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La Festa Major de Sant Martí ha arribat, igual 
que el fred, les xerrades a la vora del foc, les 
castanyes . . . peró aquest any és una mica 
més especial per a nosaltres, els joves. 
Justament se celebren 25 anys de la formació 
del "Grup de Joves". 
Com que varen ser els iniciadors, una mena 
de "mestres" per a nosaltres, l'Associació 
Juvenil ATALAIA, hem volgut dedicar una part 
prou important d'aquest número de la revista 
a parlar sobre la feina teta d'aquest darrer 
quart de segle. S'ha recordat tot el que varen 
fer, s'ha fet crítica constructiva de perqué 
varen deixar d'actuar, s'ha plantejat el nostre 
futur com a Associació Juvenil. ... 
Cal dir que els membres de l'antic Grup de 
Joves ens han ajudat molt, diguem que han 
aportat la seva experiencia, han col-laborat 
sense pensar-s'ho. Peró també és important 
remarcar que tots els que ara hi treballem en 
nom de l'ATALAIA no hem escatimat 
esforgos, hem intentat fer una revista que faci 
sentir orgullosos als que varen iniciar l'any 
1977 aquest projecte. 
~emnro in+ontem for la foina ,..,..,.... "al 
V lllt-'IV 1111.VII 111 IVI 1 1~111 \.,VIII \., 11 

complementant els actes principals que 
organitza la Comissió de Festes, procurant 
que cada vegada la festa major de El Far 
d'Emporda tingui més protagonisme a la 
comarca peró, sobretot, fent que tots 
vosaltres en gaudiu, perqué principalment es 
fa per a vosaltres, els seus habitants. 

Bona Festa Major !!! 

La Junta Directiva de l'ATALAIA. 
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Amb la Festa Major de Sant Martí arriba la nova edició de la Revista 

FARUS, publicada per Associació Juvenil Atalaia. Pero aquest any és 

molt diferent. Celebrem 25 anys de la primera agrupació de joves del 

nostre poble, el Grup de Joves, i també la primera publicació de FARUS, 

la que duia el número 1 . Han passat moltes coses en aquest quart de 

segle pero us faré un resume del que ha passat en els últims 6 mesos, 

com és habitual. 

El primer cap de setmana del mes de Juny la Comissió de Festes va 

organitzar la Festa Major d'estiu del nostre poble. Destacarem la Festa 

de la Gent Gran pero, justament abans del dinar, també destacarem un 

homenatge molt especial. L'Ajuntament va inaugurar la Pla9a Genís 

Subirás i Roura, que va venir acompanyada d'uns discursets i d'un 

aperitiu pera tothom . 

Durant els mesos de Juliol, Agost i Setembre s'ha organitzat el Casal 

d'Estiu, que tant bé va a la mainada del poble perqué poden fer 

moltíssimes activitats i no aburrir-se. Les monitores eren l'Anna, la 

Montse, l'Anna i la Teresa. Hi havia més de 30 nens. La Festa de 

Cloenda, que es va celebrar el 31 d'Agost i va ser tot un éxit. 

El dia 6 d'octubre, justament per a celebrar aquests 25 anys deis que us 

parlava, es va organitzar un dinar al Santuari de Santa Maria del Collell, a 

Banyoles. Hi varen assistir un centenar de persones i es varen projectar 

fotos, videos i, perla tarda, l'Angel Daban va entrenir als més petits. 

Sara Bayés Quer. 
- 1 -. 



19 i 20/11/77 FESTA MAJOR Festival de caneó catalana M.Rosa Font 
1 

Edició de la primera revista local 'Els amics de Vilopriu' 
1 

Jocs de cucanya i curses de sacs 'Pop Devis' 1 

1 Concurs de pintura 29/7/1979 1 

Exposició de pintures i fotografíes 

Concurs de tir al plat 

Excursió en autocar al santuari del Far i al pantá 1 
de Susqueda 

Sardanes i ball Orquestra RIVERS 11/9/79 LA DIADA 

Elecció de la pubilla Mari López Romero Missa al campanar 

Novembre-desembre/1977 10 i 11/11/79 FESTA MAJOR 

Campanya de canvi del topónim del poble Edició del FARUS núm.3 
'Alf~ ... no, 'FI e~. rl'CmnM.-lé> ' concurs de dibuix infantil 
Campanya retolació en catalá deis carrers del 
poble i de l'Oliva 

24/12/77 NADAL 

gimcana infantil 'Quo Vadis?' 

Partil de futbol entre casats i solters 

Els Pastorets, a l'escola 
Exnosició de dibuixos i treballs manuals 
Exposició 'Eines de l'antiga pagesia 

1 concurs de pessebres emoordanesa', a la rectoría 

primavera 1978 Festival infantil ANGEL DABAN 

Adequació del local de la biblioteca sardanes i ball Orquestra RIVERS 

lnstal-lació de dos focus d'il-luminació a l'església elecció de la Pubilla 1979 Concepció Reyes 

23-4-78 Desfilada de carrosses, capgrossos i majorettes Majorettes de St.Miquel de Fluviil 

Excursió a peu a Sant Aniol d'Aguja 

25-6-78 1 FESTA POPULAR D'ESTIU 
Concurs de cuineres sobre 1a millor paella' 

Cantada d'havaneres i 'crema!' Els Pescadors de !'Escala 
lnauguració de la biblioteca 

Traca de loes d'artifici 
Homenatge a la vellesa 

Edició del primer butlleti inforrnatiu 

Festival infantil de cancons i poemes 

Concurs de redacció infantil sobre 'La Vellesa' 

30/11/79 GRUP DE JOVES 

Aprovació deis Estatuis del Grup de Joves 

Elecció de la primera Junta directiva F rancesc Carbonell Buxeda, prilTIE!" 
presiden! 

Gimcana de jocs variats NADAL/79 i REIS/80 

Documental 'Viatge al Far d'Empordá' Edició del TALAIA núm.1 

18 i 19/11/78 FESTA MAJOR Festival de cancons i poemes nadalencs 

Edició del FARUS núm.2 Quina 

Concurs de dibuix infantil 111 concurs de pessebres 

Gimcana 'lndis i Negres' cavalcada de Reís 

Partil de futbol Casats-Grup de Joves 20/4/80 

Animació infantil ANGEL DABAN Excursió al Montseny i a St. Miquel del F ai 

Sardanes i ball Orquestra RIVERS 3/5/80 Fires de Santa Creu --· elecció de la pubilla TeresaTeixidor Planas 

Cercavila de capgrossos i majorettes Majorettes de St.Miquel de Fluviá 

Havaneres Grup ROSES CANTA 

•= 
Participació amb la carrossa 'La sirena del Far" 

19 i 20/7/80 111 FESTA D'ESTfL 

Traca de loes d'artifici Edició del T ALAIA núm.2 
NADAL/78 i REIS/79 Sardanes i ball Orquestra GIRONA 

Els Pastorets, a l'església 
1 concurs de tractoristes 

Quina, a les escoles 11 voila ciclista infantil al terrne 
11 Concurs de pessebres 

15 i 16/11/80 FESTA MAJOR 
Cavalcada de Reís Edició del FARUS núm.4 

18/3/79 AUDIOVISUAL Concurs de dibuix infantil 
Projecció de pel-licules i diapositives del poble i 
fip IP_<: ,.r,tiv~,.I~ rlPI r::n ,r, 11P lnuoo 

J ocs de cucanya 1 

17 i 18/6/1979 11 FESTA D'ESTIU Partil de futbol entre casats i solters 
1 

Homenatge a la mainada Festival infantil TONI GIMENEZ 

Sardanes i ball al cobert de Can Caló Cobla-orquestra GIRONA Sardanes i ball Orquestra RIVERS 1 
1 comunió folklórica a l'església Elecció de la Pubilla i l'Hereu Lourdes Roviras Pagés 

1 Tria! del Far, a 'les margeneres' 
i .inoon ()liv" r,,.,.,, 

Desfilada de capgrossos, carrosses i majorettes Majorettes de St.Miquel de Fluviá 
1 Voila ciclista al terrne del Far 

Xocolatada de gerrnanor traca de toes d'artifici 
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NADAU80 i REIS/81 NADAL I REIS 1983-84 

Quina Edició del TALAIA núm.? 

Concurs de pessebres Quines 

Cavalcada de Reis Sopar de cap d'any 

Edició de TALAIA núm.3 Cavalcada de Reis 

18 i 1917/81 FESTA POPULAR D'ESTIU 10 i 11/11//1984 FESTA MAJOR 

Partil de futbol Vil a Sacra-El Far Edició del FARUS núm.8 

Balls populars i vuitcentistes Orquestrina del TURURUT BONA Futbol sala 
AIGUA, de Rocabruna Ball Conjunt FOXTROT 

Homenatge a la Vellesa Grup Folklóric de Castelló Elecció de la Pubilla i l'Hereu ' Llúcia Sauri Comaleras 
d'Empúries i Francesc Carbonen Malé 

obra teatral de la mainada Sardanes i ball Cobla-Orquestra BAND-7 

cursa atlética infantil pel terme 9 i 10/11/85 FESTA MAJOR 
sardanes i ball Orquestra RIVERS Edició del FARUS núm.9 

14 i 15/11/81 FESTA MAJOR Ball conjunt EL TREN DE LA COSTA 
Edició del FARUS núm.5 Sardanes i ball Orquestra MARIMBA 
gimcana infantil elecció de la Pubilla i l'Hereu Neus Clos Quintana 
Partil de futbol casats-solters i n, im .lnfrA r.nmn::inv 

Espectacle infantil "Bufa, bufa, la tramuntana Grup d'animació QUITXALLA 
esta mufa" 

8 i 9/11/86 FESTA MAJOR 
Edició del FARUS núm.10 

Competició d'eslirada de corda Cursa estudiantil de cross 

Ball Conjunl LOS PICCOLOS Sardanes i ball Orquestra MARIMBA 

elecció de la Pubilla i l'Hereu 1981-82 M.lsabel Moradell Tetilla Elecció de la Pubilla i l'Hereu Oiga Pagés Mallo! 
i Miquel Carbonen Malé i Albert Casanovas Descamps 

Partil de fulbol Siurana-EI Far 7 i 8/11/87 FESTA MAJOR 
Teatre infantil Edició del FARUS núm.11 

Sardanes i ball Orquestra RIVERS Ball conjunt DRAC MAGIC 

Traca monóleg 

17 i 18/7/82 FESTA D'ESTIU sardanes i ball Orquestra MARIMBA 

Edició del TALAIA núm.5 elecció de la Pubilla i l'Hereu Laura Casanovas Descamps i 

Concurs de tir al plat 

Partil de futbol femeni casades-solteres 

Jaume Amall Fiqueras 
octubre-desembre/87 

Partil de futbol La Casera-Cistella 
organització d'un grup de teatre 

Ball conjunt FARISTOL 

11 concurs de tractoristes 

curse! d'ensenyament de sardanes 

NADAU87 i REIS/88 

Cantada d'havaneres Grup ALBA, de La Bisbal 

13 i 14/11/82 FESTA MAJOR 

Quines 

Sopar de fi d'any 

F utbol-show entre nois i noies 
19/2/88 CARNESTOLTES 

Partil de futbol entre casats i solters 
ball de disfresses conjunt EL TREN DE LA COSTA 

Ball conjunt SOL IXENT 21/3/88 

elecció de la Pubilla i l'Hereu Brigida Ortega González 
i Jordi Reixach Tell 

Constitució de la COMISSIÓ DE FESTES 

Sardanes Cobla BAIX EMPORDA 11 i 12/11/88 FESTA MAJOR 

Vermut de germanor Edició del FARUS núm.12 

Festival infantil Animador "NOE" ball conjunt TUTII FRUTI! 

Xocolatada de fi de festa concert de música catalana Orquestra AMOGA 

23 i 24/7/1983 FESTA D'ESTIU sardanes i ball Orquestra AMOGA 

Edfició del TALAIA núm.6 elecció de la Pubilla i l'Hereu Fina Trulls Pujo! 

Homenatge a la pubilla de la provincia de i Joan Jofre Company 

Girona, Marisa Moradell NADAU88 i REIS/89 
concert de música catalana, al pati de Can Orquestra SELVATANA Quines 
Manac 

Recepció de les pubilles de Catalunya 
Sopar de cap d'any 

Els Reis 
Sardanes i ball Orquestra SELVATANA 

febrer 1989 CARNES TOLES 
Concurs de tir al plat 

Representació teatral infantil 
Ball de disfresses conjunt "CINC CLAUS' 

11 i 12/11/89 FESTA MAJOR 
12 i 13/11/83 FESTA MAJOR Edició del FARUS núm.13 

Edició del FARUS núm.? 

sardanes i ball Orquestra MAXIMS 
Concert de música, sardanes i ball Orquestra AMOGA 

elecció de la Pubilla i l'Hereu 
elecció de la Pubilla i l'Hereu Judith Jofre Company 

i PArA v,.1 .. nt r.,.rhnnAII Espectacle infantil 
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Concurs de pintura 10, 11 i 12/11/2000 FESTAMAJOR 

Sardanes i ball Orquestra MARIMBA edició del FARUS núm.18 

teatre 'Dos pillets que es porten l'oli" Cia."Grup de Máscares" de Girona 

espectacle infantil Companyia LA LLUNA 
Entre 1990 i 1998 la COMISSIÓ DE FESTES va seguir organitzant les Concert, sardanes i ball Orquestra SELVATANA 
quines per Nadal, la Festa d'Estiu i la Festa Major , i altres acles festius. 

11 Concurs de coques i pastissos 

estiu 1998 CONSTITUCIO DE L'ASSOCIACIO Sardanes i ball Orquestra BLANES 

JUVENILATALAIA exposició 'L'escola d'abans" 

Casal d'estiu, excursions, acampada NADAU2000 i REIS/2001 

14 i 15/11/98 FESTA MAJOR Quines 

11 Edició del FARUS núm.14 Sopar i ball de fi d'any 

1 Jocs de cucanya Cavalcada de Reis 

concert, sardanes i ball de ni! Orquestra MARINA hivern/2001 

NADAU98 i REIS/99 classes setmanals d'aeróbic 

Els Pastorets del Ferrer Magi 4/3/2001 CARNESTOLTES 

hivern/99 classes setmanals d'aeróbic ball i xocolatada 

5 i 6/6/99 FESTA D'ESTIU 30/3/2001 

edició del FARUS núm.15 teatre 'El petit príncep" Cia.SLAMM, de La Salle 

marxa a peu pels camins del poble 11/4/2001 

concert, sardanes i ball Orquestra MARIMBA gimcana infantil • Juguem amb els pa"isos del 

dinar d'homenatge a la gen! gran 
món' 

19 i 20/6/99 30/4/2001 tarda de contes 

exhibició d'aeróbic narració de contes de Nadal 

espectacle infantil centre d'esplai Gatzara representació de 'La moto del Pare Noel" 

julio! i agost 2 i 3/6/2001 FESTA D'ESTIU 

Casal d'estiu i festa de clienda 28/8 Edició del FARUS núm.19 

22/10/99 marxa a peu pels camins del poble 1 
teatre 'Ni amb tu ni sense tu' companyia DDT Teatre concert, sardanes i ball Orquestra SELVATANA 1 

24/10/99 Dinar d'homenatge a la gen! gran 

desfilada de models infantils per la mainada del 6/7/2001 exhibició d'aeróbic 

casal, oatrocinada oer la botiaa 'Kids" 13/7/2001 
6 i 7/11/99 FESTA MAJOR teatre: 'El Doctor Guillem" Cia.'L'olla deis maiquiets' 

edició del FARUS núm.16 estiu 2001 Casal d'esti 
jocs infantils 9, 1 O i 11/11/2001 FESTA MAJOR 
concert, sardanes i ball Orquestra EMPORIUM Edició del FARUS núm.20 
concurs de coques i pastissos teatre 'Amor a segona vista' Cia.'Grup máscares de Girona' 1 
exposició de labors Espectacle infantil grup 'Pica Picarol' 1 

NADAU99 1 REIS/2000 Concert, sardanes i ball Orquestra ROSALEDA 1 
Quines exposició d'eines antigues 1 
Sopar de fi d'any NADAL 2001 i REIS/2002 
1 Pessebre viven! Quines i Casal de Nadal 
Cavalcada de Reis actuació infantil Jordi Tonietti 

hivern/2000 classes setmanals d'aeróbic 17/2/2002 CARNESTOL TES 
5/3/2000 CARNESTOLTES Xocolatada i ball grup 'Quina Xerinola' 

xocolatada, ball de disfresses i pallassos Companyia LA LLUNA 27/3/2002 
19/4/2000 gimcana infantil 'Comprem amb euros" 

gimcana infantil 'La Comunicació' 31/5, 1 i 2/6/2002 FESTA D'ESTIU 
5/5/2000 teatre 'No és mai tard ... !' Agrupació 'Amics del Teatre', de 

teatre 'Jesucristo Superestar" grup de teatre Zum-Zum, de La Banyoles 
Salle marxa a peu pels camins del poble 

3 i 4/6/2000 FESTA D'ESTIU concert, sardanes i ball Orquestra MARIMBA 
edició del FARUS núm.17 Dinar d'homenatge a la gen! gran 
marxa a peu pels camins del poble 

concert, sardanes i ball orquestra COSTA BRAVA 
Tates aquestes activitats, 

dinar d'homenatge a la gent gran 
i d'altres que ens poden 

17/6/2000 exhibició d'aeróbic 
haver passat per alt, han estat organitzades pel 

estiu/2000 
GRUP DE ,JOVES, l'Associació Juvenil ATALAJ.A, perla 

Casal d'estiu i festa de cloenda 26 d'agost COMISSIO DE FESTES i per l'Ajuntament d'EI Far. 
Jm.Company 

-4-
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Aprofitant la commemoració del vint-i-cinque aniversari del Grup de 
Joves hem seleccionat una mostra representativa del grup -tots hagués 
estat impossible- per tal de rememorar aquells anys. A tots ells els hi hem 
fet les mateixes preguntes, com ara quina etapa varen ser-hi, si els va 
semblar positiu, aprenentatges que els va suposar, de quins projectes se 
senten més orgullosos i de quins no tant, consells per l'Atalaia ... Aquí 
teniu els resultats: 

En Josep M. Company i Julio) té quaranta-vuit anys, esta separat, és pare de dues noies i 
treballa com a administratiu a Figueres on també resideix. 

"Vaigformar part del Grup de ]oves de l'any 1977 al 1983 
com a etapa activa. Del 1977 al 1979 vaig assumir un paper de 
lideratge en /'etapa organitzativa i d'estructuració del grup. Amb 
l'aprovació deis estatuis, constitució d'una junta directiva i elecció 
d'un president (Francesc Carbonell Buxeda), el 30/9/1979, vaig 
passar a un segon terme i a concentrar-me més en la direcció de la 
revista Farus, fins que vaig tenir el relleu de la Judith Jofre l'any 
1984. A partir d'aleshores, he mantingut el contacte a distancia, per 
diferents circumstancies personals, familiars i professionals, amb 
alguna participació esporadica. 

La situació del poble de El Far en aquells moments cree que tots coincidim a qualificar-lo com a 
''poble mort". Feia dos anys queja no es celebrava ni la festa majar. Hi havia una bona Jornada de 

jovent, potencialment activa (uns 16 ó 17 que estaven en l 'edat óptima de 16 a 18 anys). Era una ocasió 
immillorable per implicar-los en una tasca col-lectiva, sóciocultural i cívica, en benejici del poble i d'ells 
mateixos. Només calia canalitzar tot aquest potencial cap un objectiu, i així va ser. 

Recordo l'ambient, /'entusiasme i les grans esperances dipositades per tots nosaltres en les 
primeres eleccions democratiques, com si tot formés part d'aquest impuls cap el present-futur, 
arraconant el passat. 

Formar part del grup, personalment, em va enriquir molt. Va ser una experiencia molt positiva, 
de la qua/ vaig aprendre i rebre moltes coses, i una oportunitat irrepetible per propasar moltes idees que 
tenia al magí, aportant una mica d'experiencia i racionalitat que mancava alsjovent . 

Tots els projectes tenien malta importancia, pero indubtablement el que em fa sentir més 
orgullós és la revista Farus, perque encara té una vida vigorosa, ha arribat a un nivel/ altíssim i cree 
que té el futur assegurat. 

La primera decepció o fracas, si en podem dir així, va ser el projecte de la biblioteca local. 
Havíem aconseguit una bona dotació de !libres i haviem acondicionat el local. Haviem establerts uns 
torns de jovent i horaris d'obertura, n 'haviem Jet divulgació, pero no va tenir exit, perque la gent no 
llegeix, ni a poble ni a ciutat. Els miljans audiovisuals tenen un poder d'atracció massa gran, irresistible, 
diría jo, i ens treuen moltes hores de lectura, de conversa, de tertúlia, d'esperit crític i tenen una 
influencia massa gran en la formació de la personalitat a la seva mida. 

Durant aquells anys vaig aprendre moltes coses, algunes de les quals m 'han servil molt en la 
meva vida professional i en a/tres experiencies associatives, a les quals segueixo vinculat. 
Vaig aprendre a planificar, a fer contactes, em vaig introduir en la premsa comarcal, i vaig coneixer 
malta gent amb la qua/ segueixo tenint molt bona relació. 
M'he adonat que hi ha un gran paral-lel·lisme entre l 'inici del Grup de laves i la "refundació" sota el 
nom d'Associació Juvenil "ATALAJA". 

Em fa molt goig veure el dinamisme que porteu, la il·lusió que transmeteu i la qualitat de la tasca 
que esteufent. En tates les associacions hi ha etapes, alts i baixos, moments d'eufória i de crisi. Es molt 
important que hi hagi una renovació de persones, que el jovent s 'impliqui i prengui responsabilitats, per 
anar prenent el relleu als més veterans. L 'equip perfecte és aquel/ on s 'escolta i es respecta l 'opinió de 
tothom, on n 'hi ha un que decideix, un líder, elements joves que aporten idees fresques, i elements ja 
bregats, que aporten la seva experiencia contrastada, de cara a l'aplicació practica. 

Només em queda felicitar-vos i encoratjar-vos per seguir fent aquesta tasca tan noble i /loable de 
treballar peral poble i per a la gent. " 
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En Ricard Arnall té quaranta-set anys, esta casat, té un noi i una noia és electrotecnic i viu 
i treballa a Vilabertran. 

"Vaig formar part del Grup de Joves des deis seus inicis, a 
l'any 1977 fins l'any 1980 aproximadament que és quan em vaig 
casar i vaig marxar de El Far. Al juny de 1977, tot just acabar el 
servei militar em varen propasar per fer de president pero llavors jo 
ja comem;ava a muntar un taller propi i vaig decidir que havia de ser 
algú altre. El grup ja s 'havia reunit i comenr;avem a treballar pe! 
poble. De tates maneres, ja els anys 1973-74 i 75 un grupet format 
per en Josep Pascual, en Francesc Carbonell, en Francesc Moret i jo 
ens havíem cuidat de !logar l 'orquestra per la festa majar, és a dir, 
quan encara nos 'havia constituit el grup. 

Recordo ! 'epoca previa al grup, que intentavem iniciar tot un seguit de projectes i activitats pe! 
poble. Preparavem les festes majors com millar podíem, penjant quatre banderetes, escombrant aquella 
sala, muntant l'escenari ... Quan ja hi va haver el Grup de Joves formal vaig col.laborar-hi sempre, 
malgrat els compromisos i la feina personal. 

Jo cree que va ser positiu formar part del grup, simplement perque cree que el poble de El Far 
s 'ho mereix. Potser del que em sentia-més orgullós era de veure com gairebé tot el poble s 'implicava en 
les activitats. El Jet de tenir-hi el fil!, el nét o algun familiar dins del grup feia que la resta s 'hi sentís 
vinculat. Preparaves la castanyada, els partits de futbol... i hi assistia malta gent. El Jet d'haver muntat el 
grup, d'haver mogut el poble que ji.ns aleshores havia estat parat en tots sentits, va ser molt satisfactori. 
Un deis nostres objectius principals era aconseguir un local per poguer-nos reunir i dur a terme les 
activitats culturals i lúdiques que projectavem. Fins que no es va estrenar la sala, tates les activitats 
comportaven malta feina com per exemple muntar els escenaris, moltes vegades a Jora amb fred i 
desconveniencies. Aquesta va ser, sens dubte, una de les nostres prioritats 

Una de les coses que vaig aprendre va ser respectar les opinions d'un gran grup. Quan ets un o 
dos, tot i que et sembli que ho fas molt bé, sempre et pots equivocar i és més dificil rectificar. Quan 
formes part d'un grup nombrós agafes una idea més global. Evidentment, sempre hi haura uns 
capdavanters pero el resultat final representa més a la majoria del grup. 

Si hagués de donar un consell a l 'Atalaia els diria que no s 'ho deixin perdre, que intentin 
mantenir una continuitat. Ja se sap que no sempre es pot organitzar tot, pero val la pena treballar pe! 
poble, perque El Far s'ho mereix. Tot i que el nostre poble ja es traba enlairat, les activitats culturals 
l 'enalteixen encara més ". 

En Josep Coll i Hospital és )'actual tinent alcalde de l'ajuntament. Té quaranta-dos anys, 
viu en parella i té un nen. Fa de ramader i tot i que té la residencia a Sta. Eulalia, la major 
part del temps és al Far. 

"Vaigformar part del Grup de Joves de l'any 1977 ji.ns al 1987, primer coma tresorer i després 
com a presiden!. Vull remarcar, pero, que els correes tenen poca importancia.Recordo aquells anys de 
malta il. lusió i ganes de fer coses. Ens pensavem que podíem canviar i millorar-ho tot. Estava gairebé tot 
per fer. Teníem euforia, inquietuts i esperam;a, en part per l'edat que teníem i també per la situació 
social, política i cultural d'aquella epoca. 

Personalment cree que va ser positiu formar part del grup 
perque vaig coneixer molt millar els joves del Far, de la meva 
generació principalment. 

Potser el que em fa fer sentir més orgullós va ser la creació 
de la revista, la represa i continuitat de la festa majar, la gran 
varietat deis actes que s 'organitzaven, la iniciació de la festa de la 
gent gran, i, sobretot, l 'aplegament de gran quantitat de jovent del 
poble. A part d'aixo, m 'hagués agradat incloure a tots els joves del 
Far. Una gran part no es varen sentir atrets per l 'entitat o no varem 
saber engrescar-los. 

El que menys satisfacció em va produir fou /'actitud d'algun membre o membres del grup. Pero 
en el vint-i-cinc aniversari, cree que no és el moment d'esmentar els aspectes negatius i menys, 
personalitzar-los. És dificil donar consells als membres de l 'Atalaia. Jo els diria treball, imaginació, 
constancia i que escoltin tots els consells -com ara aquest- pero que facin la seva. " 
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La Teresa Teixidor i Planas té quaranta-un anys, en aquests moments esta casada, té una 
tilla, fa de mestra a Castelló d'Empúries i viu a El Far. 

"Cree que vaigformar part del Grup de Joves des de la seva 
constitució, encara que no puc recordar amb precisió les dates. Era 
membre de l'agrupació. 

Recordo aquells anys amb il.lusió, cree que formar el grup 
de joves va ser molt important per nasa/tres i el poble.En general es 
respirava un ambient on es compartien reptes i objectius colectius 
encara que els membres eren molt diferents. En aquella epoca el 
poble no era massa diferent, pero potser estavem més acostumats de 
petits a fer vida al poble i consolidavem grups d'amics. Existia com 
ara la comissió de festes i els joves van propasar.se treballar en 
camps poc tocats i aixó era important. 

Penso que va ser positiu a nivel/ individual per l'enriquiment que comporta compartir objectius 
colectius i també a nivel/ de poble perque el grup va potenciar la realització de moltes activitats 
enriquidores: revista, reís i carrosses, biblioteca i recollida de /libres, ... 

Del que em sento més orgullosa és de l'edició de la revista i aconseguir un /loe on fer les 
reunions. Hi hauria d'haver molt més implicació deis joves en la vida del poble, de Jet les causes de que 
aixó no sigui possible són varíes i potser ara pesa molt el Jet de que la majaría Jan la vida Jora, pero 
abans de vegades costava delegar i hi ha l'etern problema de connectar generacions molt diferents que 
de vegades és un obstacle. 

D 'altra banda, penso que de vegades es conjiava poc en les noves idees referides a organitzar o 
provar coses noves tan! en dies festius com en a/tres ocasions. Costava fer espectacles pels nens, fer venir 
grups per joves ,fer teatre, ... sempre costa fer coses noves pe/ risc que comporta. 
Al final hi va haver molles males interpretacions sobre la gestió económica que van originar tensions 
importants 

Vaig aprendre que la implicació deis joves en la vida del poble és un factor que dinamitza la 
vida del municipi i el rejoveneix.Així mateix és la garantia de continuaat per mantenir el poble viu com 
/'escala o ara la guardería. 

Suposo que a l'Atalaia els diría que treballin amb entusiasme i que sapiguen afrontar la crítica 
de forma constructiva i mai negativa. Que es mostrin oberts i dialogants pero que no deixin el caire 
reivindicatiu i crític que ens caracteritzava ". 

La Fina Farraró té trenta-nou anys, esta casada, té un noi i una noia i viu i treballa com a 
administrativa d'una escola a Figueres. 

"Vaig formar part del Grup de Joves de l'any 1977 jins el 
1983 aproximadament. No vaig tenir cap carrec, simplement 
col. laborava amb les tasques que podía. 

Aquells anys e/s recordo amb tendresa i malta il.lusió ja que, 
per una adolescent com jo , era molt important que gent més gran 
comptessin amb mi per fer un grup i col.laborar en les diverses 
activitats que entre tots anavem organitzant i pensant que podíem fer 
en un poble que fins aleshores havia esta! adormit. 

Cree que va ser molt positiu formar-ne part . Ens varem 
aportar mútuament experiencies personals i ens varem conéixer tots 
molt més degut a les situacions viscudes i a les trobades setmanals 
quefeiem. 

El primer projecte que em va fer sentir orgullosa va ser de demostrar la capacita! i / 'entusiasme 
que varem tenir en aquells moments per organitzar un Grup de Joves, tot i disposar de pocs recursos. Si 
concretem més recordo les festes més animades, aconseguir a poc a poc una biblioteca, que a les Fires i 
Fes tes de Figueres es llegís el nom de El Far en una cassossa. .. Un deis fets més rellevants va ser la 
publicació de la revista Farus que volia reflexar el sentir i les vivencies del poble en aquells moments i 
que la feiem entre tots. D 'a/tra banda, potser en aquel/ temps ens hagués agrada! tenir més recursos i 
més autonomía a! 'hora de decidir i organitzar coses i activitats, pero sobretot el que m 'hagués agrada! 
era un centre cívic com / 'actual. 

A través del grup vaig aprendre que un poble és quelcom més que un grup de gent que viuen a 
pocs metres de distancia uns deis a/tres, que amb il.lusió, ganes i constancia es poden fer moltes coses i 
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el més important és que l 'amistat i el companyerisme s 'aprenen amb la convivencia i el dialeg. A 
l 'Atalaia els diría que sempre us acompanyi la il. lusió i / 'entusiasme per fer millorar el poble de El Far. " 

En Francesc Carbonell i Malé té trenta-vuit anys, esta casat, té una nena, fa de pages i vio 
a El Far. 

"Vaig formar part del Grup de Joves de l'any 1979 al 1984 aproximadament. Eren anys 
d'entusiasme perque el poble participava de les moltes activitats que organitzaven des del Grup de Joves. 
Hi havia moltes ganes de treballar pe! poble i havia nascut un esperit de complicitat entre la majoria deis 
seus habitants. 

Personalment cree que va ser molt positiu formar-ne part 
perque, per aquesta via, es va aconseguir crear un cert sentit de 
germanor a través deis acles que s 'organitzaven. Vaig aprendre a 
valorar més l 'amistat i el treball en equip. Durant els anys que jo en 
vaig formar part no varem iniciar cap projecte nou pero vam 
treballar per intentar mantenir el llegat que ens havien deixat els 
nostres predecessors. Potser el que menys satisfacció em va produir 
Jau el no poder participar en el Grup de Joves per motius personals -
servei militar, Jeina ... - tant com m 'hauria agradat. 

A l 'Atalaia els diría que no defalleixin davant les adversitats 
que els puguin sorgir i que continui'n treballant com fins ara. Ho Jan 
molt bé!" 

La Marta Ferres i Pages té trenta-vuit anys, esta casada, té un nen, treballa com a 
administrativa a Figueres i vio a El Far. 

"Vaig comenrar aformat part de l'associació l'any 1979, pero la 
meva participació va esser com el curs del riu Guadiana, que apareix 
i desapareix. Quan vaig comenrar a formar-hi part ja feia tres anys 
de l'inici de l'associació, els fundadors eren un grup consolida! que 
sabia molt bé el que volia i amb molts projectes que encara no havien 
dut a terme,- per tant- els que comenravem érem molt joves i 
col· laboravem amb el que ens proposaven . 

La situació del poble era molt precaria en tots els sentits- en 
infrastructures, activitats socioculturals, diners per fer coses,.. . - , 
pero l 'ambient que es respirava era molt agradable, vist amb 
perspectiva ho recordo com una epoca molt bona. 

Sempre és positiufer activitats amb un grup d'amics. Varem tenir la sort d'estar amb gent més 
gran que sabien fer-se escoltar, tenien amenitat, i per tant, vaig aprendre-hi molt . Sobretot a compartir 
idees, a treballar en conjunt i molles coses més, i sens dubte, a estimar El Far d'Emporda 

Penso que tots el projectes aconseguits pe/ grup de joves em Jan sentir orgullosa, deis que he 
participat i deis que no, perque qualsevol cosa que es fa per alegrar i millorar un lloc o unes persones és 
bo. El que més greu em va saber va ser la desaparició de l 'associació amb tot el que aixo comporta. 

No es f'acil donar consells, com tampoc ho és treballar per els demés i amb diversitat de persones, 
per aixo penso que a l'Atalaia els diria que s'ha de tenir malta paciencia, malta il·lusió, que no us 
desenciseu i espero que continueu molts anys ". 

La Marissa Moradell i Tetilla té trenta-set anys, esta casada, té dos neos, treballa com a 
administrativa a Girona i vio a Vilabertran. 

"Aproximadament vaig formar part del Grup de Joves des de 
l 'any 1983 fins a la seva dissolució. Jo cree que va ser positiu. 1 tant 
que sí! Varem passar molt bones estones treballant tots junts per 
organitzar actes, Jestes, la revista F arus ... 1 en definitiva érem un grup 
de bons companys. De Jet, vaig aprendre-hi mol tes coses com ara 
preparar les coses conjuntament, previament debatudes en les 
reunions que es feien el cap de setmana, les ganes de treballar de 
tothom, de fer-ha bé només per la satisfacció de la feina ben Jeta ... 
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Tates aquestes varen ser a/gu,nes de les experiencies positives que jo recordo d'aque/1 temps. 
Potser el que menys satisfacció em va produir o més bé, el que em va saber més greu fou la dissolució del 
Grup de Joves. 

A l 'Atalaia, primer de tot, els voldria felicitar per la tasca que estan duent a terme i només els 
diría que continuin així. Molts anims i endavant!" 

La Lourdes Ferres i Pages té trenta-sis anys, esta casada i viu i treballa a Figueres, tot i 
que com ella diu té un peu a Figueres i un a El Far. 

"Vaigformar part del Grup de Joves de l 'any 1977 al 1989. 
Basicament co/.laborava amb les tasques que proposaven i, sobretot, 
a mantenir viva la revista Farus. Recordo aquells anys com molt 
agradables i divertits.Eren anys de malta alegria i il.lusió perque es 
feien activitats noves pe! poble i amb gent de diferents idees i 
inquietuts. 

El grup era un punt de trabada de tots els nois i noies del 
poble. Va ser molt positiu perque durant els primers anys aprenies 
deis fundadors i en els darrers perque lluitaves per mantenir vives les 
activitats. Vaig aprendre-hi molt, perque era molt jove i, a més, era el 
primer grup del qua! formava part. 

Potser del projecte que em sento més orgu,llosa és de la revista Farus, que varem intentar 
publicar-la fins el darrer moment. També cal destacar que donava satisfacció de veure que tot el poble 
participava i disfrutava, tant petits, com joves , com grans. M'hagués agradat anar mantinguent i 
augmentant el caliu que ens havien deixat els fundadors . El que em va saber més greu va ser veure que 
/ 'espelma s 'anava apagant i no podíem fer res per impedir-ha. Érem massa pocs. 

Als actuals membres de l 'Atalaia els diría que intentin mantenir-ho molts anys i que vagin 
deixant relleus perque hi ha moltafeina afer. Us desitjo unaforta empenta i moltes ganes." 

La Juditb Jofre i Company té trenta-cinc anys, esta casada, té tres nens i viu a Cassa de la 
Selva on treballa d'enginyer tecnic agrícola. 

"Vaig formar part del Grup de Joves des de l'any 19782 aproximadament jins a la seva 
dissolució. No recordo si tenia carrec pero en tot cas, vaig portar la direcció del Farus. 

Recordo aquells anys com a molt macos. De Jet, eren la nostra adolescencia i el Grup de Joves 
era el nostre "escape". Esperavem les reunions deis divendres amb candaletes ja que, a part de la feina 
que hi feiem, també servien per preparar els caps de setmana. El poble estava for9a endarrerit amb els 
serveis més basics, peró aixó tampoc ens mo/estava massa; nasa/tres estavem més per les festes que per 
les necessitats. 

Jo cree que va ser molt positiu formar part del grup. Si no 
/'haguéssim tingu,t ... que hauríem Jet a /'hora de divertir-nos i fer 
colla? Era el nostra punt de trabada. 

Del projecte que em vaig sentir més orgu,llosa va ser, 
indubtablement, la costrucció de la sala, /lastima que el grup no fas 
l 'organitzador de les festes un cap hi va haver la sala nova. 

Duran! el temps que en vaig formar part vaig aprendre-hi el 
que ara en diem 
voluntariat ifets com el companyerisme o l'altruisme. 

Quan a l 'Atalaia, penso que no es poden donar consells a 
aquests nivells. Són situacions en les que t'hi has de trabar, pero vaja, 
que hi posin il.lusió en tot el que projectin. Lafe mou muntanyes." 

L'Esther Jofre i Company té trenta-quatre anys, esta casada, té un nen i una nena, es 
dedica a portar el negoci familiar i fer de mestressa de casa i viu a El Far. 

"Vaig formar part del Grup de Joves des de l'any 1982-83 fins a la seva disso/ució. Ara 
col. laboro amb l 'Atalaia peró no en formo part. No vaig tenir cap carrec. M 'agrada que el líder sigu,i un 
altre, prefereixo que em manin la feina . Podríem dir que era de les formigues obreres que treballavem, 
cosa que m 'omple només de recordar-ha. 
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Quan va formar-se el Grup de Joves jo devia tenir uns nou o deu anys. Recordo les festes molt 
divertides. Ells varen portar el lleure al nostre poble. No havíem participat mai en una gimcana i, encara 
ara mirant les fotos, sembla que em trabo al/a! Veig el meu germa Joan sobre un tauló amb / 'avía, les 
/lagrimes em venen als ulls i m 'amplo de bons records i sentiments ... Tot aixó deu valer dir que recordo 
aquells anys com una etapa molt bonica i que va durar molt de temps. Deis a/tres moviments que feia el 
poble, en canvi, potser no els apreciavem tant; érem canalla. 

L 'associacionisme és un valor que m 'encanta i que no 
s 'hauria de perdre. El Jet de trabar-se diferent gent, de diferents 
comunitats i educacions, saber-se respectar, treballar i divertir-se 
coryuntament és molt bonic. Quan jo formava part del grup era 
precisament aixó. Esperavem els divendres al vespre per anar a 
reunió i, una cosa molt important, als joves no ens calia sortir del 
poble per trabar-nos. Vaig poguer tastar i viure experiencies que Jora 
del grup m 'haguessin passat per alt. L 'adolescencia va . ser més 
diversa i de la diversitat es Jan les persones. Quan em pregunten per 
la meva joventut m 'agrada dir que formava part del Grup de Joves 
del meu poble. 

No vull parlar de projectes en concret. Jo estic orgullosa d'haver-neformat part, del que varem 
fer i de participar en tot. Em sento orgullosa deis seus fundadors i en recordo uns quants amb especial 
afecte, entre ells en Pere Valen!, en Josep Oliva, en Josep Teixidor, en Josep Mª Company, en Josep i la 
Teresa Col/, la Marta Ferres, la Fina Farraró ... 

D 'altra banda, m 'hagués agradat que entre el Grupd e Joves i l 'Atalaia no hi hagués hagut un 
buit de tants anys. No varem saber sseguir sense aquells joves a qui admiravem o bé ens varem 
desanimar abans d'hora sense veure que una mica més aval! pujava una generació perla que valía la 
pena treballar. Sortosament el temps ho ha arregla!. 

A l 'Atalaia els diría que lluitin, que es reuneixin sovint, que no és temps perdut. Que els nens els 
admiren i que en un futur se sentiran tan orgullosos com jo d'haver-ne formal part. Que els més grans 
sapiguen engrescar als més jov es peró que no els facin tata la feina. Que són molt útils. Són el nostre 
present!" 

En Qoim Jofre i Company té trenta-tres anys, esta casat i és pare d'ona nena. Vio 
treballa a Figoeres on fa de tecnic de sobestacions electriqoes. 

"Vaig formar part del Grup de Joves de l'any 1985 al 1990 
sense exercir cap carrec específic. 

En aquells moments el poble eslava estancat. L 'únic projecte 
que hi havia era la construcció del nou lacia social en el que hi 
havien posades moltes il.lusions. Recordo aquella etapa moltfeli9. 

Jo cree que va ser molt positiu formar-ne part, perque ens 
permetia estar en contacte amb tot el jov ent del poble. Potser del que 
em sento més orgullós és de l'organització de lesf estes del poble i el 
que menys satisfacció em va produir va ser de la dissolució del grup. 
Hi va haver uns quants anys sense Grup de Joves. 

Si hagués de donar un consell a l'Atalaia els diría que treballin amb il.lusió i que procurin 
engrescar a la gent més jove a continuar el grup. " 

La Sara Bayés i Qoer té vint-i-cinc anys, esta soltera, treballa com a empleada de banca a 
Camallera i vio a El Far. Actoalment, i des de l'agost d'engoany, és la presidenta de 
I' Atalaia. 

"Formo part de l 'Atalaia des de la seva constitució el julio/ 
de / 'any 1998 i fins a l 'actua/itat. En la primera etapa - fins el julio/ 
del present any- vaig ser la secretaria i actua/ment en sóc la 
presidenta. 

L 'Atalaia va sorgir amb la idea de fer coses diferents, 
orientades al joven! del poble, majoritariament. Existía la comissió de 
festes que organitzava les mateixes activitats any rere any i volíem 
reprendre activitats quejas 'havien Jet i fer-ne de noves. 
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De totes maneres entre el Grup de Joves i l 'Atalaia hi ha diferencies. El Grup de Joves va ser 
/'únic grup de persones que organitzaven activitats pe/ poble . Nosaltres, /'Atalaia, som un grup més que 
preténfer activitats paral.leles a les queja es Jan a nivel/ de comissió.Formar part de l'entitat et permet 
fer coses pel teu poble i els seus habitan!. Si col. labores també hi pots dir la leva. Si no fas res pel poble 
tampoc tens "dret" a criticar el que Jan els a/tres. 

Un deis projectes deis quals em sento més orgullosa són de les activitats destinades a la 
mainada que fem per Nada!, jaque, fins ara, estaven una mica oblidats. Potser m 'hagués agradat poguer 
continuar el concurs de coques. Tú ho organitzes amb moltes ganes pero al final et canses d' "obligar" a 
la gent a fer coques per Sant Martí. 

Veig el futur de l 'Atalaia incert. M'agradaria pensar que els que pugen tinguessin les mateixes 
ganes de fer coses quan nosaltres no hi siguem. Als que encara no en formen part els diría que tampoc es 
Jan tantes coses duran! l 'any. No és tan sacrifica! com sembla, pero que sí és molt gratifican! veure que el 
que fas agrada i pot ser molt divertit ". 

Si us n'adoneu, el cent per cent deis entrevistats coincideix a afirmar que va 
ser positiu o és positiu formar part del grup. Gairebé tots els records són bons i 
subratllen que val la pena treballar pel poble. El consell més repetit per l' Atalaia 
és que no es defalleixi i que es continui la tasca. A tots ells moltes gracies! ! 

Rosa Mª Moret i Guillamet 

RCldio Vila-Sacra 

1 
Emissora Municipal ~ '° 

; ..... 

, "(A\lsít"t\ 
"'es 

/11 ,.. ~, \ \"\ 

Tel. : 972 5112 68 - Fax : 972 50 02 66 
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Flors van naixent 
al voltant de la taula 
cridoria d'infants 
tenen la paraula. 

Al gest dur deis pares 
discrepem els avis 
perque som rectors 
quan ells són vicaris. 

Només amb amor 
s'eduquen els vicis 
només amb el temps 
es llimen capricis. 

J oventut i seny 
no hi és tot a l'hora 
doneu-los lama 
o no els deixeu foro. 

No tantes joguines 
més temps i valors 
que la vida buido 
mor amb les dissorts. 

Fina Company / novembre 2002 

TEMPS PER ESTIMAR 

Si eduquem els f i lls 
formarem persones 
amb virtuts capdals 
que les faran bones. 

Res no és absolut 
sois els records queden 
quan ens anem f ent grans 
tan sois els anys pesen. 

Se'ns arruga el front 
de vida viscuda 
surten cabells blancs 
és pal la batuda. 

La !lagrima ens cau 
al gest de tendresa 
que ens amara el cor 
amb tanta bellesa. 

Avis que com Jo, 
l'amor no te mida 
veient creixer els nets 
se'ns omple la vida. 
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Hola amics: 

.·( 
1 

SALUTACIÓ 

Aquest any hem vist com el poble anava poc a poc creixent i millorant el 
seu aspecte, s'han creat nous espais verds, places, zones d'esplai i esportives, 
urbanitzacions, és a dir d'alguna manera s'ha millorat en benestar i en nombre 
d'habitants, en definitiva hem anat creixent, i així ens agradaría que"ta participació 
en els actes de la festa fos cada vegada més complerta per part de tots. 
També voldríem fer esment a que enguany fa 2 5 anys de la formació del grup de 
joves, grup que any rera any ha participar activament en la bona marxa de les 
festes i actes que s'han anat celebrant. 
Així dones i com diu la dita: "Com més serem més riurem", disposem-nos a 
celebrar la nostra festa de Sant Martí, festa que constara deis actes que us 
exposarem a continuació. 
La festa sera els dies 9 i 1 O de Novembre i com és costum la setmana abans 
passarem a cobrar les quotes que seran de 1 O € per les persones de 16 a 64 anys 
i de 5 € pels majors de 6 5. 

Us hi esperen, ! ! COMISSIÓ DE FESTES. 

Hola Amigos: 
Este año hemos visto como el pueblo iba poco a poco creciendo y 

mejorando su aspecto, se han creado nuevas zonas verdes, plazas, zonas de 
descanso y deportivas, urbanizaciones, es decir de alguna manera se ha mejorado 
en bien estar y en numero de habitantes, en definitiva se ha ido creciendo, y así es 
como nos gustaría que la participación en los actos de la fiesta fuese cada vez mas 
completa por parte de todos. 
También quisiéramos comentar que este año es el 2 5 aniversario de la formación 
del grupo de jóvenes, grupo que año tras año ha participado activamente en la 
buena marcha de las fiestas y actos que se han celebrado. 
Así pues y como dice el refrán: "Cuantos mas seremos mas nos reiremos", 
dispongámonos a celebrar nuestra fiesta de Sant Martí, fiesta que constará de los 
actos que a continuación expondremos. 
La fiesta será los días 9 y 1 O de Noviembre y como es costumbre la semana 
anterior pasaremos a cobrar las cuotas que serán de 1 O € para las personas de 1 6 
a 64 años y de 5 € para los mayores de 65. 

Os esperamos !! COMISSIÓ DE FESTES. 
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FESTA D'ESTIU 2002 

_.¡ 
1 

QUOTES VEINS 
PUBLICITAT 
DINARS 
BAR CENTRE CIVIC 
OSIRIS 
CADIRES 

TOTAL INGRESSOS 

ORQUESTRA MARIMBA 
RANXERS 
GROS MERCAT 
PASTISSERIA EMPORDANESA 
CA L'HOSTALERA 
ENCIAMS 
BEGUDES MUSICS 
FLORS I PLANTES ESTAM 
IMPRENTA X2A 2001 
EMILIANNA-AERONFIX 
TABAC LA CAMPINYA 
EMILIANNA CARTOLINA 
DROGUERIA BERTA 
DIN A 12 
CARN BRASA 

TOTAL DESPESES 

DIFERENCIA 

SALDO ANTERIOR BBVA 
DEFICIT FESTA ESTIU 
SALDO FINAL BBVA 

INGRESSOS 

1,980.00 
630.00 

3,439.00 
300.00 

90.00 
506.00 

6,945.00 

DES PESES 

6,310.00 
1,838.60 
1,230.05 

294.00 
129.58 

60.50 
92.00 
80.00 

175.00 
15.04 
76.50 

9.00 
2.70 

20.15 ~ 

152.09 \ . 

10,485 .21 

-3,540.21 

9,913.11 
-3,540.21 
6,372.90 
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329,444 
104,823 
572,201 

49,916 
14,975 
84,191 

1, 155,55-1 

1,049,896 
305,917 
204,663 

48,917 
21,560 
10,066 
15,308 
13,311 
29,118 

2,502 
12,729 

1,497 
449 

3,353 
25,306 

1,744,592 

-589,041 

1,649,403 
-589 ,041 

1,060,361 



. / 

SANT MARTI 2002 
,i PROGRAMA D'ACTES 
1 

DIVENDRES DIA 8 

VESPRE: A les 10, 111 cwtre c[víc yodrc111 ¿;muiír t1'w1fl esto11,1 .. ,i}vcrtí,111 11111l1 

hJlir,1 de te,1tre: "F AN CLUB", reyresC11tfldt1 yer: 

Cony;mryía ynfessümaI TEATRE DE L'ECLIPSI 

DISSABTE DIA 9 

MATI: A les 111 Al cwtre cívíc1 esyectflcle d'1111í111flcíó í1ift111tíl: 

"PELS MÉS MENUTS" t1 canee de lfl C0111f flllJÍt1 yn:fessío11t1I 

PAIS DE XAUXA. 

TARDA: A les 4, 11 111 zo1111 esyortív11 dos il1teressrrnts y11rtíts de fiLtuot w1 111t1Swlí 

í ¡, flltre f e111ení
1 

c1H11ts co11trn solters. 

A 2/4 de 7, al cwtre cívíc extrnonfoiarí CONCERT de Fest11 Mt1Jor 

NIT: f\ 2/4 de 121 ANJMATBAIL. 

DIUMENGE DIA 10 

MATI: A les 12, OFJCI SOLEMNE amb r1co11y;a.11ym11wt d'orq1Lestm 

Tot se¿;aít SARDANES t1 la Plaft1 lvlaJor. 

TARDA: A les 5, al cwtre CÍVÍC SARDANES I BALL DE Fl DE FESTA 

Tots els actes sem.1i t111Lwítz11ts yer la cobla orquestm: 

ROSALEDA 
Exyosíció foto¿Jriifica: 
El F11r d'E111yordii: Ví11t-i-cí11c m1ys ,Hiístoría 11 tmvés del Jovwt ( 1977-2002). 

D1m111t els actes de 111 Fest11 Mt1Jor es ve11iim11 revístes í s,1111mTetes co111111e1110mtíves 

deis 25 1111ys ,iel Gn~p de )oves Í f\t,1lt1í11 
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OBRES PIRINAIOUES. S.L. 

C/ Port Lligat, portal 12 19 

17600 FIGUERES 
TEL. 972 SO 27 16 - FAX. 972 67 41 97 

ESPECIALITAT EN CARNS A LA BRASA 
OBERT FINS LA MATINADA 

Octopussy 

Grill 
FRARCESC 

,_________, MORET 
Carretera de Roses 

Bananas 

C/. Alsina, 2 - Tel. 45 35 15 ___. 

EMPURIABRAVA 



"Vaig con 
configur 
aquest ri 

~L NO~T·R~ RIU MANOL 

imoni, que 
somsense 
otidiana.. " 

En un moment com aquest, en el que ens proposem commemorar el 25e aniversari del "Grup de 
Joves " i la consolidació de la revista "Farus", hem cregut oportú, parlar d'un element, que 
discretament, ens ha acompanyat al llarg de tots aquests anys: es tracta del nostre riu Manol, 
l' afluent més important de la Muga i l'únic que li arriba perla dreta. Neix prop de Lliurona , a la 
Tossa d'Espinau (1.089m) i acaba al Passadís de Vilanova de la Muga. Durant el seu recorregut 
(d'uns 40 quilornetres) , la seva conca abasta unes 15.000 Ha. que suposen el 12% de l'Alt 
Emporda , i passa pels municipis d'Albanyá, Cabanelles , Lladó, Navata , Viianant , Avinyonet de 
Puigventós, Vilafant, Ordis, Borrassa, Pontós, Santa Llogaia d' Álguema, Figueres, Llers , 
Terrades, Cistella, El Far, Vila-Sacra i Vilanova de la Muga. 
L ' origen del seu nom no és gaire ciar: mentre alguns pensen que deriva del mot lvíanare (que 
vol dir rajar) , d'altres opinen que prové de la paraula Amnolus (que vol dir riuet). 
En tot cas, es tracta d'un exemple claríssim de riu mediterrani que es caracteritza per les fortes 
secades que pateix a l'e stiu i les abundoses crescudes (les conegudes Manolades) en epoques de 
pluges. l és precisament durant aquestes fortes crescudes, que per a molts , s 'evidencia la 
presen cia del riu: el riu hi és, el riu existeix! 
Actualmen t, pera una gran part de la població és molt :facil viure d'esquena al riu . Que lluny 
que queden aquells anys en els que les aigües del Manoi s' utiiitzaven per Íer bugada , per rentar
hi les rnenuderies de la matarn;a del porc, per llen9ar-hi I' enfila i pescar barbs i bagres per sopar, 
per moure molins de gra i d'arros , per refrescar-s 'hi les caloroses tardes d'estiu , per abeurar el 
bestiar, per. .. 
Llavors era un altre ternps, sense piscines, ni rentadores , ni maquinaria que hi extreia arids 
indiscriminadament ... 
En un clima com el nostre, un espai amb aigües permanents com el riu Manol (que té gorgues 
que no arriben a eixugar-se mai) és d'una gran importancia a !'hora de contribuir a la 
biodiversitat de flora i fauna. Al mateix temps , aquestes zones més humides situades enmig dels 
camps de conreu i deis hoscos perennifoiis, doten ei paisatge d'una paieta cromatica de coiors 
tendres i colors mústics que s'alternen en el temps , tot seguint el pas de les estacions. Així 
dones, aquest riu discret, que només es fa veure quan creix desmesuradament presenta, durant 
tot I'any , valors paisatgís tics, estetics, botanics , faunístics, histories , pedagogics i de ileure, que 
val la pena tenir en compte i potenciar, de cara a mantenir i protegir , aquests petits vestigis de 
natura que l' asfalt encara no ha aconseguit ente1Tar, eternament. 

Jordi Compan y i Esther Palomeras 

EXPOSICIÓ DE MANOLADES: 
Després de com ens va impressionar !'últi ma "manolada" , l' Associació d'.Amics del 
Mano~ i Palo! Sabaldori~ ha trobat _ opo rtú fer una exposició de fotografies q~1e ens I 
mostnn aaueste s crescudes ton-encials al llar!:! dels anvs . Es ner aauest motm aue 

.1 ~ .,, ..l .1 J. 1 
demanem a tota la gent que tingui entre mans material d'aq uest tipus, que ens el fací arribar. Les 1 

1 fotografies es podra n entregar o enviar a l' Ajuntament de Vilafant (Plai;a de l' Ajuntarnent , 1-17740 1 

1 
Viiafant) fins el día 30 de novembre . En cas de tenír dificu !tats per fer-les aiTibar, un rnernbre de ! 
!' Associació us !es vindrá a buscar a casa. No més cai que truqueu a! te !efon: 667534548, que roma ndrá ! 

! obert tots els matins ( de dilluns a divendres) de 1 Oh a i 3h. Cada fotografía ha de portar el nom , cognoms i i 
1 tclefon de! propieta ri per tal que li pugui ser retomada , així com, el 11oe i el moment del succés. 1 
1 ¡ 

- 17 -



LA p ÁGINA DE L' ESCOLA 

PETITS SOM: ANNA (P-3), MARTÍ (P-3), EVA (P-3), 

~R~t:fp~~), ~~~ (P-3), ARNAU (P-4), ORIOL (P-4), MARIA (P-4), 

SERGI (P-4), PEDRO (P-4) 

JA TENIM 
; 

ES COLA NOVA 1 1 . . 

L' ESCOLA NOVA ÉS MOLT MACA. ÉS GRAN. ÉS AL TA, TÉ 2 PISOS. HI HA 
MÉS NENS ADAL TI A BAIX. 

A LA PORTAD' ENTRADA HI HA DIBUIXOS: UN ANEC, UN PEIX, DOS 
FLORS, ... DESPRÉS HI HA LA NOSTRA CLASSE. ÉS MOL T MACA 
PERQUÉ TÉ PISSARRA, TÉ PUZZLES, TÉ CALAIXOS, TÉ CUINETA, TÉ 
JOCS, TÉ PINTURES, UNA CATIFA. .. 

r, 11/ 

A MI M' AGRADEN ELS 
S' ENGEGUEN (Arnau) LLUMS PERQUÉS' APAGUEN 1 

A MI M'AGRAÓA LA PORTA PINTAIJA DE COLOR BLAU (Eva). 



MOL T FER PUZZLES (Mireia-Martí) 

. MI M' AGRADA EL GROC, COM EL CALAIX (Anna) . 

TENIM UN SORRAL I JUGUEM AMB PALES I_ GALLEDES (Maria) 

1 TENIM RODES PER JUGAR (Pedro) 

M' AGRADA JUGAR AMBLES PALES AMB TOTS ELS NENS (Sergi) 





" ' .. ,~ .;./ ··.~. 
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·.- . J 



]0 
~ 

Ja tenim l'escola nova!! 

Ja tenim l'escola nova. Ha costat molts esforc;os pero finalment esta tot enllestit. El 
camí ha estat llarg des de la presentació del projecte, la recerca de diners per tirar-lo 
endavant o les mateixes obres. Tots els sacrificis han valgut la pena quan es comprova 
la feina feta .La il.lusió dels nens i les nenes a l' arribar al nou edifici és pro u explicita 
dels resultats finals . 

.Ta tenim l'escola nova. Les instal.lacions són tan atraients que encomanen als seus 
usuaris una sensació molt agradable de benestar que, no tingueu cap dubte, repercuteix 
molt positivament en el treball diari. 

Només resta agrair a totes les mares i pares d'alumnes la seva paciencia perles 
molesties passades i al' Ajuntament, amb !'alcalde al éapdavant, la seva tenacitat per 
dignificar l'escola del poble. 

A tots plegats, moltes merces. 

"Aquesta tornada a l'escola ha sigut especial: estrenem escola nova. És 
grandiosa i molt maca. Vam fer un petit esmor2ar per celebrar-ho" 

Laura Ber ja . 

t------,-----,----1..,, 

"L'escola és gran 
i al pati també 
hi han fet coses 
noves" 

Isaac. 

~Ul ~ bOOB.@'!r~ ,. 
A1 li$€~~ Gtl6l~41 

¡ 'y 
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• 

" M'agrada perque és molt gran el menjador. Hem comen!;at molt bé amb el 
professor i les senyoretes ... " Laura Espadalé 

.lR 
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p L'escola nova és més gran i esta més bé que l'any passat. Hi ha tres 
classes: una és la deis petits, l'altrc és la deis mitjans i l'última és la deis 
grans" Albert . 
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o 

"L'escola nova és més bonico que l'altra escola que teníem abans. Hi ha tres 
classes i també professors nous" Sara. 
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"M'agrada molt. 
La classe deis 
Grans esta al 
Mateix lloc que 
ocupava abans, 
pero no ens podem 
queixar" Ivan. 

"M'agrada el menjador perque és molt gran ... També els nens i les nenes 
nous jo que així som més per jugar" Cristina. 



C/ lndústria, 3 
17485 Vila-Sacra (Girona) 

Tel. 972 50 75 37 · Fax 972 67 01 28 

ALBERT CASANOVAS 
Tel.: 608 43 38 23 

MAS SARGET 
EL FAR D'EMPORDA 

(17469) 
972-510882 



Petits detalls, grans il.lusions 

Recordo quan la festa del Far s'acostava i el pare 
estova enfeinat preparant la revista Farus. Em feia venir ganes 
d'escriure-hi jo també alguna cosa, pero era massa petita, o 
sigui que anava esperant amb moltes ganes que arribés el 
moment. Aquest moment va arribar quan tenia 7 anys i vaig 
escriure El conte de la formiga i la marieta. Vaig estar molt 
orgullosa que hi sortís publicat, i encara ho estic. Pero resulta 
que aquell número del Farus va ser, per mala sort, l'última 
edició de la revista abans d'aquesta llarga pausa que ha 
patit ... 

Potser va ser aquesta, la causa que va fer que la Sílvia 
Company no taqués les estrelles com a escriptora, perqué 
amb un conte com el de la formiga i la marieta era impossible 
no arribar a la fama!!!!! 

Bé ... potser exagero una miqueta ... 
Tornant a temes seriosos, cree que de la mateixa 

manera que a mi em va fer molta il.lusió que publiquessin el 
meu conte a la revista, qualsevol altre nen o nena pot esperar 
amb candeletes que tota la gent del poble, familiars i amics 
llegeixin alguna historia que ha escrit amb tota la il.lusió del 
món. Perqué el fet de col.laborar amb la revista, que per 
molts és insignificant, pels més petits pot arribar a ser 
apassionant. A més a més, és una bona manera de fomentar 
I' escriptura i la lectura, dues coses que malauradament tenim 
arraconades avui en dio perqué la televisió i els videojocs els 
han robot el lloc. 

Sílvia Company 
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.soci nom i cognoms n.soci nom i cognoms 

1 PERE VALENT CARBONELL 29 JORDI JOFRE FERNANDEZ 

2 JOSEP OLIVA GRAU 30 ENRIC CAMPMOL BARO 

3 JOSEP COLL HOSPITAL 31 MARINA PUJOLAS COSTA 

4 ANTONI QUINTANA SOLA NI 32 ROSA MARIA PUJOLAS COSTA 

5 JOSEP MARIA COMPANY JULIOL 33 MARISA MORADELL TETILLA 

6 RICARD ARNALL SAGUER 34 LOURDES RO VIRAS PAGES 

7 FRANCESC CARBONELL BUXEDA 35 AURORA PEREZ CRUZ 

8 JOSEP FAYET COLOMER 37 JAUME COLL HOSPITAL 

9 MARIA TERESA COLL HOSPITAL 38 ANGEL PAGES MALLOL 

10 MIQUEL CARBONELL MALE 39 JUDITH JOFRE COMPANY 

11 FINA FARRARO SIMON 40 LLUCIA SAURI COMALERAS 

12 JOSEP TEIXIDOR PLANAS 41 ESTHER JOFRE COMPANY 

13 JOSEP MARIA SAURI PI 42 XAVIER COLL MASET 

14 MARIA TERESA TEIXIDOR PLANAS 43 ALBERT CASANOVAS DESCAMPS 

15 JO ANA SALA PINEDA 44 JOAQUIM JOFRE COMPANY 

16 JOAN REIXACH TELL 45 JAUME ARNALL FIGUERAS 

17 JOSE MONTORO GARALUT 46 JOAN JOFRE COMPANY 

18 RO SER SALIP BARO 47 JOAN COMPTE MASDEVALL 

19 EDUARD RODRIGUEZ RAMIREZ 48 CARLES ABRIL MORILLO 

20 JOSEP MARIA PASCUAL QUINTANA 49 RAFAEL DE LOS SANTOS SANTOS 

21 ANGEL COMPTE MASDEVALL 50 LAURA CASANOVAS DESCAMPS 

22 FERRAN QUINTANA SOLA NI 51 JORDI PAGES MALLOL 

23 JORDI REIXACH TELL 52 XAVIER JOFRE COMPANY 

24 FRANCESC CARBONELL MALE 53 QUIM RODRIGUEZ RAMIREZ 

25 JOSEP MARIA VID AL FIGUERAS 54 DAVID NUÑEZ PUJOL 

26 MARTA FERRES PAGES 55 ANNA MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ 

27 LOURDES FERRES PAGES 56 ASSUMPCIO ARNALL FIGUERAS 

28 PERE SAURI COMA LERAS 

Des d'un bon principies va intentar que el Grup de Joves fos una organització amb tots els requisits 
que ha de tenir. 
Per comenc;ar es va portar un registre de socis, que comenc;a el 17/6/1977 amb els cinc membres 
iniciadors. El nucli més important s'hi va incorporar el 6/9/1977, quan es va comenc;ar a preparar la 
Festa Majar, pera la qual ja comptavem amb 19 membres actius. 
A partir de setembre 1978 s'hi va afegir tot el gruix de la que en podriem dir la "generació deis anys 
seixanta i tants" 
El 30 de setembre de 1979 es va donar un pas importantíssim, amb l'aprovació deis Estatuts, i 
l'establiment d'una estructura legal, formada per una Junta Directora i Comissions de Treball. 
En el mateix acte es va elegir la primera Junta Directora, formada per en Francesc Carbonell Buxeda 
coma president, Teresa Coll Hospital com a Secretari i Josep Coll Hospital com a Tresorer. També es 
va establir el carrec d'Avisador , que era una mena d'agutzil, encarregat de convocar els membres a les 
reunions , carrec que va recaure en l'Antoni Quintana Solani , i un Sots-secretari , que va assumir en 
Ricard Arnall Saguer. 
Tots els membres es van anar integrant en Comissions de Treball (Cultura, lnformació i publicacions, 
Activitats infantils, Esports, Relacions públiques i propaganda) amb un cap al davant de cadascuna. 
El nostre registre s'acaba amb l'Assumpció Arnall , amb el número 56 de soci . 

Lourdes Ferrés 



Cogn-oms,-Nom -
--

Arnall Figueras, Silvia 
Bartolomé Reviras , Esther 
Bartolomé Reviras , Laura 
Bayés Quer, Alba 
Bavés Quer, Cristina 
Bavés Quer , Sara 
Coll Maset , Miquel 
Company Coll, Jordi 
Companv Coll , Maria 
Moret Guillament , Rosa Maria 
Morillo Fabra, Víctor 
Morillo Fabra, Yolanda 
Morillo Mejías , Susana 
Semis Teixidor, Xénia 

El 31 de Julio! de 1998 ens varem reunir: 

Teresa Teixidor , Rosa Maria Moret, Jordi 

Company, Anna Bardera, Cristina Bayés i Sara 

Bayés i es va constituir l'Associació Juvenil 

AT ALAIA , amb uns estatuts i una jun ta 

directiva propia. L'Ajuntament de El Far 

d'Emporda ens va cedir el que coneixíem com 

"l'antiga presó" per a establir-hi un local social 

propi. En aquests moments estem pendents 

de la nova recol·locació ja que com tots sabeu 

tenim l'Ajuntament en procés de rehabilitació. 

La primera junta directiva estava formada per: 

Rosa Maria Moret, Presidenta 
Sara Bayés Quer, Secretaria 
Anna Bardera Batlle, Vocal 
Jordi Company Coll, Vocal 

Aquests carrecs els varen ocupar durant 4 anys (el maxim) i des de Julio! d'aquest any la nova 

junta directiva és la següent: 

Sara Bayés Quer, Presidenta 
Miquel Coll Maset, Vice-President 
Xénia Semis Teixidor, Secretaria 
Jordi Company Coll, Tresorer 
Alba Bayés Quer, Vocal 
Maria Company Coll, Vocal 
Sílvia Arnall Figueras, Vocal 

Cada any es tan aproximadament unes 10-12 reunions pero majoritariament es concentren a 

l'hivern, d'octubre a juny , ja que és !'época en que es concentren les activitats que duem a 

terme . 

La nostra font de financ;:ament són les subvencions que sol.licitem cada any a la Diputació de 

Girona, a la Secretaria General de Joventut, a l'Ajuntament de El Far d'Empordá També de les 

col·laboracions en quant a publicitat que tan diterents empreses i de la recaptació de la venda 

de revistes que serveix tant sois pera cobrir les despeses d'edició. No cobrem cap qüota ni als 

socis ni als habitants del polbe ja que som un organisme sense anim de lucre. 

Sara Bayés Quer 
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NO TOTS ELS SOMNIS ACABEN BE 

.. . Ens va passar com a l'anguila que un cop ha 
post els ous es mor ... 

Fa 25 anys que una colla de joves van decidir agrupar -se per tal 
de, entre altres coses, tornar les Festes Majors i l'activitat lúdica al 
poble. A grans trets i resumint molt així va néixer el GRUP DE 
JOVES. 

Les activitats les van comenc;ar a fer a la sala sota l'Ajuntament, 
al pati de l'escola, a la Rectoría ... Amb malta empenta van 
acondicionar un petit local al costat de la sala per fer les trobades 
que més tard en vam dir "reunions" i per fer una Biblioteca. 

Les idees bullien al cap d'aquella colla: fer una festa majar per St 
Martí, fer una festa pels vells a l'estiu, quines, sopar de cap d'any, 
exposicions, biblioteca, revista Farus, etc, i la sala cada vegada es 
feia més impresentable, quedava petita a cada acte que s'hi 
realitzava i no lluia gens. Teniem feines i treballs per trabar un 
conjunt que volgués tocar per la Festa 1 per aixo , sense 
desmereixe'ls, sempre llogavem els Rivers. 

Per tot aixó la reivindicació d'una sala nova es va convertir en 
primordial. No hi havia vegada que no pugéssim a l'Ajuntament 
que no els hi treiéssim el tema. Fins i tot un any vam arribar a fer 
vaga com a mesura de pressió en veure que mai no movien res. 

Pero tot d'una es va comenc;ar a remenar el projecte d'una sala 
nova i al cap de poc l'execució. Aquells tres o quatre anys que va 
durar tot l'enrenou el vam viure amb malta il.lusió, esperant el día 
que ho podriem organitzar molt millar. Si en vam deixar de 
projectes per fer per quan tinguéssim la sala nova!!! 

I vet aquí que la Sala va arribar. Recordem ben bé el moment 
en que se'ns va comunicar que el Grup de Joves com a tal no 
podien ser els organitzadors de les festes, com fins llavors, que 
calia muntar una Comissió de Festes a tres parts: Ajuntament, 
Poble i Grup de Joves. Quina dutxa d'aigua freda ! 

Calia nombrar uns representants del Grup de Joves que 
formarien part de la Comissió i que serien l'enllac; entre els nostres 
projectes i els de la Comissió. 
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Pero, és dar, ens van tallar les ales .... Els que no formaven part 
de la Comissió, no sabien ben bé que hi pintaven alla reunits en el 
local parlant de tot menys d'organitzar la propera Festa Major que 
ja ho farien uns altres. Els joves que eren a la Comissió tampoc hi 
encaixaven, dones corn que hi havia molta diferencia d'edat no 
s'entenien. L'enfrontament entre generacions es va fer evident . A 
la segona renovació de la Junta de la Cornissió, del Grup de Joves 
no va sortir ningú que hi volgués anar. 

I així va ser com el sornni de 17 anys del jovent del poble va 
acabar amb .el Grup de Joves. 

La sala, el nostre somni, que havia d'ésser el revulsiu del Grup 
de Joves, que ens havia de permetre esplaiar-nos en els nostres 
projectes, va ser la nostra fi. 

No voldriem acabar aquesta historia deixant un regust amarg, 
ans al contrari. Nosaltres i segur que quasi tots els que hem 
format part del Grup de Joves ens sentim ben orgullosos de 
l'esfon; que vam fer i ens estem ben recompensats quan veiem 
que la rnajoria d'actes que vam anar engegant encara avui es 
conserven coma herencia del que va ser el GRUP DE JOVES. 

... pero les petites angules, un cop nascudes, 
segueixen els passos de la seva mare ... 

JORDI REIXACH i JUDITH JOFRE 
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Grt11 de aves:· 
Par1-1111~ne aa111 01s 1110:fadors 

Tata aquesta moguda que estem organitzant no és ni més ni menys perqué ns 
nois del poble d'EI Far .... Expliquen que ... 

En Josep de Cal Garré va anar una tarda d'estiu de l'any 1977 al 
Mas de la GRUTA que estavan al camp cosetxant i es va adrec;;ar a ne'n Josep 
Mª i l'hi va explicar el seu neguit. Per qué no es feia festa al poble? 

Després de parlar van decidir dir - ho a uns amics i van quedar 
pel 17-6-1977 a Can Valent per parlar-ne. 

1 després d'aquesta petita introducció els faig unes preguntes 
perqué em contestin com van viure cadascún d'ells els inicis del Grup de Joves. 

Josep Mª Company i Julio! 
Josep Coll i Hospital 
Josep Oliva i Grau 
Pere Valent i Carbonell 

Que et suggereix aquesta data: 171611977? 

( JMC) 
( JC ) 
( JO ) 
( PV ) 

JMC.- El día "D", el punt d'arrancada de fofa la moguda. Ningú no es podía 
imaginar que aquella trabada informal i innocent portaría tanta cua. En Josep 
Col/, de cal Garre, va ser /'instigador. A tates les organitzacions hi ha un home 
a l'ombra, que no se'/ veu, que no se'/ sent, peró que pensa i fa que els a/tres 
se n'emportin els merits. En Josep, a primers de juny, em va comentar que El 
Far era un poble mort, que ja no es feia ni la Festa Majar i que alguns joves 
tenien ganes de fer coses, com promoure la catalanització del nom del poble. 
Vaig dir-li que si muntava una reunió en podiem parlar i veure que podiem fer, 
com així va ser. 

JC.- L'inici d'una /larga i gran aventura. 

JO.-D'entrada un bon espant com pot esser queja hagin passat 25 anys si 
encara som uns crios ( malgrat que els nostres críos ja siguin grans)?.M'en 
recordo d'una etapa molt maca de la meva vida que teniem una il. /ussió per fer 
canviar les coses, que de cada reunió que feiem en sortiem més motivats , una 
etapa d'una amistat i camaradería impresionats. 

PV.- El juny del 1977 dius?.Segur que jo hiera? Si havia d'anar amb calces 
curtes!. No pot ser ... Bé, bromes a part. Que sí que hi era i ja fa 25 anys ... Em 
sóna a canqó d'en Serrat aixó ... 
A part d'una certa enyoranqa deis temps passats, aquesta data em porta a un 
temps de la meva vida en que vam crear una cosa molt maca amb uns quants 
companys del poble. Una cosa que ha estat positiva a nivel/ particular i també 
a nivel/ social del poble. 
I em recorda també una epoca en que hi havia malta gent amb ganes de fer 
coses per canviar una epoca una mica tristat i penosa.No cal oblidar que 
veniem d'una dictadura i que teníem un país en que la 1/ibertat eslava per 
estrenar, la democracia per neixer, i la societat per evolucionar . 
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/ a més no teníem mobils, ni lntemet,ni Play Station,ni televisions privades, ni 
vídeo ... O sigui que ho sortíem al carrer i feiem alguna cosa per animar el pati o 
ens moriem d'avorriment!. 

De les propostes que es van fer aquell dia, quina et va captivar més? 

JMC.- A mi personalment la de fer la revista, perqué era una idea que tenia al 
magí i se'm va brindar en safata de plata l'oportunitat de fer-la realitat. Vaig 
presentar-la i va rebre una acceptació unánime. Peró en van sortir moltíssimes 
d'idees, totes interessants. 

JC.- Les dues que recordo més : La Campanya Per Catalanitzar El Nom Del 
Poble . I La Possibilitat D'Organitzar La Festa Major, Amb Un Programa -
Revista que més tardes transformaría en "FARUS". 

JO.- La que més va esser la de tornar el nom autentic al poble.Era molt 
importan! poguer recuperar els nostres origens.Hi cree que a partir d'aquí va 
esser quan ens vam sentir veritablement poble i van sorgir les ganes de fer 
testes, biblioteca i a/tres activitats. 

PV.- Basicament la d'organitzar la festa, sempre m'ha agrada! la "marxa"a mí, i 
a més sóc oce/1 de nit, pero també em va fer il.lusió el muntar una biblioteca, 
que sempre he estat forqa rosegallibres. 
Encara que si et die la veritat, no em creía pas que les poguessim arribar a fer, 
ni aquestes ni les a/tres. I és que també sóc forqa esceptic, encara que no ho 
sembli. 

Hi ha algun projecte no dut a terme que t'interessés especialment? 

JMC.- Vaig fer un guió per escenificar un pessebre vivent, que en aquella 
epoca estaven en plena expansió, al voltant de J'església i al corriol que puja de 
/'Ajuntament cap a la rectoría. També amb /'Oliva i en Quim Vinyoles haviem 
projectat una emissió de televisió local, per a la qua/ es van fer proves 
tecniques, sen se prou exit. Tenia ja pensades algunes idees per fer com una 
mena de "Farus" televisiu, amb informatiu i parodies de programes de la 
televisión oficial, amb "culebró" inc/ós. Tenia algunes escenes preparades pera 
un mini-culebró que se n'havia de dir "Dalles", i que tractava de la vida d'una 
famí/ia de segadors de dalla. 

JC.-No en recordo cap que 
m'interessés especialment, perqué 
acostumo a oblidar rapidament el que 
no s'ha pogut fer, o senzillament no 
s'ha fet. 

JO.- Ara mateix no me'n ve cap al cap 
pero si recordo que vam fer 
moltissimes coses (la festa de la 
ve/lesa, la revista, excursions, etc .. .) 



PV.- Bé curiosament i per sorpresa general, vam ser capagos de portar a terme 
tots els projectes que vam endegar, si no recordo malament. Vam fer la festa, 
vam muntar activitats perla mainada, vam fer ballades de sardanes, vam portar 
el teatre al pob/e, vam fer una revista diria que exemplar, com és el Farus ... 
Pero una de les que recordo i mai no es va fer, va ser les classes de cata/a per 
adults.Potser és que en el fons no evia ser imprescindible (sino segur que ho 
fem, amb /'energía que portavem!), pero no deixo de pensar que hagues estat 
una bonica iniciativa en favor de la integració de la comunitat castellana que hi 
havia en aquel/ temps i també a favor de la cultura en general. 
Cree que una de les coses importants que ajuden a la convivencia entre gent 
diversa, i penso en la problematica actual de la immigració, és el coneixement 
de la /lengua del país. 

En algun moment et vas fer una idea de quant podia durar el projecte del 
Grup de Joves? 

JMC.- Després de la primera reunió el nostre objectiu immediat era organitzar 
la Festa Majar de Sant Martí, i tora d'aixo, les a/tres propostes eren una mica 
eteries, com de ciencia ficció, perqué encara haviem de veure com 
materialitzar-les. 

JC.- En cap moment em vaig plantejar quan podia durar, ho vivia al dia a dia. 

JO.- Mai de la vida hauria dit que arribariem al 25 anys.Semblava que era una 
empenta que amb el temps s'aniria extinguin, que cadascun de nosaltres 
aniriem adquirint compromisos i 1/igams i aniria quedant de banda.Pero ha estat 
meravellos que cada generació que ens ha succei1 ho hagi anat mantinguent i 
aumentan t. 

PV.- Ja he dit abans que soc un punt esceptic.Mai de la vida, ni en els meus 
somnis més surrealistes, vaig pensar que el tema podria durar tant. 
J molt menys que una iniciativa d'aquest caire, que era absolutament informal, 
sense massa recolzament inicial i nuls recursos economics, i a més, sense 
anim de lucre, fos capag de passar el testimoni a gent d'altres generacions. 
És realment sorprenent que encara hi hagi gent del poble treballant peí poble, i 
que ho facin perque han heretat d'alguna manera l'impuls que nosaltres vam 
donar en un principi. l gent que de fa tants anys encara estigui vinculada 
d'a/guna manera¡. Sorprenet de veritat. 

Que ha representat per tu el Grup de Joves? 

JMC.- Una etapa que em va omplir molt, perqué va ser una etapa creativa í 
d'enriquiment personal. Quan fas una cosa només per a tu mateix no t'omple. 
Quan fas quelcom per als demés et sents més realitzat i indirectament també 
en treus un benefici valor moral pera tu mateix. 

JC . - Una etapa /larga de la meva vida.Plena d'il.lusions, inquietuts, 
esperances, i també molla gresca. 
Una etapa en que vaig aprendre molt. 
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JO._ Com he dit una etapa molt important de la meva vida de la que en guardo 
molts bons records i que m'acompanyara sempre. 

PV.- Una part molt important de la meva vida. I no sois pe/ temps que hi vaig 
estar activament vinculat, sis anys pe/ cap baix.,també pe/ que em va reportar 
personalment tota aquella experiencia. 
Diguem que alguns deis valors humans que ara tinc com adult, els vaig adquirir 
clarament en la meva época del Grup de Joves. De fet, tot al/o em va ensenyar 
a treballar en equip, a adquirir responsabilitats, a ser crític i a saber encaixar les 
crítiques, a apendre deis errors i, en general, a practicar un esport tant sa com 
és treballar pe/s demés pe/ so/ plaer de fer coses positives i no per motius 
egoistes. Sempre die que vaig ser deis primers en fundar i treballar en una 
ONG de J'oci i la cultura!. 
I d'altra banda també cal dir que em vaig divertit molt, pero que molt!. Joves 
que . . . . pero deixem - ho per una altra ocasió que no sigui que fem massa 
safareig i algú s'escanda/itzi. O pitjor, que es pensin que explico "bata/Jetes " ... 

Moltes gracies a vosaltres Fundadors per l'estona que m'heu dedicat. 
1 a vosaltres Llectors per ser tant fidels amb el nostre FARUS. 

Lourdes Ferrés i Pagés 

MOVIMENTS 
' DEMOGRAFICS 

A nivell demografic cal destacar els següents canvis al nostre poble: 

Naixements: 
Sam Khodri Zaragaoza, el 15 de Juliol de 2002. 

Primera Comunió: 
Albert Morillo F abra 
lvan Morillo Ginés 
Laura Espadalé Rius 
Cristina Espadalé Rius 
Gerard Moradell Pérez 

* Fe d'errades: Cal dir que a !'anterior revista vaig dir que el 2 de desembre 
havíen batejat a la Laia i a l'Aleix. Hauria d'haver dit a la Laia i a l'Arnau. 

Sara Bayés Quer, novembre 2002. 
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Aprendre ... paraula magíca tan facíl í difícil a /'hora. Tot un repte! 

L 'altre día em vaíg quedar aturada en el titular d'un artícle: EL PLAER D'APRENDRE i 
vaíg retenír.ne unes idees que penso que són molt sígnífícatíves. 

El verítable aprenentatge no consísteix en acumular coneíxements, és un camí de 
transformació que ens converteíx en persones més plenes, més humanes, més 
sabies potser també? I per arribar a aquesta sabiduría no només hem d'utilitzar el cap, 
sino també el cos, /'anima, el cor i la vida. 

Únicament la nostra por a viure amb plenitud congela aquest procés .Per tant hem de 
reconnectar amb el toe íntern de cadascun i recuperar la vítalitat que alimenta el 
creixement del nostre ésser ... Com? 

Potser ens ca/dría netejar í reflexionar sobre el com v,v,m í sobre el que ens fa 
feli9os.Potser tots nasa/tres hem caigut dins el parany de la socíetat del benestar i 
segurament en el fans tot és molt més simple. 

De que ens ha servit aprendre la historia de les guerres mundials , tots els 
compromisos desarmamentistes si ara hi tornem a ser? 

De que serveix la crítica de les dictadures si amb la globalització estem tots inmersos 
en una gran dictadura económica i tecnológica molt més cruel? 

Els adults no som com creiem éssers madurs. Tots som en majar o menor mesura 
casos de desenvolupament aturat. La majaría bloquegem amb por irracional l'impuls a 
explorar nous universos, la capacitat de canviar o tendir cap al camí correcte. 
I els nens? Seguint.los a e/Is trobem malta més coherencia, transparencia i sinceritat i 
potser tenen · raó. Són maleducats, no aprenen, no saben, .... potser no assumim que 
són conseqüencia nostre i nasa/tres els hem entrat en el món fred del benestar sense 
aturar.nos ni tenir temps per compartir un cante. 

Sempre he sentit que em faltava algo: res en concreto quelcom molt ciar. 
Els nens sempre saben que és i no donen més va/tes a l'assumpte 
Fa molts anys que em dedico a ensenyar pero sobretot a aprendre per aixó és grat 
per mi comunicar que s'apren a ensenyar quan ets capa9 d'aprendre de tates í 
cadascuna de les petítes i insignífícants coses de la vida. 

Per tots aquells que com jo encara busquen aprendre 

Teresa Teíxidor 
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UN ACCIDENT DE TRANSIT SOBRE DUES RODES 

Quant die "dues rodes" em refereixo als ciclomotors, o motos com els 
anomenem els joves. 
Els que més accidents pateixen amb aquest vehicles són els joves , bé sigui per 
mal ús o perno tenir cura. Sempre s'ha dit, que sobre dues rodes la carrosseria 
és un mateix, és a dir, que el que rep més en cas d'accident és el éos, i aixo és 
realment veritat. És per aquest motiu que l'accident de moto molts cops seria 
greu si no es prenguessin les precaucions necessaries. S'ha d'anar sempre 
ben equipat, i sobretot sempre s'ha de portar un bon case per protegir el cap. 
La protecció del cap és la més important. Molts estudis indiquen que la 
probabilitat de morir en accident de moto per carretera és d'un 20%, és a dir 
1 O vegades més elevada si no es porta el case que si se'n porta. 

Probabilitat de morir sense case <
·. · · caJTetera Ye =1,20 

= zona urb ana Yu , =3,10 Probabilital de morir amb case 

Sembla estrany que el perill sigui més gran a la ciutat que a la carretera, pero si 
ens parem a pensar ens adonarem que la problemática de cop al cap no esta 
tant en funció de la velocitat, com en els obstacles que es poden trabar a la 
ciutat (voreres, semafors, tites ... ) 
Els ciclomotors contribueixen molt a la flu'idesa del transit i tan molt més 
interessants les xifres de mobilitat. Pero, al mateix temps, hi ha alguns 
inconvenients perqué bé per falta de prudencia, bé per falta d'habilitat 
augmenta el risc d'accidentar-se respecte altres mitjans de locomoció . En la 
representació gráfica següent es veu ben ciar: 

Bé, aixo ens porta a la conclusió de que si volem anar amb moto ho fem, pero 
amb malta prudencia i totes les !licencies i assegurances necessáries. 



-----> 
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Els amics d'EI Far, em demanen una col·laboració per aquesta edició 
especial de "Farus" tot fent referencia a les edicions precedents i el que ha 
significat una revista com la seva en un poblet com aquest. 

Ho he tingut facil. El 1983 

l: J~ fíU I" 9~ ! " p~ <I I" 1 .. , I;¡ !'entusiasta "Grup de Joves" em 
convidava a escriure al "Farus" tot parlant 
de la premsa comarcal. En aquells 
moments vivía de lluny el neguit periodic 
de la publicació, a excepció d'una secció 
setmanal en forma de columneta a un 
setmanari comarcal, i vaig intentar 

assenyalar els problemes de la premsa de casa: els baixos índex de lectura, 
l'excessiva vinculació entre la informació i la publicitat, la professionalització 
deis treballadors, etc. 

En dinou anys hem viscut moltes coses que ens han canviat la vida. A 
nivell personal (per exemple, aquel! mateix 1983 va néixer el meu fill) o 
professional (vaig esdevenir redactor en cap d'Hora Nova, i actualment 
treballo en un gabinet de comunicació municipal). Pero alla on s'han viscut 
grans canvis -ja que d'aixo parlem- és en el món mediatic: el que gracies a 
la informatica i altres tecnologies han viscut les redaccions deis mitjans 
escrits o l'evolució experimentada pels mitjans audiovisuals. I no només en 
la forma. El tractament de la 
informació general ha sofert una 
gran transformació. Poso exemples 
puntuals: La Guerra del Golf (des de 
l'escandol de la "retransmissió en 
directe" de les accions bel·liques, a la 
manipulació deis fets amb imatges 

falsejades); els Jocs Olímpics de 
Barcelona, amb una allau informativa de i per a tot el món; !'emergencia 
deis reality-show a la televisió; la recuperació de la radio -amb formes 
renovades- com a mitja; la globalització de la informació: els fets de l'Onze 
de Setembre a Nova York; la cada vegada més generalització d'Internet 

facilitant la informació on-line, minuta minut. 

Pero a nivel! comarcal, els canvis no s'han pas fet notar tant. És evident 
que alguns, com ara les noves tecniques de fotocomposició, han estat 
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assimilats plenament, arribant fins i tot a 
publicacions com "Farus". Pero de la mateixa 
manera que la majoria d'aquells problemes que 
alguns veiem el 83, són encara presents, també 
s'han mantingut els aspectes positius. 
Remarcava llavors que "Farus" i la gent que la 
feia possible denotaven "el desig i la 
necessitat de la comunicació, i que la volen 
fer extensible, no sois al seu entorn, sinó una mica més lluny, a 
altres pobles de la comarca". I la permanencia d'aquest objectiu és 
possiblement deis aspectes més gratificants que s'ha donat en aquest camp, 
a casa nostra, en aquests dinou anys. Malgrat els canvis experimentats en 
els grans mitjans, la creació deis grups de la comunicació, i els magnes 
projectes empresarials, a el Far continua essent imprescindible l'aparició de 
"Fa rus". 

I per tant el que cal és felicitar a tots aquells que la fan possible, ja sigui 
dotant-la de contingut i materialitzant-la en format paper, com a aquells 
que només esperen la seva aparició per a devorar-la de la primera a la 
darrera plana. I que sigui per molts anys! 

Alfons Gumbau 

Instal· lacions--

ELECTRICITAT · AGUA · GAS · CALEFACCIO 

C. Oliva, 6 baixos · EL FAR D'EMPORDA 
Tel. 972 50 41 29 · Mobil 656 804 194 
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IELS PATROCINADORS DEL "FARUS"I 

Quants patrocinadors ha tingut El Farus ? 

Qui son aquest patrocinadors ? 

D'on son? 

A que es dediquen ? 

Si volgués respondre a tates aquestes preguntes i d'altres sobre els 
patrocinadors de la revista , fario un article tan llarg que no acabaria 
mai . El "Farus" ha tingut la sort de tenir molts patrocinadors i 
patrocinadors molt fidels que any rera any han donat el seu ajut 
economic i han posat el seu gro de sorra per a fer que la publicació 
fós una realitat i que la feixuga part económica quedes més reduida i 
assequible per als seus promotors . 
Aquests patrocinadors son gent vinculada al poble, persones que 
aprofitant el mínim pretext s' han implicat i donat el seu ajut , empreses 
del poble , deis voltants, de familiars , d'amics del Grup de Joves J 
Ass.juvenil Atalaia , Bones , Restaurants ,etc .... Empreses dedicades a 
la mecánica , l'electronica, l'electricitat , construcció , restauració , 
fotografia , arts-grófiques, empreses del món agrícola , comerciants , 
perruquers, carnicers , rellotgers , gent del mon de l'oci , escales 
d 'ensenyanc;:a i d'altres professions i sectors , dones s'havia arribat a 
tenir més de 25 patrocinadors per publicació . 
Si mirem les revistes i les ordenem cronologicament veiem que els 
primers números no tenien publicitat , és a partir de l'any 79 que 
trobem a la contraportada l' emblematica i ben coneguda per tots " 
Caixa Rural " . Més tarda l'any 80 la cosa jo és comenc;:a a maure més 
i la cac;:a de patrocinadors passa a ser un exit i una molt bona troballa 
per . a fer realitat la publicació , dones com a per tot arre u el que més 
es necesitava eren calers per portar endavant projectes com aquest. 
Des d'aquesta publicació recopilació deis 25 anys del Grup de Joves i 
en conseqüencia repós de la revista Farus he volgut fer un petit escrit 
sobre els patrocinadors , no poden passar desapercebuts . Darrera la 
seva publicitat s'amaga un motor important perla revista . Ells son els 
pulmons del "FARUS". 
A continuació poso uns exemples per veure el pos del temps a troves 
de la publicitat de la revista. 
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Suministres El Far 

l'fTXll6A 

CUIXA 

· Pere Bartolomé Sánchez 

Materials 
de construcció 

Caner ~ rOIJw tF-506071 . 
5114 08 

~IFard'Empordaj 

FARUS ANY 1983 

PRODUCTES DE L'J\NEC GIIAS 

PfflNIL FUMAT 

lARRWES DI FOE-GRASS 

~ 1 ..... • ll FAR 

cj NcNI,. , 1 · , .:... _. s, .. ¡-.,¡. 1.. 

ESTHER JOFRE i COMPANY-

1 

••••••••••••• 
5ubmlnistrP5 • 
ElfAR 

FARUS ANY 2002 

wO,vmL, 
PRODUCT!S DE l'ÁMEC, SA 
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En una associació, un grup de joves ... 

sempre hi algú que fés de director. A El 

Far d'Emporda perque sortís, cada any 

abans i cada semestre ara, una revista com 

FARUS ha fet falta que un grup de persones 

portéssim la veu cantant, hi dediquéssim 

una part prou important del nostre temps 

perque cada Festa Majar puguéssiu tenir 

aquesta revista a les mans. I amb molt de 

gust, per cert. 

Un diumenge per la tarda, prenent un cafe, 

varem organitzar una tertúlia entre aquells 

que, sense desmereixer la feina de ningú ja 

que sempre és important, han estat durant 

25 anys, per dir-ho d'alguna manera, els 

maxims responsables en la publicació de la 

revista FARUS. En Josep Maria Company, 

la Judit Jofre la Rosa Maria Moret; 

moderats per mí, la Sara Bayés. Després 

d'acabar-nos els cafe i les pastes, varem 

parlar, molt, per cert, i varem treure moltes 

conclusions. cal dir, pero, quina va ser la 

més important: ENS HA AGRADAT MOLT 

SER MEMBRES D'UN GRUP DE JOVES I DUR 

A TERME PROJECTES COM LA REVISTA 

FAR U S. 

Varem descobrir que l'objectiu de la revista 

FARUS no ha estat sempre el mateix. Va 

néixer amb la idea de ser un programa de 

festa majar, sense publicitat, pero amb un 

contingut periodístic. Amb el temps es va 

convertir en una revista que servia de canal 

d'expressió deis membres del grup de 

joves, d'habitants del poble interessats en 
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l'escriptura i de personatges aliens al poble 

que volien dir la seva en temes ben 

diversos. Amb la nova agrupació del jovent 

es va convertir més aviat en un mitja per 

explicar coses del poble, de continguts ben 

diversos. 

La primera vegada que el Grup de Joves, 

encapc;alat per en Josep Maria Company, va 

publicar FARUS varen tenir molt d'exit. 

Tothom hi estava molt engrescat, hi havia 

un grup bastant nombrós del poble que li 

agradava escriure i va disfrutar molt 

participant en el projecte. Més endavant, 

quan ja era una publicació consolidada, 

sota la direcció de la Judit Jofre, era una 

mica més dur. Diguem que costava més 

engrescar a la gent a col-laborar-hi. Potser 

per aixo es va deixar de fer. Quan 

l'Associació Juvenil ATALAIA, amb la Rosa 

Maria Moret de presidenta, varem recuperar 

aquell projecte, ens varem sentir molt 

satisfets, principalment perque malta gent 

va despertar aquell gust per escriure i va 

col-laborar amb molt entusiasme amb 

nosaltres. 

Pero no us penseu que fer una revista és 

cosa facil. Es trobaven i ens trobem tot 

sovint amb problemes de falta d'articles, 

d'excés d'articles del mateix tema, 

d'entrega tard, de mala impressió, d'errors 

en la composició ... pero tothom s'equivoca 

i aixo no és motiu per no seguir, intentant 

millorar sempre que es pugui. 



En Josep Maria i la Judit ens varen explicar 

que el Grup de Joves funcionava amb 

comissions. Justament la comissió de la 

revista eren 4 o 5 persones i eren les 

maximes responsables del FARUS. 

Actualment, també som pees els que la 

preparem ja que l'associació no té molts 

membres, pero diguem que no som els 

únics organitzadors d'activitats culturals del 

poble ja que tenim a la Comissió de Festes. 

Justament el Grup de Joves era el motor de 

les activitats d'oci a El Far. Ho 

organitzaven tot: la festa major, les quines, 

els reis ... cal tenir en compte que formar 

part del Grup de Joves donada la 

oportunitat a fer moltes coses que sinó, 

sois, no les podríen fer. És per aixo que 

varen acabar sent una colla d'amics que 

sortíen junts. Ara, en l'actualitat, els joves 

tenim moltes més llibettats i no és 

imprescindible formar part d'una associació 

juvenil per anar d'excursió, anar a festes 

majors ... Precisament per aixo, encara és 

més important que nosaltres estiguem units 

i continuem fent coses pel poble, amb 

alegría. 

Xerrant, xerrant varen sortir anecdotes 

curioses, com no. Sabeu que el primer any 

que la Judit Jofre va haver de dirigir la 

redacció del FARUS en Ricard López de 

Figueres li va deixar una maquina d'escriure 

... electrica !! Quins problemes per fer-la 

funcionar ! ! I .. . sabe u que fer sortir els 

anuncis publicitaris a gust del comerciant 

no és tant facil? I sinó que li diguin a n'en 

Miquel Coll que sempre ha de donar la cara 

per nosaltres perque l'autobus de cafeteria

Bar Estació no va mai en la direcció 

correcte. 

Algú deu pensar: "Tanta feina i ... perque? 

Fara del nostre poble ningú coneix la nostra 

revista'' Dones, em sap greu dir-vos que 

esteu ben equivocats. Ens Josep Maria ens 

explica que l'any 1983 va formar part d'una 

exposició itinerant de La caixa que parlava 

de la premsa comarcal i va voltar per tot 

catalunya, juntament amb L'Emporda, 

l'Hora Nova i el Ginebró. Com diu la Judit, 

en aquella epoca era molt valorat el treball 

que feia el Grup de Joves jaque no tots els 

pobles en tenien. Ah ! ! Per cert, aquest 

any una alumna de 2n Batxillerat de 

Figueres, la Miriam, va incloure un estudi 

de la nostra revista al treball de final de 

curs, que va presentar en un concurs i .... 

ha guanyat el Premi Albert Compte! ! 

Hem fet molt camí pero ens en queda molt 

més per fer. La revista FARUS és un 

projecte que no s'hauria de deixar de fer 

mai. Hem d'ajudar a deixar constancia de 

tot allo que els nostres pares, avis ... han 

viscut, saben, ens expliquen ... pero també 

cal que el jovent s'hi impliqui, s'adoni de la 

magia de l'escriptura i ens ajudi a fer cada 

any una revista millor. 

Sara Bayés, Novembre de 2002 

GRÁCIES A TOTS AQUELLS QUE VÁREN FORMAR PART I COL·LABORAR AMB EL GRUP DE 
JOVES I ALS QUE HO FAN ARA AM~ NOSALTRES¡ L'ASSOCIACIÓ JUVENIL ATALAIA. 

MOL TISSIMES GRACIES. 
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SL Fíl r o{ 'Svvt:poro!ti, 

11 de NoVeV1A-bre de 2002 

Aríl q l,(e fíls vLV\,t-L-e,LV\,e, IAV\,LJS goso o!LrLgLr-VlA-e íl ti,( -per o!ol!\,ílr-te Líl V1A-eVíl 
VJl,(VlA-LL o-pLV\,Ló sobre eL ql,(e VlA-'ílgrílo!c:wLíl ql,(e fessL.s el!\, eL fl,(tl,(r V1A-és 
LV\,V1A-ed Lílt. f-tíl -píl.ssílt V1A-0Lt o!e teV1A--ps des q l,(e Víls 11\,eLxer L viíls e,íl 11\,\/Lílt o!e 
11\,0VlA-, VJIAV\, C,ílV\,VLílt eLs tel,(s V1A-eV1A-bres, viíls íl-pres e,oses 11\,0\les L t'viíls íll!\,ílt 
ílo!íl-ptíll!\,t seV1A--pre ílLs C,ílV\,VLs ql,(e eL -pobLe Vlíl íll!\,ílt vL.sql,(eV\,t. Pree,LsílV1A-eV\,t 
eL VlA-Ohl,( d'ílql,(estíl e,ílrtíl és referel!\,t ílLs wV\,vLs ql,(e LV\,evLtílbLeVlA-eV\,t es 

-p roo! l,(úxel!\, el!\, eL 11\,ostre -peht VlA-ÓV\,, sL Fíl r, 1,(11\, -pobLe LV\,teg rílt -per V1A-eV1A-bres 
o!e o!Lferel!\,ts e,l,(Ltl,(res. Pero tots soVlA-o!eL -pobLe, sLgl,(L ql,(LV\,íl .sLgl,(L Líl 
11\,0Stríl fíl V1A,[LLíl, Líl 11\,0Stríl LLeV\,g 1,(/A O Líl 11\,0.Stríl C,l,(Ltl,(ríl, -perq l,(e tots SOVlA

fLLLs o{eL Fílr , viL vitigLVlA-11\,/ASC,l,(t o viL httgLV1A-vLV\,gl,(t íl vLl,(re, o fLV\,s L tot el!\, 

sól!\, eLs ql,(e Vlíll!\, VlA-ílrx.ílt-pero ql,(e torV\,eV\, seV1A--pre ql,(e -podel!\,. 

és Líl o!Lverütílt eL ql,(e fíl rLe, 1,(11\, -pobLe L VlA-'ílgrílo!íláíl, estLV1A-ílo!íl AtílLílLíl, 
q l,(e fóssLs, íl -píl rtLr o{' íl ríl, L' eLeVlA-eV\,t LV\,teg ríl dor o!eL -pobLe, -perq l,(e el!\,s 
trobeVlA-el!\, 1,(11\,S V1A-0V1A-el!\,ts el!\, q l,(e eL -pobLe estti e,rúxel!\,t, el!\, q l,(e 11\,0 -poo!eVlA
g Lríl r L'esql,(el!\,íl íl 11\,[V\,glÁ.-perql,(e sLgl,(L 11\,01,(\ILV\,gl,(t, /AV\,S ílL C,QV\,trílrL, vieVlA-o!e 

o!eV1A-ostrílr ql,(e el!\,s ílgrílo!íl e,YéLxer L ql,(e teV\,LVlA-V1A-0Ltes rílol!\,s -per rebre ílVlA-b 
eLs bríl~os oberts íl ql,(L vLV\,gl,(L, -perql,(e el!\,s ql,(eo!íl V1A-0Lt-per íl-prel!\,o!re. 

Aq l,(estíl és Líl VlA-eVíl -p ro-postíl, íl q l,(estíl és Líl V1A-eVíl VlA-íl 11\,eríl o!e -pel!\,síl r L e,ree, 
q l,(e tots viíl l,(r[eV1A-o!e rewV\,eLxer q l,(e Líl 11\,ostríl e,l,(Ltl,(ríl, Lc:i o!e e,c:i o!c:i 1,(11\, o!e 
11\,0Síl Ltres, sLg l,(L q l,(LV\,c:i sLg IÁL, L, c:i Lc:i q 1,(/A L 11\,0 heVlA-o!e rel!\,i,(V\,úíl r VlA-íl L, -pot 
eV\,rLq l,(Lr-se ílVlA-b c:iLtres e,l,(Ltl,(res. No heVlA-o!e ser orgl,(LLosos L voLer-Líl 
LV1A--posíl r, vieVlA-o!e ser toLeríl 11\,ts, tots, tíl 11\,t eLs q l,(e voLg l,(eVlA-íl-pel!\,o{ re WVlA-eLs 
q l,(e voLg l,(eVlA, eV\,SeV\,u íl r . 

NoV1A-és eV1A-ql,(eo!íl feLLe,Ltílr-te L deVlA-ílV\,ílr-te ql,(e segl,(úxLs fel!\,t-11\,os gíll,(o!Lr 
íl V1A-b Les ex-posLe,LoV\,s, íl VlA-b Líl revLstíl, íl VlA-b Les g LV\,e,íl V1A-es, íl V1A-b Les íl e,hvLtílts 
o!e Nílo!ílL, ílVlA-b tot eL ql,(e fc:is -pel!\,SIAV\,t el!\, 11\,0SílLtres, ílVlA-b tot eL ql,(e fíls -per 

fer-11\,os seV\,tLr orgl,(LLosos o!eL 11\,ostre -pobLe. 

Re-p 1,(11\,íl e,oro!LílL sílLl,(tílÚÓ 
o!e Líl q l,(e fóríl V1A-eV1A-bre tevíl 
q l,(íl V\, V íl .s t o rl!\,IA r íl 11\,éLxe r; 
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"Hem arribat a la quarta edició d'aquesta revista, una fita prou important, 
si tenim en compte que va néixer sense cap més pretensió que la d'ésser un 
butlletí informatiu del programa de la festa major, acompanyat de petites 
coHaboracions", deia Josep Maria Company, director de Farus, la revista anual del 
Far d'Emporda, en el número corresponent al 1980. 

En efecte, Farus, obra d'un entusiasta grup de joves elfarencs creat l'any 1977, 
nasqué amb l'úbic proposit que els habitants d'aquesta minúscula població 
altempordanesa poguéssin disposar d'un modest i senzil "paper" que els informés de 
tot allo que s'organitzava per la festa major. Pero, com que era fet amb una il·lusió 
d'allo més extraordinaria, rapidament millorá I així, després que el número 3 presentés 
una fesomia for9a bonica, el número 4 ja adquirí tot l'aspecte d'una revista molt digna. 
A les seves 38 pagines, a més del programa d'actes de la festa major del Far 
d'Emporda, hom podia trobar-hi una detalladíssima informació sobre les activitas 
(religioses, culturals esportives, etc.) que s'havien desenvolupat al municipi al llarg de 
l'any, així com una bona colla de col·laboracions literaries. Tot plegat, tal com molt bé 
assenyalava Josep Maria Company en la "Salutació", constitu·ia una mostra claríssima 
que el poble del Far d'Emporda era ben viu i ricen valors espirituals. D'altra banda, cal 
remarcar que Farus ja havia tingut l'honor de figurar, amb un exemplar del número 
anterior, en l'Exposició de Premsa Catalana Actual, representant l'Alt Emporda, 
juntament amb els setmanaris figuerencs L'Emporda i Hora Nova, exposició que viatja 
per tots els llocs deis Pa"isos Catalans. 

ELS 
22 

PO BLES 
~eJnft 

nesa, eEl'tlS vorejs-t pe ::- vtlil 11un-icipilá', lil..Zl'.b tot~ 1!ls Q.U&l~ gi.:s.rd6 ::-e1adé 
~r ra.o:r:.o eouerc1a1s, e.e co-:1un1.eac1.o, a.oc1el.c o c:e pa....--ei:nesc~. 

E:e c:regut,- donc2, q~ Ec t'ó:r& brtere•~t dE- con!ixe:.: una u:1e 
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Si¡;rrific:ll Yil& ~ • • ~ . l,'eGr,lE:!:il: err;. po~se2s it: le2e ~o 
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ear .. (1017) •n11a -: ; .. - · e&p el 1600 .. PeT3 : ·ari3 1Bo5 }. "¿U,: 
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En aquell número 4 de Farus , 
il·lustrat amb diverses fotografies (fem
ne un xic de memoria), hi havia una 
serie d'interessants treballs , redactats 
tots en !lengua catalana, com ara un en 
qué s'explicava la historia de les 
localitats ve"ines del Far (Vilatenill\Yila
sacra, Vilafant, Vilamalla, Siurana 
d'Emporda, Santa Llogaia d'Álguema , 
Fortia i Figueres), amb la reproducció 
deis seus corresponents escuts. 1 

també s'hi publicava un extracte de la 
!legenda del Far d'Empordá O sigui, 
aquella bonica !legenda que parla que, 
temps era temps, hi havia hagut un far 
al cim de la muntanya on s'asseu el 
poble, far format per una monumental 
foguera que cremava tota la nit, per tal 
d'avisar els navegants, en una época 
en la qual el mar tocava la terra 
elfarenca, de l'existéncia d'unes roques 

gegantines prop de la costa que, en la foscor, es feien invisibles i que suposaven per a 
ells un greu perill. 
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"Aquest número 4 de Farus, cree que podem considerar-lo com el de la 
consolidació de la revista. Sense oblidar el marc de la festa major, que ens dóna 
l'ocasió de sortida al carrer, Farus ha assolit un valor propi, fruit del treball i la 
petita experiencia adquirida en aquests tres anys anteriors per tot l'equip", deia 
també Company. "Un equip de joves, dinamics i amb autentica empenta (vaig 
afegir jo pel meu compte, posant el punt final a un comentari que, a través de Radio 
Olot, vaig dedicar a Farus), que constitueix, sens dubte de cap mena, tot un bell 
exemple . El petit poble del Far d'Emporda, gracies al Grup de Joves, pot 
presumir de comptar amb una gran revista, que, una vegada a l'any, reflecteix la 
vida, les inquietuds i els sentiments de la seva gent, tot deixant així escrita pera 
la posteritat, a la vegada, la historia d'aquest municipi de la comarca de l'Alt 
Emporda". 

L'amic Company recorda, ara, que aquel! grup de joves del Far d'Emporda 
arriba a propiciar una "moguda" molt important, i assegura que "alló ens va enriquir i 
ensenyar molt, tant a nivell personal 
ressaltant que l'edició de Farus, 
revista que s'ha ben consolidat i ha 
aconseguit arribar, enguany, al 
número 21, el de la majoria d'edat, 
és "un deis projectes 
materialitzats en aquella epoca 
deis quals ens sentim més 
orgullosos". Altrament, convé no 
oblidar que, merces als esmentats 
joves, fou possible esborrar una 
denominació molt lletja que, fins al 
1977, lluí el poble, com era la d' 
Alfar, i substitu·ir-la per la que, en 
catala, li correspon, fet que, per la 
seva importancia, vaig procurar 
destacar a la portada del bisetmanari 
figuerenc 9 País, que jo dirigia. 

Per últim, cal consignar 
com a conseqüencia del pas deis 
anys, aquel! grup de joves del Far 
d'Emporda, deixa pas a l'actual 
Associació Juvenil Atalaia, els 
membres de la qual treballen, plens 
d'il ·lusió i entusiasme, per tal de 
continuar demostrant que el seu 
estimat poble és ben viu i molt ric en 
valors espirituals. 

com a nivell col-lectiu de poble", tot 

Processats 
Scbastiá RQig, Lluís Boscb, J. M. Fontdecaba, 
Francesc Cabello i Pcrc Subirós 

suposa autors de diversos deüctes, entre ells el d'estafa 
i>,\~;~t ~ 

Torroella de Mongrí 

i' AJuntament, 
provocada 
pels patfüs 

Bé pot afirmar-se, dones, que els joves elfarencs, tant els d'ahir com els d'avui, 
constitueixen un exemple digne de ser imitat.. .. 

- 47 -

Emili Casademont i Comas 
Periodista i escriptor 



L'AJUNTAMENT INFORMA 

Vist que en aquests darrers mesos s'han acabat un seguit d'obres 
de les quals ja us n'havíem donat raó de la seva execució, tals com 
la "Pavimentació del camí del Molí a la Fundació ALTEM", 
"Pla~a Genís Subirós i Roura", "Rehabilitació de la Casa de la 
Vila, la fase" i "Reforma i ampliació de l'escola pública", 
pertoca ara endegar les obres que aquest Consistori te projectades 
i que són, entre d'altres, la "pavimentació del camí del Far a 
Vilatenim" obra queja ha estat adjudicada a l'empresa Servia.
Cantó, S.A. i la "Rehabilitació de la Casa de La Vila. 2a fase" 
que properament sortira a concurs públic. 

Sense sortir del capítol d'obres, cal destacar les que actualment 
s'estan duent a terme, així es preveu que properament acabaran 
els treballs de Portada d'aigua potable de Figueres a El Far i 
Vilamalla, aquesta actuació ens permetra acabar amb el problema 
d'abastar al nostre poble amb aigua contaminada per nitrats, altre 
tema és que aixó no solucioni la contaminació per nitrats de les 
nostres aigües, essent aquest un problema que hem d'afrontar i al 
que s'ha de trabar solució. 

En l'ambit de les infrastructures, us volem fer avinent que la 
Diputació de Girona ha adjudicat a l'empresa Construccions 
Fusté, S.A . el Condicionament de la carretera de Figueres a El 
Far, aquesta ha estat una actuació llargament reivindicada pel 
Consistori vista la perillositat que representa l'actual vial, i més 
encara des que és un recorregut ordinari d'autocars de línia i de 
transport escolar. 

També voldríem fer-vos avinent que properament el nostre poble 
comptara amb nous ve1ns que vindran a viure als habitatges de la 
urbanització que s'esta acabant de construir. Així mateix, us 
avancem els noms dels nous quatre carrers del nostre poble: 
Fonolledes, Les Moles, Rodamilans i Els Estanys. 

Per últim només resta fer-vos esment de diverses petites 
actuacions que s'estan duent a terme, entre les que cal destacar la 
nova retolació de tots els carrers del municipi, la instal·lació de 
més bancs i papereres, així com la col·locació d'una molla i un 
gronxador infantil. 
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EL FAR O'EMPORDA, NOM QUE PORTEM 

ARA GRACIES TAMBÉ A N'EN JEPET JOFRE. 

Volem rememorar aquí un fet clau en la históaria del nostre poble, del qual jo mai he llegit 

cap referencia. Els principals detalls d'aquesta relació els he recollit personalment de llavis 

d'en Jepet Jofre, ja que el vaig tenir els úlims anys de la seva vida al meu costar a l'Asil 

Vilallonga. Com a rector de la nostra parroquia, aquí, avui, en faig esment. 

El Far d'Emporda ara no es diria El Far ni tindria 

l'aspecte que té si en Jepet Jofre no se'ns hagués portat 

com un home quan era alcalde del nostre poble. 

durant els anys 30. Com i quan va ser? A les 

postrimeries de la Guerra Civil, seria el 5 o el 6 de 

Febrer, es presentaren un coronel i un comandant a 

J'Ajuntament, demanant les claus de l'Església per 

introduir-hi part d'una remesa de dinamita acabada 

d'arribar del front del qual el Castell de Sant Ferran de Figueres no se'n podíen fer carrec de 

la totalitat i només ho podíen fer les esglésies veines a Figueres. 

Calia imaginar que Figueres era l'últim reducte de la Guerra Civil a Catalunya i, per tant 

d'aquíja no en sortiria mai més. Quina finalitat tenia aquesta dinamita? Dones, fer saltar pels 

aires, abans que l'enemic se la fés seva. En Jepet ho intuí de seguida? Creiem que sí, dones 

que va respondre: _Jo no us donaré mai les claus de l'Església, a no ser que porteu una ordre 

firmada per l'Estat Méj/or (aquells díes estava esta/Jlert a Figueres). Com puc deixar-vos omplir 

l'Església de dinamita sijo hi rinc la meva ca/Jana a sota?. 

Quin home tant lúcid/ La dinamita, quan explotés, fent 

volar la nostra església pels aires, també se n'enduria la 

seva cabana i tot el nostre poble de retruc Amb un 

home tant lúcid no hi valen raons. Si haguéssin anat a les 

males tot el poble se'ls hagués tirata sobre. Així dones, es 

retiraren i no se'n parla més. 
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Al no poder la dinamita esperar al carrer, se la varen endur cap a un altre indret. Dos díes 

després saltaven pels aires les esglésies de Llers, de T errades i part del Santuari de la Salut. A 

Terrades estava sonant el campanar, assenyalant !'hora, quan l'església va ser destru"fda Era 

romanica i de tres naus. Un camió de soldats es trobava parat al costat i varen morir tots a 

/'acre. El Santuari de la Mare de Déu de La Salut es va salvar perqué un soldar hi va anar 

després a tallar la metja. Aquell mateix dia el castell de Figueres veia explosionar en part la 

seva dinamita. Algú va poder tallar també part de les metjes. Nosaltres havíem quedat lliures 

gracies a ne'n Jepet. No es mereix un monument aquí al poble en Jepet? No va deixar que 

el Far desaparegués per sempre. Que descansi en pau, en Jepet Jofre, a qu i tant Ji debem 

tots. 

Mossén Jaume Pratdesaba. 

Diuen que fa 25 anys que 
Lluitavem per una raó 

Encara que ningú ho digui 
Era per a un món millor !! 

Plens d'entusiasme varem comern;ar 
A trobar-nos els divendres 

I amb ganes i il-lusió varem continuar 
25 anys plens de projectes !! 

Trobades i reunions i moltes 
Vegades confusions, pero 

Sempre l'amistat i }'alegria 
Ens acompanyava a buscar les solucions !! 

Records de festes, banderes, gatzara i moviment 
Que sempre organitzavem per fer feli<;os tota la gent !! 

Tenia ganes de dir-ho 
Gracies per l'oportunitat 
Que entre tots em vareu 

Permetre viure-ho tot amb tant intensitat !! 
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la meva veritat 
Si preguntem com es veuen les activitats d'un grup de joves a tres persones 

diferents les respostes poden ser tres: 

La primera pot opinar que no porta feina i que tot és molt facil. Que fan 

un munt d'activitats i que tots col·laboren amb tots. Fer tant, que qui no hi esta 

no té cap mena d'excusa, jaque tot li és a favor. 

La segona pot respondre que la gent que forma part d'un grup de joves 

no té res més a fer. Que són gent que es fiquen a tot arreu i que volen dir com 

actuar i que fer en el poble. 

La veritat, o la meva veritat, s'allunya molt d'aquestes dues respostes o 

versions (o potser no tantT). Jo personalment cree que pertanyo al tercer grup 

de respostes i cree que pertanyer al grup de joves d'El Far d'Emporda és un 

plaer. Fer alguna cosa pel poble on vius és una gran satisfacció. Tot i que no tot 

són flors i violes i no sempre et ve de gust fer tota la feina que et toca fer, i 

moltes vegades t'estimaries més quedar-te al sofa i no haver de quedar per fer 

qualsevol activitat .... 

Cree que la feina que fem és bona, i si no, és feta amb tota la bona voluntat del 

món. M'agradaria molt agrair la feina feta de la primera generació del Grup de 

Joves, per haver obert un camí i per animar-vos a nosaltres a seguir amb tot 

aixoT De pas, i aprofitant l'avinantesa, m'agradaria animar a les generacions 

futures a seguir amb aquesta activitat, i no deixar que la flama s'apaguiTTT 

Anna Bardera Batlle 

CAFETERIA • BAR ESTACIO 
Plac;a Estad , 17 - FIGUERES Tel. 972 50 64 43 



PER QUE ESTIC A 
L'ASSOCIACIÓ JUVENIL ATALAIA ??? 

Potser en els nostres inicis la gent del 

poble es devia preguntar si era 

necessario una Associació Juvenil com 

l'ATALAIA, oi?. Dones, jo cree que sí, 

potser per que eolia fer activitats 

noves, amb gent nova ... també, 

perque no, reprendre idees que ja 

s'havien dut a terme com la Revista 

Farus que, justament avui, treu el seu 

número 22 a la venda. Alguns, fins i 

tot, devíen preguntar-se si duraríem 

gaire, o m'equivoco? De moment ja fa 

4 anys i mig de la nostra constitució i 

cree que la cosa rutila, o potser no? 

Encara recordo aquell estiu de 1998 

quan ens varem trobar un grup de 

joves que preteníem fer moltes coses 

pel nostre poble. Cal dir que fou la 

Teresa T eixidor la principal "culpable" 

ja que ens va venir a trobar, ens va 

engrescar, i ens va ajudar en el procés 

de constitució, juntament amb l'Elena 

Capablo, perque, encara que era una 

mica enrevessat, era necessari per 

poder operar independentment. 

Alguns vivien al Far des que varen 

néixer (com en Jordi, en Miquel •. ), 

altres hi veniem de visita i ens hi varem 

acabar instal.lant (com la Rosa Maria, 

l'Anna o nosaltres mateixes, les 

bessones de can Bayés), algunes cares 

eren prou conegudes i d'altres no tant, 

pero tots teníem una característica 

comú: la joventut i les ganes de voler 

participar en la vida lúdica i cultural 

del nostre poble. 

El primer que ens varem plantejar va 

ser reprendre l'edició de .la revista 

FARUS. A partir d'aquí varen sortir 

noves propostes: la representació deis 

pastorets, el pessebre vivent, les 

gimcanes, les exposicions, els concursos 

de coques, etc. N'hi ha algunes que 

encara les organitzem i altres que ja les 

hem "abandonat", pero cal dir que, si 

més no a mí, m'omple d'orgull veure 

com tot olio que preparem agrada, 

diverteix, i fa més entretingudes les 

vacances de nadal, de setmana santa, 

... al marge de les festes majors, deis 

camavals, les quines ... 

Precisament aixo era el que buscavem 

aquel! estiu: que es féssin coses diferents 

a El Far, que demostréssin que els 

canvis a vegades són necessaris, pero 

sense abandonar el que s'ha fet 

sempre, que ens recorda que hi ha 

coses que no cal que canv·1in. Espero 

haver complert el nostre objectiu i, si 

no fós així, acceptaria qualsevol 

suggeriment, crítica, comentari 

particular ... perque en realitat si no 

divertim a la gent del poble i no la 

deixem participar, de que serveix tot el 

quefem?. 

Moltes Grades !! 
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Sara Bayés Quer, 

Novembre 2002. 





El periodista figuerenc Jaume Guillamet, actual professor d'Historia 
del Periodisme a la facultat de Ciencies de la Informació a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, és la persona que més ha estudiat, en aquest 
país, el fenomen de la premsa comarcal. A través deis seus !libres i articles 
divulgatius ha vingut definint aquests mitjansx de comunicació -
basicament setmanaris i publicacions periodiques ( quinzenals, mensuals, 
trimestrals o fins i tot anuals) que s'editen en un ambit geografic comarcal o 
fins i tot més redu"it, és a dir, el municipi- com un model específicament 
catala de periodisme popular. 

Aquesta era, precisament, la definició que hi 
donava Guillamet en un deis seus !libres més 
documentats sobre el tema -porta com a títol "La 
premsa comarcal"-, editat l'any 1983 pel 
departament de Cultura de la Generalitat. 
Logicament ha plogut molt des d'aleshores, i al 
llarg de tots aquests anys, el fenomen deis 
mitjans de comunicació comarcals s'ha anat 
decantant cap uns criteris cada vegada més professionalitzats -de 
continguts i de propietat- que ha deixat pel camí nombroses cap<;aleres. 

A la comarca de l'Alt Emporda -on actualment 
s'hi editen dos setmanaris, Hora Nova, des de l'any 
1977, i el Setmanari de l'Alt Emporda, des del 
1978- s'esta produint, de forma més intensa en els 
darrers anys, un nou fenomen i és el de l'aparició de 
publicacions de caracter estrictament local, encara que 
n'hi ha que abasten més d'un municipi. Algunes venen 
de fon;;:a temps enrera -L'Escalenc, per exemple, que 
surt cada mes a !'Escala, gairebé de forma 
ininterrompuda des de l'any 1980- pero altres són 
relativament recents, com Passagen, promoguda l'any 
passat des de l'Ajuntament de Portbou. 

A Llan<;a, a part del butlletí municipal, des de l'Ajuntament, es 
promou l'edició de Farella, que surt dos cops l'any i amb un contingut de 
divulgació cultural, artística, historica i científica de gran interes. Des deis 
ajuntaments també s'editen moltes publicacions periodiques, al marge deis 
tradicionals programes de festes majors. Així, a la Jonquera i a Vilaju"iga, 
s'edita un butlletí mensual, i a Vilamalla i Ventalló, per exemple, una revista 
-en té tota la maquetació- dos o tres cops l'any. I segur que ens en deixem. 
La !lista de municipis, que han vist apareixer aquest fenomen de la premsa 
local i que ha vingut mantenint una continu·itat, és !larga i, en més d'un cas, 
fins i tot se'n desconeix !'existencia fora del marc estrictament local. La 
Revista de Garriguella, per exemple, que durant una colla d'anys 
s'editava coincidint amb la festa major d'estiu i amb un ampli contingut 
cultural. Altres publicacions amb his~oria han estat Pla~a Major, a Sant 
Pere Pescador, actualment convertida ·en un butlletí d'informació municipal, 
o l'Estrígol, de Sant Climent Sescebes. 
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A Rabós d'Emporda -amb poc més de 70 famílies- fa més de 10 anys 
que s'edita cada trimestre la revista L'Orlina, gracies a la tenacitat de Joan 
Cañigueral i Rosa Maria Moret. "Quan varem comenc;ar, ningú no es 
pensava que donaria per tant. És difícil trobar notícies en una població tan 
petita, per aixo recollim documentació historica i records de la gent gran", 
m'explicaven l'any passat els seus capdavanters. En un deis darrers 
exemplars d'aquesta publicació, la noticia de portada fou !'entrada en servei 
de la botiga de queviures del carrer Estret ... Tot un fenomen de nou 
periodisme o de mitja de comunicació. 

Cada dos mesos 
surt a La Jonquera la 
revista L'Esquerda de 
la Bastida. Ja porten 
més de 30 números al 
carrer i és, amb tota 
seguretat, una de les 
publicacions d'aquestes 
caracteristiques - és a 
dir, de premsa local no 
professionalitzada- més 
ben editada de 
Catalunya. Amb 1.000 
exemplars de tirada, 
L'Esquerda de la Bastida 
ha superat l'ambit estrictament local per incloure reportatges i noticies 
d'altres municipis de la rodalia, com Cantallops i Agullana. Habitualment té 
36 pagines -amb portada a tot color- i inclou una maquetació acurada, 
cuidant tant els textos com les fotografies. Disposa de diferents seccions 
fixes. L'Esquerda de la Bastida també edita suplements monografics, amb 
paper de color crema, encartats dins de l'exemplar normal, pero que 
posteriorment també es distribueixen gratu ·itament i que normalment 
coincideixen amb commemoracions que afecten la vida social de la 
Jonquera. 

En aquest context cal incloure la revista 
Farus, editada al Far d'Emporda, amb 21 
edicions al seu darrera, epoques de periodicitat 
més o menys continuada, temps de silencis i, 
actualment, una decidida voluntat de ser 
presents en el panorama periodistic del poble i 
de la comarca. La nostra enhorabona i el desig 
que continuin fent el seu cami dins d'aquest 
extraordinari panorama de futur que té la 
premsa comarcal catalana, més 
concretament, l'empordanesa. 

Josep M.Bernils Vozmediano 
Periodista . Subdirector del periódic HORA NOVA 
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Durant els mesos següents a la posada en funcionament del Grup de Joves, les 
seves activitats van créixer com una bola de neu i es van diversificar, procurant no 
descuidar cap aspecte de la vida cultural i cívica. 

De seguida vam veure que necessitavem una eina agil per informar el poble de 
!'agenda d'activitats que es preparaven, sobre tot en dates senyalades. Com que no 
estavem en condicions de fer més d'una edició anual del "Farus", vam decidir crear-li 
un "fill petit", que vam batejar amb el nom de "TALAIA", per la simbología de torre de 
guaita, mirador o tribuna d'orador des de la qual poder informar amb potencia i 
claredat el poble de peu de muralla. De fet aquest títol no va apareixer fins el número 
3, corresponent a Nada! de 1980. Li vam posar el subtítol de "butlletí informatiu del 

,;,., , .. , .. e,¡ "····· l';f 
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Grup de Joves del Far", 
perque realment no es 
preteniaque fos altra cosa 
que a1xo, un butlletí 
informatiu, de tamany 
quartilla i en format d'un 
o dos folis plegats en 
díptic. 

Inicialment vam 
pensar en editar-ne dos 
l'any, un en les dates 
previes a la festa d'estiu i 
l'altre amb les festes de 
Nadal a la vista. El seu 
contingut tenia un petit 
editorial, notícies breus i 
la programac10 d'actes 
previstos per a les dates 
immediates. També es va 
aferir a l'Ajuntament la 
possibilitat d'incloure-hi 
notes d"informació 
municipal per divulgar-les 
entre els ve"ins. 

El primer es va editar amb motiu de la I Festa Popular d'Estiu en homenatge a 
la vellesa, que es va fer el 25 de juny de 1978. Se'n van editar 8 números, el darrer 
deis quals fóu el corresponent a desenibre de 1983 

J.M.Company 
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MIRAR 5NR5RA, 

MIRAR 5NDAVANT. 

ALs dcwvevs 25 Cl V\,¡jS viCJ w 11\,VLCJt eL 

-pC!V\,OVClVvlCl deL VvlÓV\, que eV\,S eV\,VOLtCl 

d'ul/\,Cl VvLClV\,evci i-11\,sos-pLtCJdci. No 

obstCJV\,t,VvloLts -podví.eV\, objee,tciv que 

el!\, UV\, -pobLe WVvl eL V\,ostre, sL FCJv,25 
¡;¡ V\,¡jS V\,O ve-pveseV\,tCJ V\, w-p w 11\,VÍ-! -Pot 
seVvlbLciv que ves V\,O C,/i!V\,VLCJ ci Lci vLdCJ 

o(, UV\, -pobLe ci Vvlb seg Les ote H-i-stoví.CJ 
el!\, veLcihvciVvleV\,t tciV\,t -poe, teVvl-ps. 

-Pevo, 11\.,0 es ex.C1e,bí1VvleV\,t CJLx.U Res 

Vvlés LLUV\,¡j de LCJ veCJLLtCJt! CoVvl eL ws 
d' UV\,Cl -pevsoV\,Cl que veu e,véLx.ev eLs 

seus fLLLs wdci dLci,ql.,(.i, es CJ -pmp 11\,0 

s·cidol/\,Cl de L·evoLue,Ló,deL wl/\,ví. 

C,QV\,StCJV\,t. MoLt CJL e,oV\,tvcivL,V\,o -pClssCJ 

ciLx.C CJVvlb eL CJbseV\,ts. De sobte,tovV\,es 
CJL -pobLe OV\, viCJs V\,CJse,ut,oV\, VCJs 

-pC1ssC1v LCJ tevCJ LV\,fCJV\,tessCJ í. 
cidoLese,eV\.,e,Í,c¡ L vel.,(.S C,OVvl tot 11\,0 Vlli! 

e,ci 11\,vLcit UV\,Cl VvlÍ-W , si-11\.,ó VvloLt. SLs 

w 11\,vLs L,(.vbci V\,Lshe,s 1.,(.1/\,Cl Vvli-q uetCJ. 
-Poe, ¡;¡ -poe, L bol/\,Cl LLetvCl ,q L,(.e el!\, 
dLueVvl1 1 Les -pevsoV\,es? 1 Le;¡ gel/\,t que 
fe;¡ eL -pobLe? FLx.el.,(.-vos el!\, li!ql.,(.estCJ 

ex.-pevLeV\,e,Í,¡;¡: FCl -poq L,(.eS setVvlCI V\,eS 
v¡;¡Lg dee,LdLv de tovV\,CJV ¡;¡ SL FC!v 
,sLVvl-pLeVvLeV\,t ¡;¡ -pC!sss~ ¡;¡ v -pev Les 

seves -pLC!e,es L wvvevs. LC! sovpvesCI VC! 

sev gvCIV\, ql,{Cll/\, v¡;¡Lg "evC!LuClv" V\,OVvlés 
el!\, 1.,(.1/\, 50°{o Les -pevsoV\,es e,o 11\,eg (,{des. 

Q.uL sóV\, CJql.,(.eLLs V\,eV\,s quejug¡;¡V\, C!L 

w vve v ? De q uL se Vl:Í V\, fLLLs? -Pe vo, 
te;¡ Vvlbé ex.Lstúx. LCJ -pC! vt 11\.,eg¡;¡hv¡;¡, .... . 

ClssCJbeV\,tClv-se que ¡;¡Lgul/\.,s CIV\,he,s 

e,ol/\,eg uts de totCJ LC! vLdC! eV\,s viC! V\, 
dúxCJt! -Pevo, eV\,S CJgvcidL O 11\,0,eL 

teVvl-ps es UV\,LdLvee,doV\,ClL! AvC! es 
C,QV\,VvleVvlOVC! V\, eLs 25 Cl V\,!jS deL 

V\,ClÍ-XeVvleV\,t d'L,(.11\.,CJ CJssoe,L¡;¡e,Lo que VC! 

VvlCJvwv UV\, ¡;¡l)¡;¡V\,s L UV\, c!es-pvés ¡;¡ L¡;¡ 

vLdCJ deL -pobLe : "SL c;vu-p deJoves" L 

-pev sl.,(.-posC1t LCJ sevCJ -pvLV\,e,L-pC!L ÚV\,Cl 
d·ex.-pvessLó LCJ vevLstCl "FC!vus". IA.11\,Cl 

vevLstCI vess L,(.e,LtCJ d Cl g víl e,Les Cl Les 

11\,oves geV\,ev¡;¡e,Los de joves 

eVvl-pveV\,edovs, L'Clssoe,L¡;¡e,Ló "AtCJLCJLCl" 

-PCJvLCJV\,t de LC! vevLstCJ,desde eLs 

-pvLVvlevs V\,úVvlevos,que evciV\, -poe, Vvlés 
que fotoe,o-pLes ,gvci-pC!des fLV\,s civuL 
viC! ex.-pevi-VvleV\,tClt UV\, g rn V\, sli! Lt 
ql.,(.CJLLtClhl.,(.1 SL C,OV\,hl/\,gl,{t de Les 

vevLstes edLtc;¡des és UV\, toVvlb -pev LC! 

vLdC! deL -pobLe ,eL fCsLe, L L'viuVvlíl .-Poso 
eL Vvleu exeVvl-pLe,-pevo ,seví.Cl eL de 
VvloLts.DoV\,ClV\,t UV\.,Cl L,(.LL¡;¡d¡;¡ CJLs 

V\,ÚVvlevos de LCJ -pvLVvlevCJ -pC!vt de Le;¡ 
dewd¡;¡ deLs vuLtciV\,t/i! eVvl vee,oV\,ee, 
e,oVvl UV\, V\,eV\, ¡;¡ LC! vessCJ 11\,t Vvlés 
¡;¡ vtLshw, fel/\.,t teC1tve Cl Ls LLoe,s Vvlés 
sovpveV\,eV\,tsj¡;¡j¡;¡J¡;¡····· AV\,¡jS Vvlés 
tC!vd , vúg vefLexC1t ¡;¡ 1.,(.1/\, jovel/\,et 
C!VvlCJV\,t de LC! VvlÚsí.e,¡;¡ í. Lci vC!dLo CJLs 

CJvtLdes que VCJLg ese,ví.uve -pev 
"FCIVUS" ql,{Cll/\, ClvvLbCJVCl SCJV\,t MClvtC. 

Lci víldLo ¡;¡ SL FC!v1 IA.V\, -pvajee,te 1.,(.1/\, 

tciV\,t fvustvClt ,-pevque, V\,O VC! C!Wbílv 

de sovtLv bé1 AVvlb quí.V\,ze ClV\,¡jS Les 

g¡;¡V\,es evel/\., VvloLtes ,-pevo,eLs VvLLtjCIV\,S 

-poe,s. IA_V\.,Cl vegC1dC1 je¡ su-pevC1t eLs 

tveV\,tCl eV\,e,/i! vCJ V\,O eVvl dol/\,o -pev 
veV\,9Mt. LC! tli!sw que vie 
desel/\.,voLu-pC!t Cl dL fevel/\.,ts eVvlLssoves 
de CCltCJLuV\,¡jCl í. de fovCJ Vvl'CJgvCJdCJvLCJ 

L VvloLt ,-povtílv-LCJ Cl tevVvle ¡;¡ SL FClv. 
IA.11\.,Cl -pehtC! eVvlLssovCI VvluV\.,Le,L-pC! L 

VvlodestetCJ V\,O es w-p Ldw fovCJ de 

L'ClbCJst d'uV\, VvlUV\,Ld-pL C,QV\., Clquest. 

sLguL e,oVvl sí.guL feLLdtClts -peLs 25 

ClV\.,¡jS deL "c;vu-p de Joves" í. de tot 

L'eql.,(.L-p de Rilo!Lo vLLCl-SCle,vCl. 

RC!feL SCJV\,tos. 

- 59-



C) C) o o 

Q uan el tren del Grup de Joves es va posar en maí)(a, ara fa vint-i-cinc anys, va 
arrancar amb una bona embranzida, per l'impuls de la il·lusió de tots 

nosaltres. Ens haviem col·locat a la via correcta que es perdía en l'horitzó i ens 
menava cap un futur més obert i engrescador, sota el cel de la recent restaurada 
democracia. Perqué el tren continués la maf)(a haviem de passar per moltes estacions 
i carregar la maquina i els vagons amb tota mena de materials i viatgers. 
En els nostres inicis, vam poder comptar, afortunadament, amb l'ajut, la col·laboració i 
els anims que ens van donar algunes persones, de les quals ara ens volem recordar 

Des d'un bon principi vam tenir molt ciar que uns deis principals destinataris de les 
nostres activitats seria la mainada i el jovent. Per una banda vam organitzar testes 
infantils, concursos de pintura i de redacció, gimcanes, curses i competicions 
esportives. Per altra banda, vam organitzar un servei de biblioteca, que 
malauradament no va assolir l'éxit que ens esperavem. 
En aquests dos aspectes, vam poder comptar amb l'ajut molt valuós de la MARIA 
ROSA YMBERT ALBERT, que des de la seva feina de bibliotecaria de la Caixa de 
Pensions de Figueres ens proporcionava lots de !libres i contes, i per damunt de tot 
ens encoratjava a promoure l'afició per la lectura. 
A ella li hem demanat que ens contesti aquestes preguntes: 

1. Era habitual en aquella epoca fer donació de lots de !libres a entitats 
juvenils o de caire cívic? 

De fet, no era una cosa diem-ne tipificada, pero des del 
meu /loe de treba/1 tenia una certa facilitat en poder 
aconseguir determinats /libres editats o finan,ats per la 
meva Institució. En aquest cas concret, l'interes, /'empenta i 
les finalitats del vostre grup varen engrescar-me a donar
vos un cop de ma i col·laborar amb vosaltres en el camp 
que Jo us podía ajudar. 

2. Tenies alguna referencia objectiva de les activitats 
que desenvolupava el Grup de Joves d'EI Far? 

Les referencies, en realitat, les vaig tenir a través vostre, i el fet que un grup de 
}oves s'interessés per fomentar el gust perla lectura, em va il·lusionar. 

3. Havies sentit a parlar de la revista "Farus"? N'havia arribat algun 
exemplar a les teves mans? Si és així, quina opinió et mereix? 

També va ser per vosaltres mateixos que vaig coneixer la vostra revista (que em 
feieu arribar puntualment) i les vostres activitats. Em va semblar fantastica i cree 
que va ser un deis fruits de l'impuls que aquel/ primer tast de democracia ens va 
donar a tots plegats. 

Si pensem en les primeres testes organitzades pel Grup de Joves i les últimes de 
l'etapa anterior, de ben segur que veurem la imatge de l'orquestra Rivers, que amb 
humilitat i professionalitat posaven tot el seu art al servei deis actes més festius. 
Hem tingut la sort de poder contactar amb en MANEL CASAS CASTELLÓ, antic 
membre i trompetista deis Rivers, al qual li fem preguntem aquestes qüestions: 

1. En els darrers anys els ajuntaments han fet un esforc; important per 
dotar els seus pobles de centres cívics o sales polivalents per celebrar
hi els actes festius. En l'epoca que es va iniciar la nostra relació -1977 
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i següents- a El Far es feien les festes als baixos de l'Ajuntament, amb 
unes condicions pessimes. Recorda si aquesta situació era similar a 
altres pobles? 

És evident que 25 anys enrera i més, les condicions no eren les mateixes que 
les actuals, no solament al vostre poble. La majaría de pobles petits no 
disposava de cap centre ni local adequat. En alguns /loes es ballava al porxo 

d'un mas o en una sala gran de cases particulars. 

2. Antigament, per la Festa Major, els 
músics anaven a dinar o sopar repartits per 
les cases deis pobles. Quan es va deixar de 

.. banda aquesta practica? 

A la província de Girona, cree que deu fer uns 30 
anys, a excepció deis poblets de la Cerdanya. 
Recordo que a l'any 1981 vam actuar al poble 
d'A/1 i encara ens varen repartir en les cases 
particulars, per menjar i dormir. 

3. Quin record en conserva de les actuacions a El Far? 

La bona acol/ida de tates les persones que han format les diferents comissions 
de testes, i del poble en general, els bons menjars i especialment les facilitats 
per poder interpretar la música, que és el que més ens agrada. 

En CLAUDI PUIG BARRIS, era en aquella época delegat de !'empresa 
empordanesa que representava la marca comercial "La Casera". Acudiem a ell sempre 
que necessitavem begudes, gorres, globus o trofeus per a les testes infantils o 
competicions esportives, i sempre ens va proporcionar el que li demanavem. 

1. Era habitual en aquella epoca a empreses com "La Casera" patrocinar 
actes organitzats per entitats esportives o de caire cívic? 

En aquella epoca, la marca que Jo representava sempre estava al costat 
d'entitats com la vostra, per ajudar-los a realitzar les seves activitats, sempre i 
quan aquestes fóssin lúdiques, i era una de les poques que ho feia. 

2. Quina mena de col-laboració podíeu oferir? 

Si bé, en aquells temps, les ajudes economiques 
eren escasses, nosaltres col·laboravem mitjan,ant 
la particípacíó en publícítat o bé amb begudes, que 

1 1 1 
ens demanaven les entítats, í de manera especial les esportives. 

3. Quina relació teníeu amb els membres del Grup de Joves 
del Far? 

El Grup de )oves del Far va ésser una de les prímeres en voler mostrar i 
desenvo/upar les ínquietuds que aleshores hi havia. Aixo va fer que sempre se Ji 
tingués una atencíó especial, Ja que l'esperit que movia aquella gent envers el 
poble, així com la dedicació que hí prestaven els seus components, feia que 
obtinguéssin els ajuts que, sens dubte, necessítaven. 

Perla festa major deis anys 1978 i 1979 vam poder comptar ambla col·laboració del 
Grup de Majorettes de Sant Miquel de Fluvia, que ens van oferir una llu'ida cercavila i 
exhibició de les belles coreografies, contribuint així a donar un aire festiu altíssim. 
Parlem amb el Sr.JUAN REINA NAVARRO, que en aquells moments portava el grup. 
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1. Quin any i com es va fundar el Grup de Majorettes? 

Va ser l'any 1977 més o menys i al Centre Cultural i Recreatiu de Sant 
Mique/ de F/uviá Els fundadors van ser Dámaso Rex Esparraguera, Amparo 
Fa/gas, Maria Teresa Romaguera, Nicolás Fernández, Juan Reina entre d'altres 
(alguns d'ells, malauradament, ja no es traben entre nosaltres). 

2. A quines poblacions vareu actuar? 

Van ser moltes entre elles: El Far d'Emporda, Girona, Llan<;a, Cadaqués, Roses, 
Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, T orroella de Fluvia, 
Palafrugell, Verges, Camal/era, Bascara, Siurana, Perelada, Garrigas, Bellcaire, 
Figueres, Sant Miquel de Fluvia i a/tres. Fins i tot vam anar a actuar a Fram;a. 

3. Quants anys vau mantenir les vostres activitats i quants components 
vau arribar a tenir? 

Al voltant d'uns 5 ays, i vam arribar a tenir uns 105 components 

4. Quins valors creu que va aportar a un poble com Sant Miquel la 
implicació del jovent en un projecte com el de les majorettes? 

La completa compenetració d'un poble amb els seus veins 

s. Com recorda la seva participació a les festes d'EI Far? 

Amb una il-lusió plena i amb les mateixes ganes de fer-ho bé en cada 1/oc que 
anavem. E/s joves sempre ho intentaven fer el millar possible i veient com 
ells actuaven, les ganes d'anar a un 1/oc o altre sempre eren presents 
Els anys de les majorettes tots els recordem amb una certa melangia, són 
temps viscuts que no intentarem oblidar. 

Pel que fa a la revista "Farus", de seguida ens vam adonar que, dintre les nostres 
possibilitats, haviem de millorar molt la qualitat de presentació, i en aquest aspecte 
vam poder comptar amb la col·laboració i la paciencia d'en DEMETRIO TETILLA 
GASPAR, des de la impremta Grafic-Art Figueres. Al número 3 ens van imprimir les 
cobertes de la portada, i a partir del número 4 ja tata la revista. 

1. Recordes si quan vareu comenc;ar a imprimir el "Farus" -primerament 
només la portada, després tot- hi havia altres pobles o associacions 
juvenils que fessin quelcom semblant? 

Des del 1979 fins ara són moltes les associacions culturals, 
esportives, etc. que han continuat amb aquel/ sistema vostre 
d'editar un programa o revista, basant-se en un estil, 
diguem-ne familiar i al mateix temps al maxim d'económic. 
És molt probable que gracies a la vostra aportació i enginy, 
a/tres joves de barris, pobles, ajuntaments o associacions, 
que varen venir darrera vostre, no féssin res més que copiar 
el vostre esfor<; literari. 

2. A part de la revista, tenies alguna referencia de les activitats que 
desenvolupava el Grup de Joves d'el Far? 

Encara que he viscut molts anys a Figueres, qualsevol referencia del que 
passava al poble era motiu de conversa amb la Marta a casa nostra, i en 
assebentar-me que un grup de joves volien "despertar" la gent del poble, veig 
sentir una gran alegria i un fort desig que tot us sortís com, gracies a Déu, així 
va sortir. De tata manera he de dir que amb aquella colla de nois i noies no 
podía fallar de cap manera. 
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3. Han canviat molt les tecniques d'impressió d'aquest 
tipus de publicació en els 25 anys transcorreguts? 

Després d'anul·lar la tipografía (1/etres de plom) i adoptar
se la litografía (sistema offset), les tecniques d'impressió no 
han canviat substancialment, perque els grans canvis s'han 
fet en maquinaria, cada vegada més sofisticada i perfecta. 
Pero actualment el problema de les impremtes és que, per 
abaratir costos, es sol anar a les copisteries, tot i que 
representa una gran perdua en qualitat i distribució de textos. 

Aquestes quatre persones són només una mostra representativa de moltes 
altres que ens van ajudar a tirar endavant el nostre projecte d'entitat 
popular cultural i cívica. 

A tots ells els volem fer arribar el nostre més sincer agra·iment . 

HOMEG QUE DEIXEN FET JADA 

Fa uns quants anys, quan s'apropava el mes de setembre, a 
l'equip de treball de la revista "Farus" li havia arribat l'hora 

de comen<_;ar a posar a treballar les neurones en l'intent 
d'imaginar noves idees i temes de cara a preparar la revista de 
l'any en curs. Comptavem amb alguns col·laboradors més o 
menys asidus i d'altres -no residents a el Far- que puntual o 
ocasionalment ens oferien els seus articles més diversos. 

Pero hi havia dues persones que mereixen una menció especial 
pel seu interés, per la seva il·lusió i per la seva capacitat 
intelectual i literaria. Ens referim a en Jaume Roviras Puig i a 
en Pere Coll Sala, tots dos ja malauradament traspassats. 

Ja no calia que els anéssim a buscar perqué eren ells els qui 
preguntaven quan ens podrien portar el seu article, que ja 
tenien preparat, i esperaven amb gran impaciencia el moment 

de fer públiques les seves inquietuds, les seves experiencies, el seu saber, 
la seva sensibilitat . Eren homes que, com els artistes, sabien captar imatges 
i sensacions, de la vida que a molts mortals ens passen desapercebudes. 
Per descomptat que llegint els seus articles quedava feta miques la imatge 
estereotipada del pages incult, ignorant i rude. Tenien coneixements molt 
diversos, que sabien blasmar amb senzillesa, naturalitat i poesía en els seus 
escrits. 

Són dos homes que van deixar una gran petjada. Que reposin en pau. 

J.M .Company 
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Diu que es troben un francés, un anglés i un espanyol i estant parlant sobre les virtuts del seu 
país.L'anglés diu: 
-Al meu país, han agafat un coix, li han fet un transplantament ortopédic i ara és campió d'atletisme. 
El francés diu: 
-Al meu país, han agafat un céc, li han transplantat els ulls i ara té un premi nobel d'investigació 
micobiológica. 
L'espanyol diu: 
-Dones nosaltres hem agafat un deficient, li hem fet una operació d'estética implantant un bigoti i 
ara ja és president!!! 

Un dia l'Aznar va al capella de l'església de la seva comunitat i li diu: 
-Pare, em vull confessar. 
-És ciar fill .. Com et dius? 
-Josep Maria Aznar, pare. 
-Ah! El president. Mira fill el teu cas és superior al meu, millor ves.te'n amb el Bisbe a confesar. 
Així se'n va al Bisbat i li diu al Bisbe que es vol confessar. 
-Es ciar fill, com et dius? 
-Josep Maria Aznar 
-El president? No fill, jo no et puc confessar, perqué aixó teu és molt greu.Ves cap al Vatica que el 
Papa t'atendra. 
L'Aznar mou tot el seu seguici i se'n va al Vatica: 
-Santitat, vull confessar-me. 
-Es ciar fill meu Com et dius? 
-Josep Maria Aznar 
-El president? 
-Sí 
-Uy Uy fillet! Tu ets molt difícil per mi.Mira, .. aquí al costat del Vatica ... hi ha una capella on hi ha una 
creu gegant .Dirigeix.te a ella i alla et serviran. 
Aznar arriba a la capella i davant la creu diu: 
-Senyor, vine a confessar.me. 
-Es ciar fill meu, com et dius? 
-Josep Maria Aznar. 
-El president del govern espanyol? 
-Així és senyor. 
-Fill meu ..... només dóna gracies .. 
-Gracies? Pero gracies per qué? 
-Dóna gracies als romans perqué em van clavar aquí, perqué sino baixava i et treia a hósties de la 
ca pella. 
NOTA: 
TODO AQUEL ESPAÑOL QUE RECIBA LA PRESENTE COMUNICACIÓN TIENE LA OBLIGACIÓN 
CIUDADANA Y MORAL DE RETRANSMITIR.LO A SUS AMIGOS, NO VAYA A SER QUE ALGUIEN LE 
VUELVA A VOTAR 

En George W Bush i Toni Blair, són a la Casa Blanca sopant.Un deis convidats s'apropa i els 
pregunta sobre que estan discutint. 
"Estem fent plans perla tercera guerra mundial",diu Bush 
"Ah sí?", contesta el convidat. "I quins són aquests plans?" 
"Matarem a 400 milions de musulmans i a un dentista", contesta Bush. 
El convidat els mira estranyat i pregunta: "Un dentista? Per qué un dentista? 
Blair pica l'ullet a Bush i li diu: "Ja t'ho déia jo ... ningú preguntara pels musulmans! 

Xénia Semis i Teresa Teixidor 
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El Far't de riure 
No copiis .Ja.imito 

-¿Jaimito, per que has copiat? 
-¿Com ho sap senyoreta? 
-Perque en l'examen del teu company posava, no ho sé ... i en el teu posava,jo tampoc no ho sé. 

TJn que va de porcs 
Aixó són dos, i un li diu a l'altre: 
-Escolta, m'he comprat dos porcs. 
-Ostres! Ton dorrnen? 
-Dormen als peus del meu Hit. 
-Ostres, quina pudor, no? 
-Si mira ... que es fotin! 

El Pingüí 
lJn senyor va caminant perles Ramb1es amb un pingü.i; i es troba. un amic~ 
-On vas amb un pingüí? 
-Me'l van regalar i no sé de que fer-ne! 
-Dones ... porta'] al zoo! 
-Bona idea, no hi havia pensat. 

J' .. 1 cap d'una setrnana es tomen a trobar. 
-On vas amb el pingüí ? Que no l'havies portat al zoo?? 
-Sííí! ! I li va agradar molt! ! A vui anem al cine!! 

,r.,,11 • , 

l!..1 camio 
En que es diferencien un camió de porcs i un camió ple d'homes? 
En la matrícula. 

Els nens tontos 
Son dos mares que es troben pel camí i una li diu a I' altra: 
-El meu fill és tontíssim, ja ho veuras: 
"T7.ine .fil/! T7és a casa a ve1Are si hi sóc,, 
L 'altra Ji respon: 
-El meu fill sí que és burro, burro. Ara t'ho demostraré: 
"l'len! Vés a con11Jrar-n1e znia te/evisió en color. " 
Llavors els nens que es troben pel camí i un li diu a l'altre: 
-La meva mare és tonta , em diu que vagi a casa a buscar-la, i no em dóna les claus. 
T 1' .-:t l+-ro 1; r-n.-n+oC"t-..,_ • 
1 1 ,V.1',-1',.,' lt ',., •\.JJI\.V •:tl-4 , 

-La meva mare sí que és burra! Em diu que li vagi a comprar una televisió en color i no em diu 
de quin color la vol. 

Salmó 
En una festa de l'alta societat, una dona renya al seu marit: 
-Pep, si et plau ... ja és la quarta vegada que et serveixes salmó fumat. No et fa 
vergonya? 
-No, amor meu, perque cada vegada he <lit que era per tu. 
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Despistada 
- Mama, a l'escola em diuen que sóc una despistada! 

Somriure 
Una mare va amb la seva filla a la consulta del metge de cap9alera i li diu: 
-La nena em té preocupada, doctor. Com pot veure, no para mai de somriure. 
El doctor examina la nena i al cap d'uns moments recomana a la mare: 
-Escolti, senyora, i si provés d'afluixar-li les cues? 

A l'area de Serve1 
Us vull explicar el que em va passar l'altre dia a !'autopista anant cap a Barcelona. Vaig 
parar a l'area del Montseny a prendre un caíe i vaig aprofitar per anar al servei. Mentre 
hi anava, vaig veure que un altre senyor agafava el mateix camí i, en entrar als lavabos, 
em vaig adonar que es ficava en un dels compartiments d'aquests que no arriben fins al 
sostre. Logicament, jo vaig entrar en un altre. 
-De sobte sento que diu: -Hola! 
-Jo, callat. Toma a parlar: - Que no em sents? Hola! 
Jo, perno semblar mal educat, vaig contestar: -Hola! 
I em diu: - Com estas? 
Ijo que lidie: - Bé, gracies. Una mica cansat de viatge! 
Em toma a dir: -Que fas? 
Jo ja estava pensant: "quina gent més estranya que corre pel món" i li vaig contestar: 
-Que vols que faci? El mateix que tu: estic cagant! 
lJns instants després sento: 
- Escolta, ja et trucaré més tard que aquí al costat tinc un ximplet que va contestant totes les 
meves preguntes . 

Per Miguel Coll 
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Quantes vegades a la nostre vida no hem sentit "S'HA DE MENJAR PER VIURE .... " 
Dons a la nostre revista des de l'any 1983 i grades a la Judith hem tingut cada edició la secció "DE 
L'ALIMENTACIÓ ." 
Va ser el número 7 que es va publicar les primeres 5 receptes de cuina amb el títol GASTRONOMIA. Les 
cuineres: 

Dolors de Pujol 
Maria Tell 
Mari Tetilla 

Sense Nom 

TURRÓ DE MASSAPÁ 
SEPIA CARGOLS 
CONILL A LA VINEGRETA 
MADUIXES 
RATAFIA 

A l'any 1984 el número 8 de la Revista ja posem Gastronomia, recopilades per Judith Jofre. Aquest any 
ens ofereixen: 

Fina Company 
Esperarn;;a Jofra 
Amparo Pages 
Maria Tell 
Sense Nom 

POMES AMB CREMA 
PATATES A LA SUISSA 
BOLETS A LA VINAGRETA 
PASTEL DE TRUITES 
LICOR DE MENTA 

El novembre de l'any 1985 ,soc jo mateixa que recollo les receptes i publiquem 4 receptes 

Lela Argeles Ayats 
Toneta Casellas 
Esperarn;;a Jofra 
Esther Jofre 
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ÁNEC AMB NAPS 
CODONY 
PEUS DE PORC AMB ESCAMARLANTS 
COCA DE POMA 



L'any 1986 hi han canvis: es titula Gastronomia pels bons gourmets i Signa Laura Casanovas i les receptes 
son: 

ENSALADILLA D' ARROS 
CARN AMB" ALLIOLI" 
ROSQUILLA DE REIS 

El número 11, el novembre de l'any 1987 surt publicat GASTRONOMIA - receptes recollides per la Laura 
Casanovas i ens les expliquen : 

Enriqueta 
Fina 

ESCUDELLA I CARN D'OLLA de FESTA MAJOR 
COCA DE POMA 

Lo lita 
Sense Nom 

SARDINES ESCABETXADES 
CANALONS 

El novembre de l'any 1988 es titula GASTRONOMIA CATALANA, no la signa cap autor ni l'escrit ni tampoc 
les receptes: 

XATÓ 
ARRÓS A LA MARINERA 
CREMA CREMADA 

A l'any 1989 tornem a titular aquesta secció com GASTRONOMIA i recopil.lació per Lourdes Ferrés i son 
els següents preparats: 

MATÓ 
MELMELADA DE PASTANAGUES 
TORRADES AMB MEL I PINYONS 
POMES A LA MENTA 
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El número 14 del novembre de l'any 1998 despres d'uns anys sense la nostre publicació de la Revista 
FARUS, reneix amb el títol CUINA DE FESTA MAJOR i ho signa SARA BAYES. 

Angelina Pages (Can Trempat) 
Núria Figueras ( Mas de'n Bo~des) 
Maria Tell 

OCA AMB ESCAMARLANS i SÉPIA 
POMES RELLENES 
PASTÍS FRUITES 

El número 15 al mes de Juny de 1999 amb el mateix títol, autora, només que a aquest anys es 
publica a l'estiu el juny i qui ens explica les receptes son: 

Estrella Caritg 
Lisa Buxeda 
Fina Company 

CANAL O NS 
VEDELLA AMB BOLETS 
BRA<; DE GITANO 

El novembre de l'any 1999 i el número 16 de la nostra revista la Sara Bayés en recull tres de 
receptes i cuineres noves i diferents d'altres publicacions. 

Dolors Reviras Pages 
Paquita Planas 
Merce Colls 

FIDEUADA 
RAP A LA MARINERA 
PASTÍS D'AMETLLES 

El número 17 de la Cuina de Festa Major hi trobem ben explicades les receptes següents: 

Rosa eros 
Sílvia Mayolas 
Sara Bayés 

PASTIS DE PATATA 
CUIXA DE XAI FAR<;IDA 
TORTELL DE LLIMONA 

La Sara Bayés a l'edició número 18 de la revista ens publica: 

Mari Tetilla 
Joaquima Quer 
Maria Llu"isa Casas 
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OUS FARCITS 
POLLASTRE AMB ESCAMARLANS 
LIONESES 



El número 19 de la revista la Sara Bayés Quer ens porta de les cuineres jovenetes aquestes 
tres receptes : 

CALDERETA DE CABRIT 
RAP A LA MARINERA 

Tina Leitón 
Carme Descamps 

Mas Sarget 
Esther Bartolomé 

Can Manach 
CREMA CATALANA 

Ara ja ens anem fen grans i ja hem de posar el "2" a davant del nostre número de revista, ja 
tenim el número 20 i la Sara Bayés Quera la secció de Cuina de Festa Majar ens recull 
aquestes receptes : 

Dolores Murillo 
Anna Maria Clos 

Mas Vidal 
Neus Pujol 

GASPATXO ANDALÚS 
ESPATLLA DE XAI 

TURRÓ DE CADIS 

El nostre darrer número a la Cuina de Festa Majar hi trobem: 

Sara Bayés 
Juana Cobas 
Neus Pujol 

PASTÍS DE MOUSSE DE XOCOLATA 
CONILL A LA PAGESA 
RELLOTGE 

Aquestes un petit repas copiat deis originals de la secció de" L'AUMENTACIÓ " . Ara penso 
que el que ens agradaria tenir son més receptes de cuina i com no, si estem celebran els 
25 anys del Grup de Joves, perque no demanar la col.laboració a joven del Grup de Joves. 
Aquí en teniu un petit resum del que m'han explicat els Cuines i Cuineres del poble d'EL Far 
D'emporda. 
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CUIINA DE 
~ - . - ~~ ·-----· --- ~--....... ---- .-~ ~~ 

FESTA MAJOR 
MAGRET O' ANEC A 

L'OPORTO 

lngredients: 
Salsa Espanyola 
Ceba 
Vi D'oporto 
Conyac 
Mantega 

Preparació: 

El magret es cou amb oli 
calent per tal de que es faci 
crosta per tora i quedi melós 
per dins. 
Ta llar la ceba petita , i 
juntament amb el vi d'oporto 
ho fem reduir. 
Un cop feta la reducció afegim 
la salsa espanyola (ja la tenim 
feta i calenta), tot seguit 
afegim el conyac. Un cop feta 
la salsa la retirem del toe 
incorporem la mantega 
després rectifiquem de sal 
pebre. 

Salsa Espanyola: 
Ta llar la ceba i les 
pastanagues en juliana, es fa 
coure amb oli i mantega, 
deixem que es dori i afegim la 
farina,fins que quedi d'un color 
i una textura homogenia, 
despres afegim l'all picat i la 
tomata i incorporem el brou i el 
ramillet d'herbes ,sal pebrerem 
i ho tapem 30 minuts que es 
faci lentament. 
Desengresar i passar-ho tot 
per el xino. 

(Llor ,Julivert ,Farigola) 

Fina Farraró 
(número de Soci 11 ) 

"CARGOLS D'EL FAR A LA 
REMANADA" 

lngredients: 
2 kg de cargols dejunats 
2 llesques de cansalada 
virada tallada a daus 
1 tros de botifarra negre 
2 trossos de botifarra de 
perol 
Xi de tomaquet 
sal , pebre i oli 

Preparació: 

Una vegada nets i escorreguts 
els cargols, els posarem a la 
cassola a toe viu sense tapar. 
Tindrem cura d'anar traient 
amb una cullera ,l'escuma que 
deixen anar. Anirem remenant 
fins que els tinguem ben 
eixuts ... 

Aleshores baixem el toe i 
afegim l'oli de forma que ens 
quedi uns dos dits al cul de la 
cassola ... sal i pebre al gust i 
remenar de tan fins assegurar 
que quedin ben cuits. 
En una paella a part farem el 
sofregit amb el tomaquet, 
cansalada i les botifarres 
procurant que tot quedi desfet. 
Buidem aquest cuinat sobre 
els cargols, ara a toe baix, que 
anirem remenant a fi de que 
els cargols ens quedin ben 
plens. 

Un remei que em va ensenyar 
el meu Pare , en Pito, es que 
abans de fer res, hem de 
submergir els cargols a l'aigua 
fins aconseguir que surtin, 
assegurant així que TOTS són 
vius, ja que si ens en queda 
un de sol que sigui mort, 

- 72 -

aquest donara un mal gust a 
tot el cuinat. 

Josep Fayet 
(número de Soci 8 ) 

MUSCLOS 
ARREBOSSATS-TIGRES 

Preparació: 

Bullir els musclos amb una 
fulla de llor i una copa petita 
de xeres. 

Quan estan separats la carn 
del musclo de la closca, no 
lleni;:a les eleves , picar la carn 
del musclo ben picada. 

En una paella, posar una mica 
de mantega, ceba trinxada 
molt fina, quan tingui una mica 
de calor afegir-hi els musclos 
picats i remenar be, afegir una 
mica de farina, una mica de 
llet ,nou moscada, sal i pebre i 
deixar bullir. 

Quan esta feta la pasta 
s'agafa i es va omplin les 
cloves que abans hem 
guardat, es passen per ou i pa 
ratllat. 

Despres es fregeixen i llestos 
per servir . 

Joana Sala 
(número de Soci 15 ) 

OCA AMB LLENEGUES 

lngredients : 
Per a 8 persones 

1 Oca de 3 Kg. 
1 Kg de llenegues negres, 
6 Tomaquets madurs 



3 cebes mitjanes 
2 cabeces d'alls 
2 pastanagues 
1 fulla de llorer 
1 branca de farigola 
2 di. de vi ranci 
250cc. D'oli 
100 gr.D'orellanes de 
préssec 
2 peres blanquilla 
1 branca de canyella 
sal, pebre. 

GUARNICIÓ: 

- 4 Llesques de pa de motilo 
tallades a triangles . 

Preparació : 

Portin l'oca a octaus, 
assaoneu - la amb sal i pebre 
i poseu -la a rostir en una 
cassola amb oli roent. Un cop 
rossa per totes bandes afegiu 
- hi la ceba i la pastanaga 
tallades a daus, i deixeu - la 
coure uns minuts. 
Poseu - hi llavors els alls 
(reserveu - ne 2 grans), el 
llorer, la farigola i la canyella 
.Al cap d'uns minuts més, 
afegiu - hi el tomaquet tallat a 
trossos i juntament amb el vi 
ranci i 1 litre d'aigua .Tapeu la 
cassola i deixeu que cogui 
unes 2 hores o més. 
Poseu en remull les orellanes 
amb aigua durant 2 hores. 
Peleu les peres i partiu - les 
ben bé. 
Enfarineu - les i fregiu - les a 
continuació en una paella amb 
mantega, fins que quedin ben 
rosetes. 
Netegeu els bolets i salteu -
los a la paella juntament amb 
els 2 grans d'all que heu 
guardat abans. 
Afegiu a la cassola les 
orellanes, les peres i les 
llenegues, i deixeu - ho un 
parell de minuts més al foc. 
Abans de servir-ho, 
desengreixeu la salsa amb 
l'ajut d'una cultera. 

Presenteu l'oca amb el seu 
guarniment i decoreu el plat 
amb uns triangles de pa fregit. 

Teresa Coll 
(número de Soci 9) 

CARGOLS AMB SEPIA DE 
L' ÁVIA PILAR 

Rentem els cargols. 
Netegem la sepia bruta 
(guardem la tinta) (tallada 
a cuadrets) 
Ceba amb abundancia a 
punt de sofregir. 

En una cassola amb fon;a oli 
ben calent fregim els cargols 
ben escorreguts. 
Quan els cargols ja no tan 
babes i queda la cassola 
sense escuma, els traiem i 
reservem. 
En el mateix oli sofregim la 
ceba lentament, quan sigui 
una mica rossa i afegim la 
sepia. 
Quan tot és ben ros i tirem una 
picada d'all i julivert i 
seguidament afegim la tomata 
triturada i una vas de vi blanc 
semi doh;, es deixa reduir una 
mica i afegim els cargols. 
Ha de coure lentament 1 hora 
més o menys. 
Quantes més vegades els 
escalfem més bons seran. 

Proporcions : 
Per 300 cargols = 2 Kg sepia I 
1 Kg tomata. 

Joan Jofre 
(número de Soci 46) 

TOMATES AL FORN 

lngredients: 
Tomates madures 
Pa torrat 
Sucre 
Oli 
Sal 
Pebre (i, si us 
agrada,orenga o qualsevol 
altra herba aromatica). 
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Renteu bé les tomates, partiu 
- les perla meitat i col.loqueu 
- les en una plata per anar al 
forn. 
Primer, tireu una culleradeta 
de sucre o sobre de cada 
meitat per treure l'acidesa de 
la tomata. Després amaniu -
les amb sal, pebre i ,si voleu, 
orenga o l'herba aromatica 
que us agradi, al vostre gust. 
A continuació, escampeu una 
cullerada de pa torrat a sobre 
de cada meitat de tomata. 
Finalment, aboqueu - hi una 
raig d'oli. 
Poseu - les al forn a una 
temperatura de 180 - 200 ° e 
durant una hora, 
aproximadament. 
El temps de cocció dependra 
del grau de maduresa, de la 
mida de les tomates. 
És un plat facil de fer i ideal 
com a guarnició de carns a la 
brasa o rostit de pollastre. 

Francesc Carbonell Malé 
(número de Soci 24 ) 

Receptes recollides per 
Lourdes Ferrés i Pages 

(número de Soci 27) 



ABRIL 
ALBERT! 
ARNALL 
ARNALL 
ARNALL 
AUPI 
AUPI 
BARDERA 
BARTOLOME 
BARTOLOME 
BAYES 
BAYES 
BAYES 
BAYES 
CA PABLO 
CARBONELL 
CARBONELL 
CARBONELL 
CARBONELL 
CASANOVAS 
CLOS 
CLOS 
COLL 
COLL 
COLL 
COLL 
COMPANY 
COMPANY 
COMPANY 
COMPANY 
COMPANY 
COMPANY 
COMPTE 
DE LOS SANTOS 
DE LOS SANTOS 
DELGADO 
DELGADO 
DORCA 
DUCH 
FARRARO 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERRES 
FERRES 
FONT 
GALLEGO 
GAMUNDI 

lR_ce <l. a.e::: te> .r s 
.i. c:e>1- 1-a.. be>ra..cl.e>:rs 

clce1 lF _A_]R_-.c_Jr S 

de 1977 a 2002 
MURILLO CARLOS GARCIA 
GISPERT RAFAEL GONZALEZ VIVAS 
FIGUERAS ASSUMPCIO GUMBAU MASO 
FIGUERAS SILVIA IBAÑEZ MATAMOROS 
SAGUER RICARD JOFRE COMPANY 
VILANOVA JOSEP MARIA JOFRE COMPANY 
VILANOVA XAVIER JOFRE COMPANY 
BATLLE ANNA JOFRE COMPANY 
RO VIRAS ESTHER JOFRE HE RAS 
RO VIRAS LAURA LANA O REVERTER 
CARITG QUIM MARCE COMPANY 
QUER ALBA MIQUEL FA BREGA 
QUER CRISTINA MORADELL TETILLA 
QUER SARA MORET GUILLAMET 
HERRADOR ELENA MORILLO FABRA 
BUXEDA FRANCESC MORILLO MEJIAS 
MALE MIQUEL MUNARRIZ SANS 
PUIG BLAI NUÑEZ PUJOL 
PUIG MARC OLIVA GRAU 
DESCAMPS LAURA PALOMERAS ROVIRAS 
BECH RAMON PEREZ CRUZ 
QUINTANA NEUS PICAÑOL BASIL 
HOSPITAL JOSEP PLANAS PUIG 
HOSPITAL TERESA PRATDESABA GUELL 
MAS ET MIQUEL PUJO LAS COSTA 
SALA PERE REIXACH A RIZA 
COLL ANNA RENART PRAT 
COLL JORDI ROS VILANOVA 
COLL MARIA ROVIRAS PAGES 
JULIOL FINA ROVIRAS PUIG 
JULIOL JOSEP MARIA SALGADO BROSSA 
SALIP SILVIA SALIP BARO 
LOBERA IRENE SALIP CASADEMONT 
SANTOS PITU SAURI COMA LERAS 
SANTOS RAFAEL SEMIS TEIXIDOR 
PUJO LAS MARIA SUBIROS ROURA 
PUJO LAS MONTSERRAT TEIXIDOR PLANAS 

ROSA MARIA TEIXIDOR PLANAS 
GIRO EL VIRA TETILLA GAS PAR 
SIMON FINA TIMON 
BROSSA URSULA TU DELA MARTINEZ 
SO PENA CARLES VALENT CARBONELL 
PAGES LOURDES VAYREDA TRULLOL 
PAGES MARTA VID AL CLOS 

ELENA VID AL CLOS 
JUAN SAGRARIO VILANOVA 
OLIVERAS MARIA ANGELS YMBERT ALBERT 

... I ELS DIFERENTS PROFESSORS I ALUMNES DE L'ESCOLA D'EL FAR 

JAVIER 
JULIO 
ALFO NS 
REMEI 
ESTHER 
JOAQUIM 
JUDITH 
XAVIER 
JOSEP 
DANIEL 
BENJAMI 
MIREIA 
MARISA 
ROSA MARIA 
YOLANDA 
SUSANA 
NURIA 
DAVID 
JOSEP 
ESTHER 
AURORA 
JORDI 
ALICIA 
JAU ME 
MARINA 
CRISTINA 
ESTHER 
MARTHA 
LOURDES 
JAU ME 
LOURDES 
ROSER 
ERMENGOL 
LLUCIA 
XENIA 
GENIS 
JOSEP MARIA 
TERESA 
DEMETRIO 
MARC 
JOSEP ANTONI 
PERE 
MONTSERRAT 
CRISTINA 
ENRIC 
QUIM 
FERRAN 
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VENDA AL MAJOR: 
FORJATS I ACABATS DE VIVENDA 

COBERTS DE FIBROCIMENT I TEULES 
-GRANGES -

11\~PERMEABIUTZACIONS I SANiT ARiS 






