

No cal aprofondir massa per adonar-nos de que mentre estigui 

el nivell de fracassos escolars al nivell que esta~ l'apor

tació popular -que seria la soluci6- par redre9ar la nostaa 

cultura sera sempre un redre9arnent que ens vindra de aalt 

en la qual la majoria no hi tindra un paper relevant, un paper 

que ocuparan aquel!s que, perles causes es~entades més arnunt 

no han sofert el "fra~as", aguells que triunfe~. 

EMILI PASCUAL 
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La nostra es cola 

, 
es una 

, 
mes de les tan tes i tan tes escoles 

petites que .hi ha escampades pel nostre , també , pais petit. 

I !'Emporda és una de les comarques de Catalunya que manté un 

nombre més gran d'aquest tipus d'escoles. Ens ve a al memoria 

la can9Ó d'en Lluis Llach " ... El meu país és tant petit que 

des de dalt d'un campanar, sempre es pot veure el campanar 
, 

vei 11 

111/L 

Aquestes escoles petites tene envers les altres, les grans de 

setze o trenta unitats, uns avantatges i uns inconvenients. 

Dels primers voldriem remarcar el fet que les relacions humanes 

entre els que formen la comunitat escolar -mestres, nens, pares, 

Ajuntament- estan emmarcádes en un sistema molt més afectiu que 

no pasen la gran escola on existeix una gran despersonalitza

ció. En altres paraules , en coneixem tots i sabem de quin peu 

calcem. Dels segons voldriem remarcar l'aillament i la manca de 

recursos -de tot tipus, pero basicament economics-. 

La feina de tots els implicats en l'escola, dels mestres en 

primer lloc, pero de tots, ha de ser aprofitar al maxim i poten

ciar els avantatges que tenim les escoles petites de poble, i per 

altra banda, de mica en mica pero sense fer-se mai enrera solu

cionar els deficits que tenim. 

Per tal de superar l'aillament cal que les escoles dels po

bles veins es relacionin, col·laborin i que d' alguna manera s 'es

tableixi entre elles un lligam estable. Pensem que pel fet de ser 

veins propers les condicions de vida, socials, el taranna, les 

problematiques són sinó iguals, semblants. 

Per tal de superar la manca de recursos cal que anem conser

vant el que . tenim i en la mesura que -els pressupostos de l'esco

la, dels pares i de l'administració -Ajuntament i Generalitat-, . 

ho permeti cal anar introduint millores en els nostres edifi-

cis, aules i en el trball huma. En aquest sentit seria important 

tenir pera la nostra mainada material suficient per _ pode~~re- . 

ballar mínimament bé la biólogia, la química o la física per exem

ple: seria important tenir mestres especialistes de músico gim-



nastica per aconseguir desembolupar correctament els diversos 

aspectes de la persona. Tot aixo per arribar a una veritable 

igualtat entre tots els nens/es que acaben l'escolaritat obli-

gatOria en aquest nostre petit país. 

Per acabar voldriem agrair al Grup de Joves d'El Far D'Empor

d~ l'oportunitat que ens han donat pera poder-nos comunicar 

amb tot el poble. 

i 

ROSA Mª DORCA 

FERRAN IMBERT 

Mestres de l'escola pública. 



~eco rdant 
'La 'F'esta 'D 'estiu 

Els passats 1 i 2 d'Agost vam celebrar la 9a Festa d'Estiu 

commemorant el lO~aniversari del Grup de Joves. 

A la tarda del d~ssabte cómencaren els actes de la festa amb 

una ginkama pels més grandets, i uns jocs de cucanya pels més me

nuts. Perla ginkama vam preparar diferents itineraris, on es feia 

recrrer una part del terme, anaven repartits en grups segons les 

edats . Els petits van fer jocs de cucanya a la pista de l'escola 

, afeitant globus, tirant pastissos de nata ... 

Tots grans i petits vam acá.bar . ben cansat? i per refer-nos vam 

fer una xocolatada que va ésser un exit. 

Els més ~rans de tota la colla s'entretenien a Ca l'Hereu jugant 

també, per6 en aquest cas una "Botifarra de Festa Major". 

Després a reposar, que calia guardar energies pel ball de hit 

que com tots recordeu va amenitzar el TREN DE LA COSTA ion tots 

vam disfrutar de valent. Aquest cap , perno perdre el costum, 

la pista de ball se'ns va fer petita, aixi com la barra del bar 

(tot i que · era més grossa que de costum). 

Aviat vam estar esgotats de servir tants cubates, tantes cer

vesesi tant xampany , no hi estem acostumats!!! 

El diumenge amb un temps explendit continuaren els actes amb 

l'Ofici Solemne acompanyat d'orquestra i tot seguit dues sardanes 

a la placa. Acabades els mes curiosos van anar a veure l'exposició 

que haviem preparat dels deu darrers anys, on molfs es van pod~r 

veure ben retratats. 

A la tarda el ·grup d'animaci6 infantil "Sol i Solet" van pre

sentar l'obra "la rateta q~e escombrava l'escaleta" ort els petits 

van disfrutar de valent sota un sol que cremava . . 

Tot seguit el Mag d'El Far "Agapito" · ens feu una demos~ració 

mol t bona sobre l 'art de la /magia . Hem de destacar l 'exel•lent am

bientaci6musical que acompanyava els seus actes. 

Per acabar vam deixar el plat fort de la Festa. El grup "TALLER 

DE TEATRE" de Figueres van representar l'obra "ESCOLA DE MARI'I'S" 

de _ Moliere on tots gaudirem d 'una excel •lent interpretació. 

Hem de dir que aquest acte tenia doble estrena, per una part la 

de l ' obra i per l'altre la de la sal~. 



Amb motiu del dese Aniversari, a ' mitja part de l'obra l'Ajunta

mentens feu entrga d'una placa, de ceramica on s'hi llegia "EL POBLE 

D'EL FAR AL FUTUR DEL NOSTRE POBLE" 

Amb aixo ácabavem una festa d'estiu que portara cua!!!! 

Representants d'EL FAR a NúRIA 
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Donat que feia molt temps que no feiem cap excursi6 i aprofitant 

el 10 aniversari del Grup de Javes vam creure convenient organit

zar-ne una. 

Després de mol 

via anat mai. 

pensar vam decidir anar a Núr{a jaque np s'hi ha-

Tot primer vam pensar que no tindria exit perque erem molt pocs 

els apintats, pero com sempre sol passar, la gent espera apuntar

s ' hi per veure qui hi va ... i quan el plaº ja esta acabat llavors 

correm-hi tots. i passa que no s'hi cab. 

El 20 de setembre a les 7'15 del matí sortia l'autocar de'n Vinyo

les d'El Far amb direcci6: NÚria. Vam fer parada a Figueres i al 

trencant de Llad6 per recollir-ne uns quants més. 

Un copa Ribes de Freser vam esmorzar una mica i tot seguit vam 

agafar el cremallera que anava ple de goma gom, i enfilarem mun

tanyes amunt, atravessant un paisatge que deixava bocabadat a qual

sevol, i que feia anar atabaladíssim al Mossen ambla filmadora. 

Ja a NÚria , els que ho van valer van anar a Missa amb el Mossen i 

van poder sentir com el rector de NÚria explicava . l'orígen del San

tuari i el perque de . li Creu, l'Olla i la Campana. 

Els altres van pujar a les barque~ del llac i remaren una bona es 

tona. 

Arribat el migdia cadascú va fer la'seva per dinar, uns, . els mes 

co~odes , van anar al ·self-Service que hi ha al costat del Santua

ri, i els altres ho van fervora el llac, en els prats. 

Per pair el dinar, vam anar a recorrer aquelles belles muntanyes 

Uns collien bolets, els altres admiraven el paisatge i els altres 

feien cabrioles. 

A les 5 de la tarda vam tornar _agafar el tren , deixant enrera un 

ag~adable record i "avall que fa baixada" fins arribar a El Far. 

GRUP DE JOVES 





FESTA MAJOR 
programa 

DISSABTE DIA 7 
A 2/4 de 4 de la tarda: 

A les 11 

PARTIT DE FUTBOL ENTRE EL 

F C SIURANA I L'U E EL FAR. 

(suspes a Última hora) 

GRAN' BALL DE NIT AMENITZAT PEL CONJUNT 
a mitja part elecció de la pubilla 

i l'hereu. 

Prac ft1Sgic 

A 2/4 de 12 del migdia 

A les 5 

A les 7 

OFICI SOLEMNE AMB ACOMPANYAMENT 

D'ORQUESTRA 

AUDICIO DE SARDANES 

SEGUIDAMENT "MONOLEG" A CARREC D'UN 

AFECCINAT DEL POBLE 

BALL DE FI DE FESTA 

orquesta 

MARIMBA 
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ENTllEVISTA 
ll PUBilLA 

Hbla gent d'El Far!!! ' . Com que l'any passat em va agradar aix6 de fer les ,entrevi~te~ 

a L'HEREU I A LA PUBILLA-, (més a l'hereu que no pas a la' pubilla) 

, dones aquí ens tornem retrovar i a veure que en surt aquest any: 

Aquí teniu la nostra típica secci6 de la revista "Farus", la 

famosa entrevista a la pubilla. La afortu~ada o no tant afortu

nada pel que iembla dir-nos ella mateix~, va ésser l'Olga Pagis 

i Mallol de 19 anys d'edat, nascuda a El Far d'~mporda, el 2 de 

Juliol de 1968. 

Olga que se'n ha fet de tu en el poble, que no dones a parlar? 

Perque suposo que els hi agrada el q~e faig. ' 

A que et dediques, estudies o treballes? 

Treballa. 

I com et va? 

_Mol t bé. 

Quin éso quins són els teus hobbies? 

Caminar, escoltar música, cuidar animals. i d'altres. 

Digues una virtud o un defecten que més t'agraden o que més et 

-decepcionen. 

No ho sé, mai m'he plantejat les meves virtuds, ni els meus defectes 

Que te'n va semblar aixo de sortir pubilla? 

No em va fer el pes. 

T'havies parat mai a pensar que tu sortiries elegida pubilla? 

Noooo •.• ! ! ! 

I del pubillatge a Figueres que va passar, que no se ti va- veure? 

Que no hi vaig voler anar. 

Va ser una pena perque a nosaltres ens hagués agradat molt que 

tu hi haguéssis assistit, a tu també,suposa? 

A mi no. 

I de l'hereu, que en penses? 

Tot el que té d'al9ada ho té de ben parit. 

eé. com et despediries dlaquest any de pubilla i d'aquesta gent 

del poble que t'ha anat seguint? 

Dé la mateixa manera que em van escollir. 

Per Últim, dóna algun consell a la futura pubilla· 

Que no pugi. 
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A 
HEIEU 

Aquest cop per realitzar laja tradicional entrevista a 

l'hereu, no he hagut d'anar gaire lluny, ni tant sols sortir 

al carrer. Aquest any l'afortunat va ser !'Albert Casanovas 

de vint anys d'edat. 

Heus aci les conseqüencies: 

Que te'n va semblar aixo de sortir es ·collit hereu? 

Una cosa mes que s'ha de passar com tantes n'hi ha. 

Que vas sentir en el moment en que es va anunciar el teu nom 

pel microfon? 

El que vaig sentir va ser precisament aixo,el meu nom,i a mes 

a més una mica de vergonya i tremolo de carnes. 

Que te n'ha semblat dels anteriors HEREUS? 

De tot en diuen hereus. 

Suposo que a la gent del poble l'hi agradaria saber quelcom mes 

del nostre Hereu, a que et dediques? 

Ara faig de pintor ,pero m'agradaria fer de Burges, o sigui, 

menjar.jaure,i no fer res. 

I que esperes pel futur? 

Precisament aixo fer de burges. 

Quins s6n els teus hobbies a part de treballar? 

Jugar al canari i a tres en ratlla. 

T' imaginaves ser tÚ,l'afortunat Hereu? 

Home,era dels guapos a triar. 

S'ha multiplicat la teva famma (del sexe contrari) o segueix 

essent la ma~eixa? 

He anata mes ,pero es un dona~me'n,dona-me'n. 

I de la Pubilla, que te'n sembla? 

Es una bona noia, i una noia bona. 

I el sopar com va anar? 

Ja no me'n recordo gaire, jaque fa un any, pero cree que se'm 

va posar bé. 

I per acabar que li diries al futur hereu? 

Que és un afer molt difícil, per aixo de les fans i dels pe

riodistes que sempre t'estan a sobre, pero posant-hi el coll 

se'n sortira. 

LAURA CASANOVAS 
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Tots el coneixem,sabem qui es i com és. i 

JULIOL, té -33 anys, casat i pare de dues nenes. 

L'hem escollit perque va esser un dels capdaventers del que ara 

diem "GRUP DE JOVES" que fa deG anys van crear. 

Hem pensat que -seria interessant que ens expliqués les seves in

quietuds records i esfor9os per arribar a crear aixo que ara som: 

Oesprés de tants anys , rec9rdre com se't van ocorrer les idees: 

a) De fer un grup d'amics i de posar-li _.GRUP DE JOVES"? 

La veritat és que no fou una idea meva, sino que va sortir espontaH 

niament. La historia es la següent: Parlant un diá amb en Josep Coll 

va sortir a la conversa el fet que feia un parell d'anys que no es 

cel ·l ebrava la Fes ta Maj or, que era una llas tima, i que el seu grup 

d'amics tenien ganes de fer quelcom. Aleshores vam quedar de fer una 

trabada un dia a can Valent per parlar-ne. En aquella reunió es van 

anar desvetllant les inquietusds dels cinc presents i es van anar pro

posant tot un munt d'activitats possibles.En aquell moment d'un 17 de 

juny de 1977 va néixer el "GRUP DE JOVES" , Ens vam imposar coma objec

tiU immediat l'organització de la Festa Majar i ab aquesta finalitat 

vam convocar una reunió amb tots els joves del poble, que es va cel . le

brar als baixos de la Casa de la Vila. 

Pel que fa al nom de "GRUP DE JOVES" ara que hi penso, en cap moment, 

que jo recordi, vam plantejar-nos la necessitat d'adoptar un nom con

cret.Stiposo que com que teniem tantes _ idees almagi prioritaries, no 

se'ns va acudir i com que la idea principal era la d'aplegar al col.lec

tiu de tots els joves dEl Far, en els primers documents e_scrits que vam 

apareixer, si va posar el nom generic de "GRUP DE JOVES" i aixi s'ha 

quedat. 

b) De fer !'actual revista "Farus" i el butlletí "Talaia"? 

Bé. La paternitat del "Farus" cree que si que és meva dones era una 

idea queja feia uns mesas que em rondava pel cap, i el fet de la tra

bada amb els nois em va brindar una magnifica oportunitat de posr-la 

en practica. Quan els vaig propasar, tots me la van aprovar entusias

mats. El primer any, pero, va sortir com un complement de la Festa Majar 

Posterioment vam decidir donar-li un valor propi ,i davant la necessi

tat de posar-li un nim vaig propasar el de "Farus'' que és el nom que 

identifica ~l nostre poble en els documents escrits més antics que en 

fan esment . Quant al butlleti "Talaia" va sorgir pensat coma un infor

matiu semestral de les activitats programades pel "GRUP DE JOVES 11 espe-
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cialment perles festes de Nadal ~ per l'estiu, 

c)Corn va sorgir la idea de la biblioteca i com funcionava? 

Aquesta és una áltre de les idees que van sorgir d'aquella reunió, 

i que es va empendre amb més il·lus ió, degu t a que se' ns donava la opor

tuni ta t de conseguir un espai físic propi dins la Casa de la Vila, on 

poder reunir-nos i parlar de lei nostres coses decentment. Recordo amb 

quina afició vam fer les obres p~r habilitar aquest local. Aleshore~ es 

va passar una nota perles cases invitant a la gent que tingués llibres 

arreconats, que els portés & la biblioteca. Es van fixar uns dies i ho~ 

raris d'obertura, pero va fracassar per manca de lectors. Fou el primer 

desencís que vam tenir. IA1~/J::. /J::. &.lk 1):... 1):... 
~ . ___ ........ ..._....._...._ ____ ~~--~~~--~~~~- Resumeixe'ns la teva funció com 

~ 
~ GRUP DE JOVES 

= El Far d'~mporda ::. 
I 

és membre del "Grup de Joves' 1.amb el núme-

ro . _ [¡_ _____ ., des drl-dia . {1..-:-..Ó.."":.."1.l. 
El ¡,~~ent, 

a president del "GRUP DE JOVES" 

durant aquella epoca. 

En primer lloc haig d'aclarir 

que jo mai no he estat president 

oficial del "GRUP DE JOVES", 

dones si bé vaig jugar el paper 

de lider durant el període de dos 

anys d'organització provisional, 

una vegada formalitzat el grup 

amb l'aprovació dels estatuts, 

el 30 de Novembre de 1979 volun

tariament vaig pasar a un segon 

terme , essent el primer president "constitucional" en Francesc Carbo

nell. Si et referixes a la meva funció coma capdavanter durant el pri

mer període basicament fou la de coordinar els impulsos i le~ ganes de 

fer de tots de cara a una aplicació practica. Es
1

riecessitava una perso

na que ligués el potencial d ' inquietuds i propostes i marqués el cami 

pera convertir-les en realitat.Probablement pel d'ésser el més vetera 

aquesta tasca la vaig assumir jo, ambla connivencia dels altres. 

Que significa per a - tu la par aula "GRUP DE JOVES •? 

Una part molt important de la meva vida. Un projecte convertit en 

ralitat del qual n'estic molt orgullos, pel fet d'haver-hi pogut par

ticipar ambla meva aportació personal. 

Quins son els principals problemes arnb que et vas enfrontar? 

En primer lloc la inexperiencia del comenc;ament, que es compensava 

pero ambla gran il~usió i les ganes d'aprendre la llic;ó rapidament. 

També amb una notable diferencia de mentalitat amb respecte als membres 

més joves, que no sempre vaig saber comprendre, potser perque volia 

ésser massa exigent. 

De totes les activitats que tu .vares comenc;ar, de les quals al.gunes 

s'han perdut i d'al.tres encara continuen, quines et sobren i quines et 

fal.ten? 

De sobrar-me'n cap ni una. Com mes activitats hi ha mes oportunitats 
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EL FAR D'EMPORDA 



Estas satisfet de la teva tasca dins el ·d~ ·p DE JOVES"? 

Parcialment , dones com ve ieu encara hi ha idees que no s'han fet reá

litat. Malgrat tot estic content d'hav er pogut fer quelcom important 

pel meu · poble. 

T'han preocupat els comentaris de la gent després .de tots aquests es

for9os? 

L'experiencia m'ha demostrat que no s'ha de fer mes casque l'estric 

tament necessari desl comentaris de la gent. Tot i així no em puc pas 

quei x ar, dones n'he sentit més de positius que de negatius. 

Com veus el "GRUP DE JOVES" d'ara? 

Veig al tra vegada una il·lusió que havia estat una mica adormida 

durant alg un temps. Les perspectives són bones, dones hi ha bons eleme

ments i gae ns de treballar, que és el que interessa. 

Que ens diries? 

Que no us desanimeu mai. Organitzar activitatspel poble es una tasca 

feixuga, que requereix malta empenta, imaginació i esfor9, i que de 

vegades no és prou reconeguda perla gent. Sempre tindreu enrabiades. 

Pero el que realment importa és que us sentiu moralment satisfets 

vosaltres mateixos , per haver de treballar pel vostre poble. 

Aquestes han estat les paraules d'un desl membre s mes vells del nostre 

"GRUP DE JOVES " 

Gracies Josep Ma 



de participar-hi i d'escollir. La que potser no té interes pera un 

será formidable pera un altre. 

Quant a les que falten dintre .le~ molt possibles cal estudiar les 

que - són factibles, d'acord a~b la capacitat d'organització i els mit

jans disponibles. 

Des que vam comen<;ar el nostre objectiu principal ha estat la sala de 

ball. Ara _queja l.a -tenim comen<;ada, que n'opines? 

Que amb aixo no hem de caure en la tentació de creure queja esta 

solucionat tot. A partir d'ara es podra disposar d'uns mitjans que 

no es tenien per fer determinades activitats(teatre, espectacles ... ) 

la qual cosa vol dir que el poble podra ser més exigent amb vosaltres . 1 

que aixo us ha d'estimular per emprendre una nova etapq i superar-vos. 

Expl.ica'ns al.gunes anecdotes de les reunions, excursions i sortides 

amb el. ·GRUP DE JOVES•. 

sé que n'hi ha varies pero no tinc gaire memoria. 

Recordo que va ser epica l'excursió que vam fer al pie de l'estiu 

a la Salut de Sant Feliu dé Pallerols i .Susqueda, dones feu una calor 

inaguantable i tothom s'amorrava a les aixetes, begudes i aire quepo

dia trobar . . El resutat ' fou que la següent excursió la vam haver de fer 

amb un microb6s dones gairebé no superavem la vintena de inscrits. 

Cada quan es realitzaben l.es trobades del. GRUP DE JOVES i a quin lloc? 

Fins que vam poder instal~ar-nos al local propi de la biblioteca, 

feiem les reunions on podiem , . als baixos de l'Ajuntament, a l'escola 

etc . . . i les soliem fer cada quinze dies o tres setmanes. 

Fes-nos un sis de les mil.lores que hi ha hagut en aquest poble en re- . 

laciÓ amb el "GRUP DE JOVES" 

Directament impulsades o propugnades pel Grup de Joves han estat 

la catalanització i retolació dels carrers, la catalanització del nom 

del poble i la construcció de la sala de ball. Pero no tot el merit 

és del Grup de -Joves dones afortunadament l '.Ajuntament se' n va fer 

ressó . i les ha fet realitat. 

Tens alguns projecte que no hagis pogut portar a terme? 

Un projecte queja tenia molt estudiat i que per pos no va fer-se 

realitat fóu el d'organitzar un pessebre vivent per Nadal. Em sembla 

que encara guardo el croquis de la disposició dels quadres plastics 

al llarg dels marges de la rectoria i al voltant de l'esglesia. 

Tampoc no vam arribar a fer realitat els cursets d'ensenyament de 

ballar sardanes i de catala i el ,pro jecte de'n Josep Oliva i en Quim 

Vifiolas de fer una emissió d~ televisió local durant la setmana de la 

festa , que no va prosperar per problesmes tecnics de recepció de senyal 

Llastima perque teniem idees interessants. 



Tot son records i resums de fa 10 anys, com també ho poden ser 

tots aquests noms que podeu lleguir a continuació. 

Pere Valent i Carbonell.-. Josep Oliva i Grau.-. Josep Coll i 

Hospital.-. Antoni Quintana i Solani.-. Ricard Arnall i Saguer.-. 

Francesc Carbonell i Buxeda.-. Josep Fayet i Colomer~-. Mª Teresa 

Coll i Hospital.-. Miquel Carbonell i Malé.-. Fina Farreró i Si

mon.-. Josep Teixidor i Planas.-. Josep Saurí i Pi.-. Mª Teresa 

Teixidor i Planas.-. Joana Sala i Pineda.-. Joan Reixach i Tell.-. 

Josep Montoro i Garalut.-. Roser &alip i Baró.-. Eduard Rodríguez 

i Ramírei.-. Josep Mª Pasqual i Quintana.-. Angel Compte i Masde

vall.-. Ferran Quintana i Solani.-. Francesc Carbonell i Malé.-. 

Josep Mª Vidal i Figueras.-. Marta Ferrés i Pages.-. Lourdes Fer~ 

rés i Pages .•. Pere Saurí i Comaleras .•. Jordi Jofre i Fernandez.-. 

Jordi Reixach i Tell.-. Marina Pujolas i Costa.-. Rosa Mª Pujolas 

i Costa.-. Mª Isabel Moradell i Tetilla.-.Lourdes Robiras i Pgges. 

-.Aurora Pérez Cruz.-. Jaume Coll i Hospital.-. Angel Pages i 

Mallol .-. Enrie Campmol i Baró.-. Judith Jofre i Company.-.Llúcia 

Saurí i Comaleras .•. Esther Jofre i Company.-. Xavier Coll i Maset 

.-. Albert Casanovas i Descamps.-. Joaquim Jofre i Company.-.Jau

me Arnall i Figueras.-. Joan Jofre i Company.-. Joan Compte i Mas

devall .-. Carles Abril i Morillo.-. Rafael Santos i Santos.-. 

Laura Casanovas i Descamps.-. Jordi Pages i Mallol.-. Xavier Jofre 

i Company.-. Quim Rodríguez i Ramírez.-. David NÚñez i Pujol.-. 

Anna Mª Rodríguez i Ramírez.-. Assumpció Arnall i Figueras.-. 

Aquests 54 i en Josep Mª Company formen tot el que es i ha estat 

el "GRUP DE JOVES'' . Esperem que en properes ocasions aquesta llis

ta sigui molt més llarga. 

LOURDES FERRES 

T 'lli 

Esperenn111 



e/ RUTLLA, 33 

OLIVA, 31 
FIGUERES 

sabates 
especia Is 

pera 

Plantilles ortopediques (home. dona. nen1 

SERVEI DE REPARACIÓ 

SABATES A MIDA 

Telefon 50 54 29 

SAIGA 

Carrer de la Creu, 8 
Tel. 21.43.02 
GIRONA 

Ctra. N-II Km. 720,1 
Tele. 47.64.10 - 47.64.09 
FOBNELLS DE LA SELVA 

Carrer Vilallonga, 9 
Tel. 50.13.15 
Carrer Mar, 5 
Tel. 50 .40 .58 
FIGUERES 
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QUE ES EL SINDIC 
- · DE. GRtUGES? 

* Estem conven9udes que molt pees de vosaltres sabeu de qui us 

parlem.boncs bé ara us ho explicarem jaque creiem que tot catala 

ho ha de saber. 

El Síndic de Greuges és la institució catalana que té la missió 

de super vi sar l'actuació de l'Administració de la Generalitat i dels 

locals de Catalunya per protegir els drets fonamentals i les lliber

tats pÚbliques dels ciutadans. 

Es elegit arnb el .vot arnpla rnent rnajoritari del Parlament, única 

inititució davant la qual n'ha de pre sentar el fruit de les seves 

actuacions. Es pólÍticarnent independent, no pot pertanyer a cap sin

dicat , ni partit polític , ta mpoc pot rebre instruccions de cap 

autoritat , no depen del Govern de la General itat i actua amb objec

tivitat, llibertat de criteri i independ~nci a. 

S'ocupa d'investigar sobre qualse vol cas, expediento queixa. 

No admet les quixes anonirnes, les que denot en mala fe , ni tampoc 

les mancades de fonarnent o de pretenció , ésa dir, les poc justi

ficades i les que no dernanen res en conc ret . I per Últim tampoc 

admet aquelles queixes, la tram itació de les quals pugui comportar 

perjudicis al dret legítim de terceres persones. Tampoc admet a tra

mit le4s queixes sobre qüesti ons privades ni cap altre en que el 

denunciat no sigui l'Adminis tr ació . 

Aquest no es pot ocupar de queixes sobre qüestions ja jutjades o 

pendents de resolició judicial. 

Tothom pot presentar-hila seva queixa, tant persones físiques 

com jurÍdiques, catalans, no catalans, i estrangers, treballadors, 

professionals, estudiants, jubilats, presidiaris i fins i tot els 

menors d'edat. 

Les seves actuacions son gratuites i no hi es necessari l'assis

t~ncia d'un advocat, procurador o gestor. 

Les queixes s ' han de formula~ sempre per escrit, per presentar-la 

ajuster-se a cap formulari oficial , ni seguir cap norma determµnada, 

carnés ara la des instancies. 
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Les queixes al Síndic de Greuges poden tenir el simple caracter 

d ' una carta i per tant no hi calen polisses ni altres efectes ofici

als timbra6ts . Cada vegada que reb una queixa passa a estudia fi 

de de6idir si és procedent el donar-hi curs.Per a qu~ una queixa si

gui admesa a tramit ha d'haver transcorregut un any des del dia que 

es va produir el fet denunc .ia t. En el cas que no sigui admesa a tra

mi t l'interessat reb igualment una explicació dels motius de no haver 

la admesa i a més a més l'informa sobre les vies més oportunes per 

a defensar els seus drets. Les seves decisions són inapel~ables. 

Ha d ' informar anualment al Parlament de Catalunya de les queixes 

rebudes dels ciutadans, dé la seva tramitació i dels resultats ob

tinguts . Així mateix manté relació amb el "Defensor del Pueblo" que 

es fonamenten en el's principis de cooperació i de coordinació de les 

seves funcions . Tates dues institucions mantenen una cominicació 

permanent amb l ' objecte d'assegurar la necessaria unitat d'acció de 

defensa dels drets fonamentals i les llibertats pÚbliques dels admi

nistrats . 

Esperem que aquest escrit serveixi per coneixer millar les . insti

tucions catalanes i que coneixent-les en poguem fer us per sol~entar 

qualsevol problema, caso queixa que tinguem contra l'Administració 

SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 
Diagonal 520 4* 08006 BARCELONA tel: 2010077 

Laura Casanovas ~i Judith Jofre 



Les comarques fronteres com 
f mpodanea 

la nostra que Han estat la pu~ta 

d'entrada de totes les cultures que provenint del nord han passat 

a la resta de pobles iberics, tenen una riquesa monumental extra

ordinaria. 

La UNESCO cataloga Espanya com la segona nació del mon després 

d'Italia i per davant de Grecia, en quant a la qualitat monumental; 

estudis seriosos fan suposar, a manca d'una catalogació definitiva 

a Girona comuna de les "províncies" amb més restes de tot Espanya 

1 és l'Emporda on podem trobar més "pedres" carregades d'hist6ria 

a les contrades gironines. 

Realment el panorama és corprenedor: en una superficie aprx. de 
2 - -900 Km. tot fent un cataleg molt esquematic hi trobem: 

-Prop de mig centenar de restes i jaciments megalítics(dolmens, •.• ) 

-Prop de cent construccions militars (castells, torres, muralles .• ) 

-250 edificis religiosos de tota mena (monestirs, capelles, parro-

quies ... ) i de tota epoca (pre-romanic, romanic, gotic, ... ) 

-Una cinquantena d'edificis i obres civils (ponts, cases pairals .. ) 

Ens trobem dones que solsament a l'Emporda hi ha unes 500 cons

trucions o restes a conservar: veiem que la problematica escapa i de 

bon tros a la conservació i Parador i no Parador de turisme a St. 

Pere de Roda. El patrimoni empordanes no es limita a St.Pere de Roda 

, Vilabertran, o St. Quirze de Colera, sinó que es immens i de difí

cil solució amb la pol·litica actual que es segueix. El"petit roma-

nic" i el patrimoni artístic és extraordinariament abundant i és un 

element especulatiu: aixo dins una societat que gran part del seu 

enriquiment es deu a la especulació no hi encaixa. 

Si b~ actualment hi ha una gran afició al romanic creiem que no 

es més que pintar d'un bernís cultural les excursions dels "domin

gueros" i poder exivir les "Reflex" japoneses disparades a St. Pere 

de Roda i a Carmansó, i tot seguit baixar a fer un dinar si a Llan

ca, Roses o Figueres, la dels dos"museus" i la "comercial i gastro

nomica". 

Dir q~e aixo es un problema que l'ha d'arreglar el Govern es una 

postura molt comode i gens constructiva. Difícilment trobaríem-~lg6 

que hagi estat a Palol de Savaldoria a3'5 Km de Figueres. El pro

blema és d'incultura, de desconeixament, d'abandó i de decídia. 

ANONIM 
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CASA .·PAIRAL . 
· DEL SEGLE XIX 
AMBIENT FAMILIAR 

BAR - · RESTAURANT -

-EL FAR D'EMPORDA 
Tel. 50 07 18 
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EOUIP VETERINARI 
D'ASSESSORAMENT I SERVEIS 

PERE ROS. coi. 370 

MARTÍ PALLISERA. coi. 315 
Tel. 50 68 17 ( con t. automatic) 

25 02 31 
Particulars 50 80 51 

53 80 94 

IA:MBRES DE L·ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE VETERIIIARIS ESPECIA~ISTES EN REMUGANTS. AFILIADA A LA WOLRLD. BUIATRIC. VETERINARY ASSOCIATION 

MEDICINA I SANITAT 
PATOLOGIA REPRODUCCIÓ 
INSEMINACIÓ ART IFIC IAL 
CIRURGIA 
CONCERTS SANEJAMENT 
DIAGNÓST IC GEST ACIÓ 
CONTROL ALIMENT AC IÓ 
ANÁLISIS 
VACUNACIONS 



Avui he anata l'estanc, a comprar el meu tabac de cada dia, i 

m'he trabat arnb una innovaci6 esborronadora. Al paquet hi ha . 

l'etiqueta aquella que diu que el producte pot ésser perjud! 

cial pera la salut. Ja ho sabia, pero el fet que m'ho confir 

min oficialment m'impressiona. 

No tot ha estat negatiu, de cop i volta m'he sentit més occi 

dental, com si ja tingués un peu al Mercat Comú. Aixo marxa. 

Apoca poc, pero una mica d'ací, una ·mica d'alla, sernblaque 

fern camí. 

A més, rn'he sentit valent, ja ern reconeixen d'una manera ins 

titucional que me la jugo a cada glopada de furn. Es necessi

ta molt valor pera una cosa tan bestia i tot fa pensar que 

el coratge inútil, com el que es dedica a la guerra i a altres 

barbaritats, és dels que té rnés prestigi. Potser aquest és·un 

dels decrets de }'exit del tabac. 

Passa, pero, ·que un pensarnent en porta un altre i les idees 

tenen el vici d'encadenar-se. M'ha entrat la depressi6 de~ 

provar que som una colla d'hipocrites, perque si un producte 

és tan nociu com diuen, no n'hi ha prou arnb fugir de farn ide 

feina engantxant-hi una etiqueta de lletra menuda, gairebé :f:! 
legible i que, a més, desapateix tan bon punt s'obre el pa

quet. Si aixo ho fa un monopoli estatal el fariseisme encara 

és rnés gros, perque se suposa que compta amb mecanismes més 

efica9os pera evitar que la gentes mati xuclant un tubetde 

paper arnb herba encesa. La sospita és inevitable: mentre es 

tracti d'un negoci fabul6s, de molts milers de rnilions, els 

administradors trabaran la manera de tranquil.litzar-se la 

consciencia posant-hi uns pegats que vénen adir: "AllA tu, 

ja t'espavilarAs. Ja ets prou gran!" En un platet de la ba~ 

lan9a hi ha uns beneficis quantiosos i a l'altre uns quants 

malalts de més o de menys. El.resultat de la pesada és fAci! 

ment previsible. 



D' al tra banda, si ad.metem que el recurs de les etiquetes és , 

va.lid (com allo de pintar calaveres als pals d'alta tensi6), 

no ens podem quedar aquí, faríem curt d'una manera escanda

losa. L'avís de "Tal o tal cosa pot ésser perjudicial pera 

la salut II ens ernpaperaria materialment i em temo que el posat 

de tristesa que ens va guanyant de mica en mica s'accentua

ria. Hi hauria, és clar, un aspecte bo, perque l'ofici d'en 

ganxador d'etiquetes ocuparia nombroses brigades detreball~ 

dors (feina tindrien) i el problema de l'atur gairebé entra

ria en fase de solució. 

Per comen9ar, si volem ésser realistes i ben objectius, tenim 

els establiments de maternitat. En néixer una criatura, al 

dors de l'etiqueta on consta la filiació del nou ser, hi haE 

ria de figurar la llegenda: "Aquesta instituci6 adverteixels 

pares de la criatura que la vida pot ésser perjudicial pera 

la salut. 11 Es una exageraci6, jame n'adono, pera no tantcom 

aixo, perque la veritat és que, amb el pas del temps, la cr'ia · 

tura ja s'ho tro-bara. 

Les brigades que deia abans no tindrien ni un moment de repos. 

L'avís (o la calavera) s'hauria d'enganxar als embotits, a les 

conserves, a les fruites i verdures, als vins i licors, als 

refrescos, al peix i a la carn, a les aixetes dels domicilis 

públics i privats, als autobusos, al metro, als automabils, 

als avions, als vaixells, a les portes dels r ·estaurants ( i de 

molts establiments aparentment inofensius), als ascensors, a 

les escales mecaniques o de pujar a peu, als exercits que des 

filen amb aire festiu -o no tant-, als llums de sostre, de 

paret o de sobretaula, als medicaments (torbadora paradoxa!), 

als pares d'atraccions, a les estufes, als ventiladors, als 

lli ts·, a les clíniques ... Fins i tot al clate11 de mol ts ho

mes i dones, si no tots, i die el clatell perno ficar-me en 

camises d'onze vares anatomiques. La llista seria intermina

ble, perque ha quedat demostrat estadísticament que la gent 

tenirn una aptitud innata per prendre mal amb tot i a tot ar

reu. Per molt que ens hi mirem, acabem de la trista manera co 

neguda, quiets per sempre més i posant-hi nosaltres, de la 

nostra butxaca vital, la calavera. 

Prego que tot aixo no s'interpreti com un al.legat a favor del 

tabac. Repeteixo amb unes altres paraules el que he dit ' abans: 

és un dels, vicis més estúpids que s'ha inventat l'home. Trobar 

-s e malament o morir per una cosa així no té perd6, quan tenim 

tant per triar. 

Pere Calders 
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Des de fa quatre anys que no s'havia renovat Candidatura del 

nostre poble, pero el propassat 10 de juny ho varn poder fer: 

De 440 habitants que som 

337 estaven censats i 

176 van votar. 

També vam tenir la oportunitat de votar perles eleccions al Par

larnent Europeu on només van votar 166 habitants. 

El que si que es renova quasi bé cada any és la taula electoral. 

Aquesta darrera vegada teniern corn a president en Xavier Semis i Ma

rimont, coma primer vocal en Jaume Reixach i Vila i coma segon vo

cal la MªCarmen Tetilla i Gaspar. 

La candidatura que va sortir fou la del PSC-PSOE quedant l'orga

nització de l'Ajuntament així: 

* BATLLE: 

* TINENT D 'A LCALDE: 

Genís Subirós i Roura 

Joan Arnall i Moret 

* 2Q TINENT D 'A LCALDE: LluÍs Coll i Moi 

* COMISSIO D' INFORMA

CIO I COMPTES: 

* GRUP D'ESTUDIS 

i TREBALL 

{

Jaume Teixidor i Soler 

Joan Arnall i Moret 

Anicet Carbonell i Casellas 

GOVERNACIO 

OBRES i 

URBANISME 

{ 

Anicet Carbonell i Casellas 

Joan Arnall i Moret 

Lluís Coll i Moi 

{ 

Francesc Guerrero 

Lluís Coll i Moi 

Joan Saurí i Vila 

Romero 

SERVEIS Joan SaurÍ i Vila t
Lluís Coll i Moi 

Jaurne Teixidor i Soler 

ENSENYAMENT Francesc Guerrero Romero 
{

Joan Arnall i Moret 

ESPORTS i 

FES TES 

Anicet Carbonell i Casellas 

l
Joan Saurí i Vila 
Jaume Teixidor i Soler 

Francesc Guerrero Romero 

LOURDES FERRES 



La reconeguda i tradicional cuina empordanesa s'ha vist enri
quida d'un temps ens:a amb un producte natural, frese i ple de 
pos~ibilitats gastronomiques: l'anec. 

Recollint la tradició en la crians:a d' aquestes aus, els productors 
de l' Alt Emparda han posat tata la seva experiencia a Phora 
d' aferir a un mercat cada dia més exigent un anee de gran qualitat, 
tant pel -que fa a la seva carn, com al seu apreciat fetge gras. 

BRANT A, entitat vinculada íntimament a la Cooperativa 
COLL-VERD, ha recollit aquesta experiencia i aquesta tradició 
culinaria per elaborar uns productes artesanals i naturals d' alta 
qualitat. 

L' eficas: planificació en la crians:a i en l' escorxament deis anees 
permet de treballar amb un producte frese, sense estocatges 
ni línies de conservació, cosa que, afegida a unes instal· lacions. 
adequades a les darreres normes agro-alimentaries, permet també 
de presentar a un sector més ampli de consumidors una gamma 
de producte acabat i de producte en conserva que reuneix la 
seva qualitat, la seva naturalitat i la seva frescor amb les maximes 
garanties alimentaries. 

*********************************•***** ... : n:;:~:~¡::~;'"' -,:~,. - ·¡m===' ¡¡¡¡;~:-<t.~:::~ .. -.:füfü¡~: 
·-····· ···-- ···-·····--·······-···-···-··-·· ·········-- ··-· ················ -····--····· ................... . ·····--·-· · ·· ·· · ····-·· ·······•···••· ···-··--·· ................... . .,:;¡;::.,,,;~~~:: aa::::J:j~~li·" ;;!~:~~~l!mJ!~::~;;;;;;;;;;;;;;;;) 

c-~~i•111m;f!Ei ~i:11~11ru1r :,gr!~--•· --~~, .. 
-:=====:-: ==::: :::mm~r@mm··.. _ . . ,~g::::: mmrn:: · :gm;: 

, .. ,,.: ... : .... ·····--·· _ .. ::::1:~]ll:, ..... _·:~'1!111

··_.,¡~~~---···,·:· 
Ctra. de Vila-sacra (Les Margeneres) 

·· EL FAR D'EMPORDA (Girona) · Telfj972) 50 93 41 . :,:: 
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Aqui tenim a la Vivi , al Tit i al Titi , 
que estan prepa r ant els seus instruments 
per tocar en la festa d'un poble que es 
<~.iu o o . 

~OfOf fO(tf, 



Després de cinc hores d'espera en la sortida arriben la Vivi 
i el Ti t 

una · hora mes tard .... 
;' ~--.. ,, .,:l~-,, . 

I 

( 
I ~ I 

I I 
I I . I I 

I f I I f 
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Unes hores despres d'arribar al poble van anar al local nou 
per assatjar. 
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XAVI 'SANCHEZ 



L'habit de fumar ha arribat a ser una epidemia mundial.Mes 

de mil mil•lions de persones fumen cinc bil•lions de cigarretes 

a l'any. 

Les enfermetats relacionades amb l'habit de fumar causen la ¡ 
11,· ·mort de mil·lions de persones cada any, tot i aixo és una enferme-

ta t que es pot evitar.Mata a més estatunidencs cada any que els 

que varen morir a la II Guerra Mundial. 

Com més apren la ciencia,més es manifesta l'efecte mortifer 

del tabac .Més de dos mil·lions de fumadors moren cada any de

gut a enfer~ :~~ts cardiaques,cancer pulmonar i enfisema.El cor 

del fumador batega de vuit a deu vegades més per minut durant 

el dia i de tres a cinc vegades mes durant la nit. 

Les sustancies quimiques del fum del cigarret causen mal ge

netic que pot ocasionar cancer ~n dones en estat i als seus fe

tus.Els furnadors no només posen en perill la seva salut,tambe 

la dels altres. 

L'investigaci6 que s'ha efectuat al Jap6,Alemanya,Grecia 

1 Estats Units indica "que les families dels fumadors tenen dos 

o tres vegades més probabilitats de desarrollar cancer pulmonar 

que les families que no tenen fumadors a casa". 

La majoria dels fumadors nous s6n adolescents.Son el blanc 

de la publicitat.Els anuncis estan plens de les atraccions pre

ferides de la joventud,automóvils esportius,"vaqueros del Far 

West",atletes,homes molt varonils i atractives noies,un escena

ri més real seria el de l'hospital o funeraries,peró és clarl 

aixo no vendria cigarrets! 

El tabac conté nicotina. La nicotina es una droga, serveix 

d'estimulant, és aditiva. Mil mi~lions de fumadors estan en

viciats ambla nicotina.Pocs ho reconeixen.Moltes valen deixar 

l'habit,s'enforsen,pero no tenen exit i fracasen.Les persones 

que han deixat el vici diuen que no ha sigut facil,peró els 

mil·lions de casos de enfermetats i morts relacionades amb el 

tabac s6n poderosos incentius per deixar de fumar. 

Si deixes de fumar no et contaminaras a tu mateix ni als al

tres,aixo és molt. 

Pensa i reflexiona,és la teva vida. 
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Ortigues? Si, certament no destaquen perla seva bellesa, el seu 

perfum, o les seves flors: és més , ben segur que la nostra 

epidermis se'n ha resentit algun cop, pero. alguna cosa bona han 

de tenir . . . Efectivament, la tenen , i les seves qualitats ja 

eren conegudes pels grecs o els romans fins al punt que . anti

gament es practicava "L'ORTIGACIO" , ésa dir, la flagelaci6 

amb aquesta planta, en casos de febre, bronquitis, ciática, reu

matisme, etc. Tot i aixi no us recomano aquest sistema, dones 

hi han altres maneres de treure'n profit. Per exemple el suc 

frese d'ortigues , ens pot servir coma antisseptic, sicatrit

zant i fins i tot desinfectant. Tant mateix contra la caiguda 

del cavell i coma loci6 netejadora de la pell, en casos d'acné 

ezcemes, etc . 

Es molt útil presa coma infusi6, tenint en compte les seves pro

~ietats diuretiques i depuratives de la sang, i per tant recoma

nada en casos de retenci6 d'orina, gota i ~euma.També , i degut 

a la gran quantitat de clorofila, ferro i manganes que contenen, 

són recomanables als anemics combalecents, embarassades, estudi-

ants, nens en creixament i esportistes. 

A mes de tot aquest munt de virtuts pot ser utilizada, gastrono 

micament parlant, en nombrosos plats: no hem sentit parlar mai 

de la sopa d'ortigues? 

I també caldria afegir d'altres qualitats, dones poden esser 

utilitzades contra el puga de les plantes, i macerada, coma 

presentiu de parasits en els arbres fruiters i fins i tot, com 

a farratge pel bestiar. 

Bé, no vull amb tot aixo guanyar adeptes o que us fessiu adie

tes a les artigues, si mes no, que quan les veiem sabem que no 

tant sols punxen, que pot ser la seva bellesa no la veiem enlloc, 

pero sens dubt~ alguna cosa bona si tenen . . 

I si us atreviu a tractar-les ...... BON PROFIT!!!! 

CARLES FERNANDEZ 



ESCUDELLA I CARN D'OLLA 

DE FESTA MAJOR 

Ingrdients: un tall de galli

na, un tall de vade l la, un 

tall de xai, una rodella de 

botifarra negre, uti tros de 

cansalada virada., porro, 

ceba,bledes, apit, pastana

gues, patates, col obro

quil, mongetes seques o fabes 

Es fa una pilota amb carn 

picada,pa, all i julivert i 

ou, ben amassat amb farina i 

es tira a l'olla. 
Tot aixo es deixa bullir una 

estona llarga. 

Es cola la carn d'olla i la 

verdura a part i del"caldo" 

se'n fa sopa de macarrons. 

ENRIQUETA: 

CANALONS D'ORTIGUES 

Ingredients: un munt d'orti

gues, dues dents d'all tri

turades al morter, quatre 

llesques de pa, dues culle 

rades de .julivert, un got 

de llet, atmetlles i pinyons 

idos ous sencers. 

Es mulla el pa ambla llet, 

es rosseja l'all, les orti-
gues i el julivert, s'hi a

fegueix el pa, les atmet 

lles i els pinyons.Es barre

ja tot i es treu del foc, i 

s'hi pos~ ·n els ous.Mentrestant 

es couran els canelons. La 

resta com sempre. 

e 
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s 
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SARDINES ESCABETXADES 

Ingredients: sardines, oli, vina

gre, ~al , farina, fulles de llor 1 

un ramet de far~gola, pebre Ver

mell. 

Es netegen les sardines(sense cap) 

, es renten, es salen, s'enfari-

nen, i es fregeixen i s'hi afegeix 

vinagre. 

En una cassola( de terrissa) es 

posa l'oli i el vinagre per fre 

gir, fins que cubreixin les sar

dines, s'hi tira pebre vermell 

i es cou durant uns deu minuts. 

LOLITA 

COCA DE POMA 

S'ha de fer la pasta de la coca i 

la crema de relleno 

La poma es pela i es talla a mon-

ges fines. 
A la pasta s'hi ha de posar: 

200 gr. mantega, 200gr. de sucre 

300 gr. de farina, 4 ous i un 

pols de sal. 
Es baten les clares apunt de neu 

i s'hi van afegint tots els in-

gredients. Ha de ser espessa. 

S'ha d'untar la plata, i hi hem 

de posar la pasta, després un capa 

de crema i a sóbre les pomes. 

cocció de 20 a 30 min. 

RECEPTES RECOLLIDES 

PERLA LAURA CASANOVAS 



Neixement.s 
MANUEL ZARAGOZA FERNANEDEZ Nascut el 20 deNovembre de 1986 

Fill de Manuel Z~ragoza i Maria Fernández. 

MARC CARBONELL i PUIG Nascut el 2 de Febrer de 1987 

Fill de Miguel Carbonell i Neus Pu~g. 

CRISTIAN MONTORO OCHAITA Nascut.el 14 de juny de 1987 

Fill de José Montoro i Begoña Ochaita. 

XENIA SEMIS I TEIXIDOR Nascuda el 30 de Setembre de 1987 

Filla de Xavier Semis i Teresa Teixidor. 

JOSE MIGUEL de los SANTOS JIMENEZ Nascut el 19 d'Agost de 1987 

Fill de Juan de los Santos i de Mª Carmen Jiménez 

ENRIC ORTEGA I ALMENARA Nascut el 6 d'Octubre de 1987 

Fill d'Enric Ortega i Francisca Almenara. 

Mat.rimonis 
CARLES MARTINEZ I VILANOVA i Mª ISABEL MORADELL I TETILLA 

Casats el 14 de Mar~ de 1987 

JOSE ZARAGOZA I FERNANDEZ i MARTA CURTO I TOLEDO 

Casats el 4 d'Abril de 1987 

JUAN DE LOS SANTOS I SANTOS i Mª CARMEN JIMENEZ I OLIVERA 

casats 7 de setembre de 1987 

FERRAN QUINTANA I SOLANI i MONTSERRAT SEGURA I -FELIU 

Csats 1'11 de Setembre de 1987 

JOAN Mª CASADEMONT I DOMENECH i MARIA TORRES I VELASCO 

Casats el 10 d'Octubre de 1967 
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FRANCESC MORET I CLOS Í ROSA Mª SALA I MORENO 

. Casats el 10 d'Octubre de 1987 

ENRIC ORTEGA I GONZALEZ i FRANCISCA ALMENARA I LOPEZ 

Casats el 16 d'Octubre de 1987 

Defnncions 
MARGARITA CASANOVAS I SALACRUCH 

Que morí el 6 de Desembre de 1986 a l'edat de 76 anys 

MONTSERRAT LLAO I BOSCH 

Que morí el 28 de Genera l ' edat de 80 anys 

ANNA DOMENECH I BECH 

Que morí'el 26 de Mar9 a Ledat de 72 anys 

ENRIQUETA VILARRASA I ROBIRA 

Que morí el 22d 1 Agost de 1987 a l ' edat de 84 anys 

QUAN JO SERE MORT 

GUARDA UNA PARAULA 

PERA MI 

EN EL TEU SILENCI ... 
Grup de Joves 

JUAN MIGUEL ALCAZAR SANTAELLA 

Que morí el 2 d ' Agost de 1987 a l'edat dé 24 any! 

DAVID NUÑEZ 

Amb La Col.laboraci6 

del Poble . 



r CENTRE D'ENSENYANCA I SERVEIS INPORMATICS. 

Departament d'ensenyament autoritzat pel Ministeri d ' Educaci6 

i Ciencia . 

- Introducci6 a la Informatica. 

- Analisi, diagramaci6 i programaci6. 

- Llenguatgee: Baeic, Cobol i Cobol-Ana, 

Serveis Informatice: 

- Venda i programaci6 d'ordinadors . 

- Assessoria informatica. 

- Software i Hardware. 

- Tot tipus de material informatic1 

- Impressos , 

- Papera pautats, copi~, •.• 

- Cintes d'impressores. 

- Diskettes: 5 1/4", 3 1/2", 3",,., 

LA INFORMATICA, AL SEU ABAST! 

, 

~ --------------------------------I•N•F•O•R•MA--C•IO•:--P•l•a•~•a•V•i•·c•t•o•r•i•a•,•l•l--- __ F•I•G•UE•R•E•S------;•e•l•. __ 5•0•.•9•6•.4•0---~ 

DISTRIBUIDOR DE~ 

NIF A 17097171 

e/. Nou, 1 2 5 
Tel. 50 42 86 
F I G U Ew·ft'E 5 

L: -

___ =_ .. 4:_: __ ~_1_,_FIT-IA_.s_.A. ____ _.__'_~d&-IE-~~------~-
AGRoau1M1cs AGROOUIMICS ZOOSANITARIS SEMENTS =3 
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curiositats - -cur1os1tats 
curiositat: 

El rock pot ser una nova adicciÓ.El rock dur té un fort efecte 

narcotic, afirma el doctor G.A . Aminev. Si un adiete al rock no 

reb una dosi del rock més dur, se li poden apreciar sÍmptomes 

d'abstinencia. Si se'l ailla durant una setmana de la música co

menc;a a irri tc . ...:--se i les mans li tremolen. Algun d ' ells . no arriba 

a passar tres dies sense la seva dosi de rock dur . 

Xifres desorbitades. D'enc;a un temps els xecs que mes diners a pa

gat va ser el que va extendre Daniel P . Moynihan de un tot~l de 
170.556.332.000 de pesetes. 

El senyor Bradon Brooks, presentador d'un programa de televisió va 

permetre que la policia fes servir la seva casa per presentar 

alguns dispositius "antirrobo''. Dos dies despr~s i aprofitant que 

aquests senyor estava fent un programa var¿n entrar lladres a la 

seva casa a robar~ Els investigadors diuen que els lladres van 

poder entrar gracies als planols que van feGmentre sortia el re

portatge de la casa amb els dispositius d'alarma. 

Pels "somniadors de truites" sle direm que el 27 de gener de 1986 

a Vancouver es va fer una truita de 45.000 ous. 

El carrer mes llarg del mon es l'anomenada Youge, que condueix 

des de Toronto (Canada) fins a Minesota (Estats Units). La seva 

longitud actual és de 1.896'2 Km. 

CARLES ABRIL 



AOCA 

TOT VA SUCCEIR EN UN POBLE DE 
FIGUERES VEI 

I A LA BIBLIOTECA ES FEIEN LES 
TROBADES 
A LES FOSQUES I ALLARGADES 

EL TEMPS ANAVA PASSANT 
I EL ~OVENT S'HI ANAVA APUNTANT 

/Jlt 

EL JOVENT D'ALLI UN CLUB VAN 
FORMAR 
"GRUP DE JOVES" EL VAN ANOMENAR 

LES FESTES ARRIBAREN 
I EL"GRUP DE JOVES" LES 
ORGANITZAREN 

S'ORGANITZAREN CONCURSOS~ 
GINKAMES ... I GRANS BALLADES 
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(}RIJP IJE JO VES 

? 
o 

.. 
PERO EL JOVENT ESTAVA ENFADAT 
JAQUE LA NOVA SALA NO S'HAVIA 
COMEN<;AT 

ELS JOVES S'HAN RENOVAT 
ELS PRIMERS JA HAN MARXAT 

COM' CADA ANY HI TORNEM 
I EL DESE ANIVERSARI ORGANITZEM 

PER LAURA CASANOVAS 

L ' ALEGRIA S'INICIA 
QUAN LA PISTA S'INAUGURA 

ESTEM CONTENTS TOTS PLEGATS 
LA SALA JA QUASI S'HA ACABAT 

I ARA LES REUNiONS LES ESTEM 
TREBALLANT 
A ~~_GRAN SALA DE BALL 
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otécnica ----- "11('" 

,.._ ____ ,._.NfHNftlWttNHffl l lftttHllllfflH este 

e/ . Abat Rigau, n.o 18 

Telefon 50 8196 

Sant Pere, 7 - Te Jefo 5 .67-'15 - F I G U ERES 
da Mestral, 4 - Tel. 38 . 3. 2 - E PORT DE-LLANCA 



REPORTATGES DE . 
· NOCES Y O 
INFANTIL 

febo; 

carrer Sant Llatzer, 13 
(Pla~a Triangular) 

Telefon (972) 50 96 96 

FI GUERES (Girona) 




