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Seccions del C.P. d 'Horta

ClNEMA: Projecc::ions de pe"'ícules infantlls i juvenils.

EsRART FOl.KLóRlc : Da nsa catalana, ballet popular per a
tetes les edata. Preparatori, infantil , ju venil, ros
de dansa , grup d 'adults.

ExCURSlONlSME:Sortides mensuals, amb autocar(s) , a
dUerents lodrets dei s Perscs Ca tala ns .

FUTBOL S AlA: Competidons d 'alevins. infa n t ils 1 ad ults .

I GRUPFor OGKÁF1C: Reunions me nsuals . tert éüe s,
co ncu rses i e xpo siclo ns. Laboratorl propi de
b lanc i negre i sesslons de Hum artificiaL

MA."IUAUTATS: Clas ses de t reballs de bfjuterla , brodat a
ma , ca la la , costu ra . dibulx artistic. escola
d 'adults, friv ollté, glmna stica femenina, ma cramé,
mitja, pintura , policromla . puntes de coix i , talll
confecd ó , estampadó i ce rilmlc a ru ssa, quadre s
tridimensionals, ganxet . g ravat de vkl re . (Hofaris
a conve ni r. de dilluns a d jvendres .]

I TENNlSDE T AlJL\: Equips federare a Ca ta la na i
Barcelonesa. Infantlls, juvenils, seniors i veterana.
Cursets d 'estiu.

TEA1RE: Grups: Infantils, juvenil, edults i vetera ns .
Escola pe r a nois I noies.

ALTRES ACTIVl TATS: Festivals, concerts , conferencies,
expostdons, visites cul turals , jocs d e sa ló , cursets
de to ta mena.

Grafiques f omento , S.A. 1/ Ba~ulona 11 D.L 129 35-89
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I:Imb equeü: GlOril:l en er e~l...

i aquen: PI:IUequt en 11:1 h;:1T1:I ...

J . en I"CSCI:lII del meruedcr-
de IIIteoa uae cncese.
terna a ter-equ ell pessebrc
de te uunvena torenresa...

J. II dintrc del cíes paíral.
eme III Qllltll n-Iusicnade .
terne 1:1v iuN: I:Iqu~1l Rlld;:¡l.
eme eítrcnr nct de tct ml:ll...·
res-te un ntn . 1:1111'1:1 vegl:ldl:l!

JOlm BZlrtrolí i Bonan y

Dtvendres 17 de desembre del 1993

Sopar de Nadal
Visquem un Nada) crfstiá

Cal dur í'entrepa

Compartirem

les postr es

1\ Preu del tiquet : 800 ptes.

L 'impo rtdel
tiquet

sera desünat

a lntermon
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Horr a ahir, Horta avui
Els nO!oA~ ro n'IC.d s Vesid" ri Dit'l- i Quijano i

J..u~ Caminal i s..-rrrl tuo n flabllrlll unll i b rt'

lilu la l H lH1Qil lrir , H OrfilQ" ui.

rllt;~;a~:~u;,:~"~a ~,~~d:: ~~~s;;:~i~~~c:aln~~: I'<iIJ
u~baníst iC5 !;or" rls pdnostrf barri .

1.·ad e depn'SC"fIla<:iód·aquest llib rt'lanlnlf
rnanlperalolsrisquiestim"m llortatind ranoc
,,1diu ml"olt" dia.9 de dese mbre, a la ItO!>l ra '!ala
d ·a<1h,duran l la\ftll ad anad al l"nca qu e dl'Sd ...Ia
an ysorga nit l al 'Rsbur I Folkl or ic d 'f1orta d el nos
tr e <:...nlr e,

Hi quedcu tots e-eecáa trn..nl con. idal s.

Quina gent!
La gent del Centre Par

rcc uter d'Horta som de la
que no nhi ha!

En un any ditlcilper a 10I
i per a lOls. som capao;:o$
d'endagar la construeeió
d'una nova sala poIívalent,
\m projecte molt anlic l que
resteve ceroent a casa
ncetra. El iet que ara sigui
una reeutat paJpabIe hade
::::orgulperatotsels

Un a reali l zaciO como
eqceetancestacaee cora
terme, sr temm en ccrr ota
Iescircu ms13nciesaetuals .
perO l"espe nt da lreball I
dedieació que anim a la
nostr a Junta actual ha lllf
pc sstbre que , am b la
ool. laboració de tots pie
gats, veiem sansrets com
es va accoeccoere. ea
reta día , I'ampliació de
respaidlsponit)ieaJesnos
tresinstal+lacions

Esverctaderament admi 
rableque,desprésdels
molts anys de cenúñes i
vells somnis clelan ta gent,
es pugui basbr una obra
tanimportantoesdelpunt
de vista de la seva pr6pia
estructura i posterior uNi
tet.te nmtenc cmcte tarnbé
les millores Indirecles que
ella malB1Jta ens compor 
lara , Pere.9Il1ple:aprofi·
'antel movimenl ~ IOIa

robra implica en a ccosee
ral el momenl idon i per
substltuirtota lainsta l·lació
electricadel'escenari,la
quaJeslavae n eslatpr eca
ri iobsolet. Untreballmoll
necessariiimprescindible
duI a lerme per un admira
bleequip lecrllc formatper
cent oeie cese. En Fran
cese Coma, en Jordi I en
JoanFont .en l eo Raslri lla.
I ames ool-laboradors han
estal els responsables de
eenvrar 1iI per fi l 101
I'entramal qua suposau na
reparaciócom ta Ieta, I als
quals hemd 'agrairprofun
damenlles horesdafeina.
reaJiaadad 'unatormades
inle<es$ada.,isenseado
nar -se que la seva aetitud
da serVB'ifa venir ganes de
ser mée verents ere cra ue
les oecissíons per Ilrar en
davam er projecta

En aquestscasos,que
da ben clar i definil quea

casa nos tra dlsposem da
moll més que eie valors
ecco crmcs d'un pressu 
pcst. jctteeot monenpor
tan! , i veiemamb gOig oom
motla genl s'ha YOk:aten
robr aitolseis seusdelals
Cor'rlenlrantpelsSOciSJoan
Roca,arq uitecte.dlrigintt ot
el projecte ; Jaume Cami
eer. euce....uemeis neeene
diaris. i lOl$ e1s sccs que
hanaportalllOluntáriament
el$seu spréslecshnanc:ers
per fer tront au naparlde la
despasa. Tcts eüs taciliteo
en gran manera l'actuació
da la Junta

Eodavan l, doncs. i lel ici
\erTHlOstotsdepoderarun
ciar . miracles . ccrn res
mentat el qual Significa la
superaci6 oonstant 00 el
desenvo lupament de la
nosjra Entüatice tota la
genl quel'hafet posslble

Ouirlagent!
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Adequac 16 Interna deis Estatuts socials

En I'Assemblea Extraordinaria de socis ceebaee el cessat día 8 d'octub re
de 1993, s'ap-ová. entre enres coses de les quals us inlormavem en la nostra
carta del 22-1G-93,I 'adeq uatió intema de diversos ameles deis Estatuts socais

vige:;:'a conei xemen l dels iectors d'equest BUTlLETI,a eonlm lJaCi6lranscrMm
--en la nova versi6- aque lls ameles les mod ificaCiOns deis quais atect en
principa lment la forma d'apücacó opera tiva en adap tar-los a les normes
ereiececns més usua ls actualrnent en eontats com la nostra

Amb aque stes moc!iliCaeiollS s'na complert rece-e assemblea ri pres a
petici6 d'un grup de scce.

Est atulsdel
Ce ntre Parroquial d 'Hort a

- SOCIS-

ArtrcIe 4. Els socis seran actius quan es
oomprom etin a actuar oom a memores
d'ul'\aodedivarses seec;onsdel C.P.H.i
tinclranveu i vol enlesseo::ions de les
quals tonrlln pan i també en tJndran en
r Assemblaa ~a1 de Sotis : de no ser
aid, ser an consídarats com a soc is
numeransi només tindran veu i vol en
rAssembl9a~a1

laJwrtaDirectivapodranomeoar també
Soos Honorifics quehaurandeserralJficats
per rAssemblaa

ArticI66. També será oooetde baixa el
scc qce sense causa justilicadadeixi de
oonlribuiroc onbmicamBnld uranlB l termini
de duesquo tes anuals oonseculivBs

Lairnpcsaibititat, paró, de no poder ter
electivaaquBsta oontribuciónosera causa
debaixa ,a ixfc om famPOCSBrarebuljadala
sol.lIcilud d'ing rés. la Junla Directiva
lr aclara aquests caso s amb la major
d'sc:recl6

- REGIM INTERIOR-

ArticIe 12.lavidadel C.P.H. seraregida
pelsacords de:

l )L·Assemblea~a1.

2) la Junta Directiva
3) L'eq ulp ue responsables de cada

Secci6 o DBpartament, que es const;lulrá
en Junta Gestcra quan caqul

Comaelemeontsmoderadotsooon sultius
s'eslableixe n

l ) ElComi~ari.

2) La Junta Consultiva .

- DE l 'ASSEUBLEA GENERAL 

AnicIe 13,L'AssembIeaGerwraldeSocis
ésrorgan~delC P.HpelQ\'ll'a

a govern, admil'lis lració i ecwaee de
!"Entltal

Hi prendran pan lots els eeee majof's
~::'~ amb una anIlQUilat minima de S1S

Arlicle 14. Les reuniones de l'Assemblea
General podran ser Ordinarias i Extra·
ordináries, La ccnvccatcna es cursará
personalmBnt a cadas oci que hil inguldr et
d'assislancía, quinzedies abans de la
ceiebreec.cco- a mínim

L'A ssemblea Gen eral Ordinaria es
oonvocara un cop l'any i s'hitraetaran les
qOe$l ionsquealectenl'ordfegeneralde
l'ent ilat :Apf ovaci6deComples,E le<:d6de
Car r9C$, Presentació de les acw nats
realitlades i PrOJ8Clesluturs. la Junta Di
recbva haura dBrespondrealOlesles
interpelolaOons que l aciqualSBYOlSOciamb
drel d'as.sisléocia, a rapartat de F'recs i
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PreglJnlas, si bé lasproposlas opreglJ ntes
qlJarequElfeixinlJnestudiprevihalJran de
presentar-se eereecni com a mínirn cinc
oesabans da la data de l'Assemblea

l 'AssembleaGeneral Extraordinaria es
convocara par la Junta OirectNasempra
quehoCJ"eguic:onvenientobéarllqlJel'imenl
del Consiiari. da la Junta Consultivaod'un
nombre de Socis amb dret a \IOt. que no
siguiinlerioral delJpercentdal lo1al

En l'Assamblea General Extraordinaria
només es lradaran el!; alenl pels qlJals ha
estalooovocada expressamenl

- DE LAJUNTA CONSULT1VA-

Arrie/a 23 La Junta Consultiva está
constilulda per

1) EICo nsilíari
2) El President del C.P,H
3)Tols els ex·Presiclenlsqueconservin

la c:ondiCióde socis
4 ) Oossocis, perunperiode d'unany,

queseranelegits íaprovatsett l'Assemblea
Ordirl3tiaanual

AtVde24 .LaJuntaCorlsultivaesreurirá
a instanciesdel Consilari o del Presdeo1l,
sempte que cregIJWlconveniElnt escoltar
I"oplnió lfaquaslaJunla en questioo~

impor1alltS,5efaobl.galonelseuinlOffllal
presental a l'Assemblea General en es
casos 00 projecte de compra , de verca,
d'h,poleca o d'altras relerent ais béns
ImmClbles del Centre Es reuruea n lambé
sampre q ua ho damanínalmen~stres dels

sauscomponents per aa larsc oncrets
Elsa cordsde laJ ,C,no sarana xacutius,

sirlÓconsull ius íprasenlats anl' Assamblea
Geoera l com a eiemern de judici par a
tothom. Únicament sera eseccno recc rc
de convcc etóna d'Assemblea Ext ra
ordinariadesocis

- DE l'ELECCIÓ DE CAAAECS-

ArTide2S,ElPresióenlseraelegit perun
periodede tres any5 per rAssembleaGe
neral da secs.

ArticIe26, Electors: Tindran eet a vol
lotselssocis majorsd'edalqueasSlstfllxln
a r Assemblea corresponenll que IinglJin
~sismesosd·antiguitalcomasocis

Elssocis~juslIfiquin lasevaabsénCia

podranemetJe el seu vol par tISO'iten un
sobre tancatque sera erMatal Presodenl

Artjcle 27 . Candidatu ra : se-an
proclamats candKiats lots aquetls socis
quereuneixWllescircumstmciessegoents·

1) Ma¡oriad'edal
21Anligu ilat mínímada tres anys com a

socis o undeu per cent dehrmeslegibles
de sccrs amb drat a vol

Article 28. Presentació per la Junta Di-
recnva •

1) la J,D. confeccionara una Illsta da
ceoeoare amb 1015ers noms que lacliltln
eis mambles de la Junta Parmanent I les
sscccos a través deis respecti us Vocal s,
seoee ~mrtaci6 de nombra. aixi com els
norns deis sces que no pertanyen a cap
secee i que as presen\in espontanLament
com acandidats. tcres es caoeeewes
s'haufand'adrEl9MaIPresidenl dos mesos
abans de la ceIebr..oo de rAssemblea

2) ElsCandidats prodamals podIan exa
minartallistadesocis aelectesdalaseva
partJcularcampan ya electoral

3)Totselscandidatspodranor'lOpre·
sentar abans de les erecccosel sec equip
directi u,

Arricle 29. Votació : Tres masas abans
da la dala de cetebració de I'Assamblea
Genera l i mmancant avis cursar a cada
sOOparsonalmant.s 'anLJncíar/lI 'BlecciÓa
raalitzar, a l l de donar lamps sulicoent per
a la presenlaci6de candida ts

Enelmomentdel'eleccióeslacilitaraals
asslslentsambdret avot unapaperBla
amb BIs noms deis cerccats par OIdre
aI1abébcdelcognom_Caclavotanlhilara
un senyal pe! candid at al qua l YOta i
enlregara la papereta,dalorma secreta, a
IaPresidénda
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Un copelectuatpúblicamentl'escrutini
seraproc lamatPresidentelcandidatque
hagi obtingut la majoria absoluta de vots
vanos. Si cap de is candidat no I"ha
obtinguda, es repetirá lavotacióambels
dos candioats més votats.En cas d'arrjbar
a la segona votació , será proclamat
Presidentelcandidatq ueobtingui lama joria
simple de vots valids

Arlicle30.EIPresidentelecten omenara
el seu equipdirectiu. format almenys pel
Secretari,eITresorerieIComptador , en el
termini máxim d'un mes, acometa- des del
diade lavotació iel presentaraopor
tunament per escrit a tots els socis.

Els canees de secretan, 'rresorer i
Comptador hauran de receure en socrs
ambunaantiguitatm ínimad'unany ,majors
d'ooat iqueconeguin lessevesrespectives
tasques

Fíns al momentde la ccnsntucé de la
nova Junta Directiva es tara csnec de la
direcdó del Centre, el President amb la
cct-reecracre eera Junta oes iora

Si en el termini tixat no s'haco nstitul1 la

nova Junta Directiva, la Junta Gestora
convocaranoveseleccions iestaracárrec
mentrestaot de la direcció de l Centre

Arlicle31. El Consil iari, ho és perdret
propi el rector oencarregat de la Parráquia
de Sant Joan d'Hcrta , el qualpod rade le
gar lessaV!lsfunc ionsenunaltresace rdot.
a no ser qua el prelat vulgui nomenar
directament el Consiliari

- DE LA MOCIÓ DE CENSURA -

Arlicle32.UnaMeció de Censura pot ser
presentada en Assemb lea General Ex
traord inana, perqualsevolsoci que tinqul
elsreq uisitsnecess arispersercandidata
la prasidéncia ,i que presenti un deu per
centde firmeslegible sdesocisambdreta
ven una poesfblenova Junta Directiva. l a
MociódeCensurahadeserapro vadaper
major iaabso lutadavotsvalidsdelssocis
assislentsambdrelavot

8arce lona,8d'octubrede1993

r..:!4fJ-U~ (tMu. t&
I S=-- <id~p~d'~

l

~ I
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- ---,Tennis de taula---Ascensos i vtct órtes
Primer any histOrie per a la nostra

seccc ee Tenni s Taula, després
enever assoetla tempo rada anterior
rascensdecategoriade dos deis ocs
tres equips '

- de 3a Nacional a 2a Nacional, i
- de 1a Provincial a 3a Nacional.

Hem inicial la tempora da amb 25
jugadors distributts en 4 eqocs: i uns
6 Jugadorsquepertanyen a rescotade
tennistaula

• L 'equlp de za Nacional , amb grata
sorpresa per a tots oosattres , es troba
actualment líder invicte de la cetece
ria ,amb6 victbriesdels6partitsd lSPU
tats . len tnl tetes les opcions de juga r la
tase d'ascens a 1a Divis ió Naciona l.

Eís resultats obtinguts fins ara son:
CAl -Zarago za - C.P. Harta : 0-5 ;
Barbas tro - C.P. Harta : 1-5;
C.P. Harta - Ftgueres : 5-0 ;
La Farga - C.P. Horta : 2-5;
C.P. Horta - Matar6 : 5-1;
C.P. Horra - La Moral: S-l .

Actualme nt s'está veent a la nostra
sala el millar tenn is taula que m'hal
s'h a vis! a Harta. Per aixc us hi con vi 
dema totsaveu reelsnostrespartits.

- l 'equip de 3a Nacional terre é ha
estat una agradable sorpresa per a
ncsaltres. ja que el seu ascens de
categoria no ens l'espe rávem pas.
L'cbjecñu daqaest equip és mantenir
la calegoria i aconseguir que els seus
jugadors agalin experiencia a nivell
estalal amb vistes a properes temoo 
reces .

• Els 'l astres jugaders Juvenils, que
participen en la Uiga Catalana , han
eeeutat aquest any en aquesta cate 
goria. Esperem que tinguin un millor
rendiment en les peoperestempera
des.

EI _lte ltqt>lpdlt2a Maeionlll6Mlu ta... " L'E quip Infantil participa terreé en
110talego< " ....b 11... doble YictON e o.ca la Uiga Catalana. Esperávem mao rs

I Sarallossa rescttars deis aconseguits Iins ara.
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pero connemque, si saben aprofitar el
seu bon jocopuguin acabar la tempo
rada enerucc que els correspon..--
I

Multiesports

- - ----
Tomeig deFesta Major

la FestaMajor sta acaaat,Comsempre.
enshatoeatorganitZar lagentper participar
en elTomeig !nter-Entrtats_AQuest~s'ha

ootatlaces. faQueelsncs nes partic?P3nts
nohanpogulaconseQuirgauesvictOnes. Tot
i eed. somunadelespequesentitals Queha
parfctpat entetes les competicons. Hem
aconseguite!tercerllocenla
classilicació general

Relaci6departicipantsper
esport;

FuttJo/sala: ErnestSitja,
ManelArjona, Miquel i Ro
cer serra.Jcan Antoni Car
dona, Joan Blasco. gct ert
Moliner,Jordi Uinares, Flo
renciürau. Héctor Montan
ya,DaVillGastellvell,Garlos
Palmero. Anloni Trinidad,
PereSolé

&1Iar: Vietor Vah , Angel
S3badelI,JoanFont,Xavier
So• .

DómIno: Francesc Badia,
JordiNerin, Gemma Torras.

Botifarra:NúriaFont,Aorián Moreno.AA
toriT rinidad

Fronrd:AlbertTeyo, JoanGarles Orca.
Petanca:Fructuoso García.AntonioMega,

XallierSolé,AoriánMoreno.
TenniS/aula'David Machirán.A1ainGrane-

Si tens de 6 a 12 anys
I vols jugar a tennis taula,

vine els dilluns i divendres,
de 6a 7 de la tarda

ro.Jordi Montesioos.Roger Josa
Tennis.-JosepMora, A1 ber1 Maim6
PandS:ManetVelasco.ThaisRobledo.
FuttxJIl.-Josepcambron,JeslisAtllite,Joan

canee aarea.

SisHon s lSeJaDona: Tambéles ncsees
lemineshanparticipatambélÓtenaQuest
lorneig. aconseguint-hi un honrós seQOn
aeca la general j üos primerspremis; en
lutboll i bot ~arra

Lesparticipantshan estar
Cka:MariadelMar More

nc.oe toerss.uaenaura
careta Solé, de 7 y 5 anys.
respectivament

Parxís: Gemma Torras,
ThaisRobiedo

Botifaffa:LourdesExpósi
lo. NúriaFonl.

Futbolí:E1isat¡et Rastrilla,
MaiteMuñoz,MargaFomons.

Dómino: IsabelRomero,
ArmaSítj3..

Tennislilula: lsabelserra,
DolorsMir6.

Petanca: Carmina tara.
MaiteMllñoz,NúriaSolé,DoIorsMiró.

Tot esperant mes bits en el tutur.
s'accmnca ces secsectorsen

Pert Solti I Serta.
OeIeoal.
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Entrevistes

Josep Ferrer i Manya

En .mep F.":"=~I:=':~:""'ig de l 931 .
del noe lre Cent .. Pam>qulel.

En Josep em rep al seu pis. Em crida l'atenci6 la
quanntat de di~omes emmarcalS ¡ pernats a les
parets . Entre eus:

..Título de Profesor de Taquigraf ía Garriga ·Far
nés . Barcelona . 30--11 -51". ..Primer Prem io. IV Con
greSlJ HIspano ·Am encano-Fi/ipino de TaqUI(}rafía.
Vltoria , 21-7-57.....Título de Peri to Taquígrafo·Me-
caflOÓgrafo. Ministerio de Educación y Ciencia.
Madrid , 15-2·79~ . ..Certi ficado de Aptitud Pedagó 
gica. Universidad Poli técnica de Barcelona. 24-/ 0·
8 1- ...

He queda t -eaeea-. (Aqu est mot és intraduible
perOmott expressiu.) Jo tenia referenciesde "alecció
den Josep en el camp de I'espe ranto. Ara resulta
que hi ha més - camps- que domina I'amic Ferrer .

pencent a la far macia
Fabregat, de l carrer Ful
ton. A1svespr es anav a a
I'académia Cots a esta 
diarcomptabilitat ifran·
ces. Em recomanaven
l'estudi de la taquigrafia ,
peróe n aquells moments
no m'atreia el tema

- Perque tries rece
cJemíaCots?

- En Joa n Mari , el
ceeseeeete.rrceepca
tecetc que teta bé qual
eevot feina que es pro-

1I

cceés .havia estud ia! en

•
~~:i;;'~';~~;~
El! me la reco man á

b=========~ d'~ue:~ r~~~~:(Jm~~
pel que sembla. ¿ Quan
comenqa el teu interés
P6rlataquigrafia,interés
que et portariJ a dQmi.
nar-/a i e ser·ne profes 
sor?

- Ja tenia dinou anys
quan und iavaig veureel
b loc de not es taquigrafí
ques d'una vetee meva
del carrer Sajses ...

- PerrJó. No havíem
di ! en cvment;arque en
Jos ep Ferrer nasqué a
/a playa Bacardí, hi vis
qué fins als vui l any s;
després. pass iJ a viurB
al caff er Salses fins als
lI;nt';-set anys. ed at en
quees va casari vingué
capaJCSmN lJsboa . Petó
conhnuem amb la taqu i
grafia.

- Vaig trobar inleres
san! i enigmatieaaques
ta escnptcra. En voua
apr endre . Després de l
treba ll (en aqu ells mo
ments exercia d"admi·
nistratiu a les Granges
La Catalana del cerrar
Aribau), assisüa a les
ctass es ncct umes de les
Escol es Hcmar . La pro
tessor a de taqui era la
Núria Per elJ6.

- ¿ la Núria que teta
comédi a als Uuisos?

- Deis set ais catc rze
anys vaig anar a resccta
de la Cooperat iva Obre
ra ,de lcarre rde la Plana,
on feia de professor el
se ny or Josep Se r
radesanlerm , un gra n
pedagog i una magnífica
persona.Eüemtramet é
ere prim e rs co neix e 
mentscristians queque
dar eo ben arrerets en el
meu coro Vaig pleg ar
d'esceta per comeoce ra
eecener . Vaig fer de ce -
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- La mateaa. Va estar mcns anys
fent de prof essor a. Casua lment , jo la
vaig supl ir al cap de essetanys . I he
eleremarca r que la meya sustituta foo
una anra persona vinculacla. als u ur
sos:I"Emilia c arera.esposa eleJuanjo
Sanz ,q .e.p.d.

- La vida és com Uf!<] cadena.Tots
estem entre/liga ts. So/s reconeix em
aques ls lJigams quan e/scontemp lem
en preterí/. Perdoneu la . pe rogrulla
da ~ . Tornem al tema que ens ocupa .
Has fet de professor en altres /loes.
¿ Ha estal aquesfa la leva tetns quot i
diana ?

- No.Als vint+vuit anys vaig entrar
ele funcionari a I"Ajuntament, treball
que m'ornpua ersmatins . A les tardes
podia aoar a ecreoere o a ens eny ar.

- ¿Ouinaera la 1€Na tasca de tun
ciona';?

- He estat tins als seeaota anys
(ara ja s6c jubilat) elesde la sección ele

..quinto s» -és a dn,
aue tant ets xcots en
eca t dsnar al serve i
militar- tms a la
d'estadística, mane Janl
unterminalel·ordirlador.

-Tomemalataqvi'
grafia, per qiJ6 sm sem 
bIa que hi ha més his ·

"""- La ca soautat. una
ama veqada. em feu
coIncielir amb la Núria
Pereue . Ella va ser la
meva suptent al'escota
Ramon lI ull. Per cert
que aqu esta setmana
he sabutque la un any i
mig q ue és morta

- Quin greu que ero
sap lLaNúriaPerelló va

ser la primera amiga que vaig tenir
quan vaig romern;ar a ter rom€Kiia a/s
Uu ;sos. Jo admirava les seves facul
tats interpretativas. i. comjo , la majo 
tia deiscompanys i el púb/ic en g(l()(!o
ral. Era moJtbofia actTiu. U esqu&i6n
sobremaneraelspapersdedamajove.
la seea estada en tre el grup va ser
Cllrta. Que Déu I"hagi aCllflída a fa
GtOria . Peró con tinu em a mb la
taquigrafia...

- Jo anava a classes de taquigralia
a I"Ateneu Barcelonés per fer·hi uns
cursets de perfecci onament. La pro
Iesscra era Maria Farnés, esposa
d'Aureli Capmany , el toruonsta.i mare
de Maria Aureli a Capmany. Hi vaig fer
for~ amist at. Sov int anava a casa
seva. Vivien molt humilment en el re
cambr ó d'una botiga de les Bamb'es
El tema de la taquig rafia era sempr e
presen t en ee nostreseoccones.L'avi
seceena Famés havia esta! l'i ntro-
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ductor de la taquigrafia a Catalunya .
Tenia molts lIibres sobre el tema.

- Més eJe/s qtle tu fens? (En Josep
somau I dosvía la respos ta.)

- La Maria Aun1,Iia Capmany voua
publicar el occrcnanparemiolOgic del
seu av¡ i em va de manar ccl-tabcracró
perqce li tradu is unes notes taqu igrati
ques que ella no sabia desxilrar. la
mort la va sorprend -e eteoe que jo
pogués fet" les weoscecccre
-Iel diccionari

s ll aputN iCat?
- Sí. Els vuit

volums han estat
edltats, perO les
notes taq uigrafi
ques ningu no les
ha cesntraces

- (En Jo sep
m·ensenya una
pet ita maqui na.)
Oué és aixÓ?

- Es una má
qume d'esc rture
taquig rafia , Se'n
diu es le not ípia .
Pot escr iurequa
!re o Cinc neees
alhora sense to
par -se les unes
amb les art res.
Está basada en la
mecanice del pia
no. La fan serv ir
als jutjats . També
és usada a les
Corts espanyoles .

- Tu saps manejar-la?
-Si. Vaigl et"e1professorat No hiha

gaira gent que es dediquí a estudiar-la
i a usar -la . ¿saps que em costava
torca trocar teina de laquígraf ?

- Per que?

- Perqué semblava que era teoa
par a dones , En qualsevol opos icions ,
les dones passeven primer.

- Jo que creia que soIs el sexe
temenl era el discriminar! Escolta, Jo
sep: lothom et coneix, sobrerol, pe /s
teus coneixements d'esperanto. Ens
en pots parlar?

- ü rác es a una exposció que es
teu a la ceb e de Pensions del carrer
Horta,pelsanysSO,vaigf et"conei xen;a

amb I'organilza·
dar. el senyor
Jaume Montl ort,
e.e.e.a.un to rne
enamorat c'e 
questa lIengua in
tet"nacional.

- 0u8 s"hiex
posa va?

-DibtJixos in
fanti ls recoll its a
tot el mén a tra
vés cera es t«.
d iants d'esp e
rantc.L'exooslcíó
s ' a n o m e na va
.. Infa nt -dese g ·
nap... que vol dir
..Dibuixc s infan·
t ils... Vaig anar a
unes e asses a la
Cooper ativa diri
g ida s oer Tes
me ntet senyo r
Montl ort.AJlí vaig
ccn eber el se

nyor Eduard lnurr igarro , que fou un
attre fervent esoer antista (la revista
Hortavui 1i va publicar diversos arü
eles). Erem cinc o sis deo ebles. entre
els quals hi havia en Manel Gausachs,
amb qu i he lin gut sempre una bo na
amislat.
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- ¿Per que creus que f esperanto
hauria de ser /"id ioma universal?

- Consid ero que cada persona ha
de parlar la seva nengua, iuna d'auxiliar
per anar pe! m6n. Estic conv ef"I9Jtque
un d ia aqu e st a lIen gua ser a
rescerantc. En aquest mome nt la
soc etat accepta rangl&.; , com anys
encarre- a s'impcsa va el tran ces .
Aquestes llengües no 56n reoners. En
cal una des vincu lada de tots els pai 
ses i de tetes les press ions pol iliq ues
I eccnómlques. Si el teu ob¡ecliu es
superar erteu esta tus soc ial ,estudia la
lIenguaque la societatrimposi ,pe rósi
ets un idealista , apr án esperan to ;
l'esperanto es una utopta.com el ene
tianisme. Nomesi nteressa als idealis
tes. A mi em fan viure les utopies

- Ouants idealistes saben espe
ranto?

- ••1IIers en lOt el món. Cada any hi
ha un Coogrés Internacional . Aquest
any, qlJBs'ra celebra t a Valénci a, hi
he pogut assislir pe!" pnmera vegad a.
Érem mesde 2.000 persones. L'any
que ve es tar á a Cceea, i ranre . a
Finland ia. La seu de t'Associaci ó Es
perantis ta Internac ional és a Rottee
eam. EIs asssociats lem interC8nvis
culturals . ens escrivim i ens vísnem , si
cc nv é. Aquest any he atlotJat a casa
tres polonesos, amb ere quals vaig

J vianar a Valencia. 'ra mos M rebut
, japoneses. ¿Saps que Aad lo vanea

inclou l'espe ranto entrelesmoltesl len
gües en que transrnet? I cada mes
pub/ica un butl leti poligl ota

- Ouanfes coses noves estic apre
nentl Dig ues , fa s d e mestre
cl'espera nto ?

- Sí. Nh e donat cesses. entre al
tres eocs. als Uuisos. Ala les faig al
Centre Mates i Ramis, e/s cmeces.

de vuit a nou del vespre. Un - oee e
ble .. molt avanta~at que vaig lenlr-a
I'Ateneu Hortene. deI carrer Pere Pau
esen MiQue l Marco , soci de I'Alef"l8u i
també deis Uuisos, i membre del vos 
tre grup totegrafie. Ben mírat, no puc
pas dir·li -ceoeoe-. perque en MI'
quel es autcecacre. Jo sois el vaig
eng rescar , Ii vaig deixar uns IIibres. i al
cap de dos meses ja sabía IOta la
gramatiea i el vocabul ari básic com si
hagu és asstsnta classe un any sen 
cer oVa ig guanya r un nou esperantista
i un armcver tader

- ¿Oué més has tet sts Llursos?
- Hi he pass at moltes hores de la

mevavida. Dejo ve, erad 'Acc ióCa toli ·
ca . Pecoree que vaig ser I'últim presi
dent de la Joventut dAC. d'Horta. (El
meu antece ssc- , em sembla , va ser en
Josep Homar.) També jugava a ten
nis-taula i aoava a veure coméoes

- Vas fer+fl8, de reatre?
- AJs uctscs. mai ; pero sí a la

parroquia de Santa 're-esa . AlU es
tcrmá un grup erexcc rscoetes. que
s'enoneoava - Nuestra Señora del
Carm en.., amb ee qua ls lela ecenees.
acampa des i, esporaclieamen t, reetre

- Tomemals LJulsosd·Horra.
- Va ig ser de Junta, amb el canee

de vice-secretanquan era presíden t
el Dr . Jaume casas. Vaig terde bib lio
tacan, i també vaig col-lati c rar en la
reda cció del butllet i ldeal , l'an imadel
qua l era el recordatJosepSalÓ.Va ser
als uurscs on vaig conéíxer la Ca rme
Clct . aos vamceeerreccsrcer tsss.
i som pare s de dos nois tuoa oota. de
vint·i· tres a trenta anys.

- ¿Oué és per a tu eIs Uufsos?
¿Per quen'6fs sro?

- Per a mi, ser deis uoreceés UI'Ia
man era de donar signe del meu pen-
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sarnentcristiá .Combrego amb elss eus
o eais. Encar a que no col-labon ac
toenneot.m'hisento vincutat.M'agra da
veu re que s'tu tan tant es act ivitats
bumanisnques.soceis i cutturals. L1e
gei Ko aquest BUTllETí (que !robo
be n esctt par vosatt res ers auto rs de is
textos . i lor l;a bef\ ..coo rdinat .. par en
Ga usachs ) i procuro esta r al corr ent
d'all6 que passa pa r la Casa Visit o les
expossccos. A1gun dium eng e al man
passo pe! Centre a veu re qu i hi ha de
conegut. Generalment, r emes hi ec
bo en Josep f orns,amb elqua l puc fer
peta r la xerrada . També hi veig en.-
I El50ci opina--.

Reflexi6 i meditació

Potsere lq ue rn'he propo sat expré s
sar amo aqu es t escrtt a lguns no
s'atre veíxen a dir-ho, i d'a ltres no hi
donen im portancia: tant els es una
cesa oom una altra. Per o, a mi, no
m'es igual. I a iKo m 'ha deddit a ter-ne
cons tar .

EnIadan8l'aassembleaeldraordinária
desocisesl8l'ensabefals assisl emsels
projectes Que -alguns, de la temps
es ceoseeeoe teeme. Primer, la mooi
ficaci6eune part deis nostres EslaMs
per a posar-los més al dia, i segorl. les
obres QlJoEl es l aran par millor ar de 
pe ndénCies que s'han ret perites par a
les aetivitats Que s'hi duen a terma .

Tot aiKOmolt bé. i lelicito la Junta i eis

Jaume Cami na l, hom e o'ec oo . sern
pre atra fega!. (N' hi ha d'attres. és ciar.
de SOCÍsi sOcíes atral egats .)

- Lagransondeis uu teoeéspoder
com ptar amb moIt~ pe rsones anóni ·
mesque tsn el treball de kNmiguflles.
En lenim de grans i de ¡oves.

- s eose qu e la. rae de la Ilarga
eeet eoee d'eq uesta Casa és aques 
ta , precisamertt: feina ben teta. silen 
CIOSa , sense esper ar--ne com pensa
ei6;aiKoésl'esperitcristiá.

- Dones: ~Amunt. germans. fem
/'IOStravia '.....

Dora se rta

socsque han ac:onseguit aquest inere·
menl de part iCipaoo . Pero quan eene
digue Queel Sr. Recto r no pot coo linua r
essent Cons iliaridel Centre, vaig qued ar
glal;at, ja que, desde la lunda ci6 deis
uursce. fa 126 anys. mai no na estat la
nostra EntitatsenseC onsi liar i, ie ls seus
Estaluts diuen Que el Sr. Rector deSant
Joa n d'Horta és el Consllla rl nat del
Cenl re per a aconse llar semp re que ho
cregui necessarL Per tant, crec coe ol la
Junta ni els socis,n ie l mate ix Sr.R ecto r.
poden admet re una situac ió anómala
com ecceste

Record em que quan prengué olicial·
menlpossessiódel carrec en l'assemblea
de sccu.manifesta, entre altres coses.
la gran 50rtque tenia la ParrOquia de
poder complar amb un Centr e Parro
QUial d 'historial tan gloriós al servei de
resg lésia. de la ccmumta t toe la barria
da. El que mre essa és que Iot aix6 es
pugul man1enir i millorar i no es ccover 
teiKi merament en un centre recreatiu
neutral . ja que jou fureíat amb uns fins
moIIdiferents sota l'adv0caci6deSant
Uu ís GorJl;8ga, Patr6 de la Joventul. I
feoordem que, malgrat e e canvis del
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tem ps , 1'11 de desembre del 1956
I'Académia de SantLJui$Go~(Cen

«e Parroquial de San! Joan d'Horta) too
erigida en pefSOfla moral eclesiástica

5embla que no hem sabut aprol itat 
nos ni de les ucertats arrceoes amb la
óef'nOo'acia,riclelsnousairescfapertura
del Cordli vetea 11. pe!' a far créb er
re ~pansió de la oostra le . 1cada día sén
menys els que assísteb en a missa els
diumenges i testes de guardar ; es viu
méS al marga de la religió r eets seus
valorsmorals

Els darrers vmt anys eis no creienls
hanpa ssal d'un 5aun25%.Un50%són
creierusno practicanta. Només un 25%
són practicanls . La situaciOes va agreu
jantiens trobem ja davant la primera
generació que és ana llabeta en temes
religiosos. que no ha estar catequrtaeda
massívament per trencame nt de molts
deis canals Iransmissor$ de la le . Ara
més que mai, dones , necessnem la
preséncia i el consell cfun Consi liari .

Esta bé la cam panya per aoonsegui r
I'lOUS SOCis.Que siguem molls SOCis,
perO, eierco: 00 busquern soIarnent el
valor estadishc i el monelari. sinó Iambé
resplntual, i ¿qui cuidara ueooesteoar
rera part , la més importan!, si 00 hi ha
Consiliari?

No perqué siguem més socis serem
millors , No tanquem les portes a ningÚ.
peró vulguem saberqui entra a casa
ncstra . Que el que arribi a les ecs ne s
portes, gran o jcve, siguidegudament
al l~onatsobre elsnoslreslins il'ldea ri .

ambe lsseusdrets ideure s. Femam b la
nceua manera de viure la Fe, amb
I"entrega als anresi amb la humilital que
tanta falta ens la. que ets socs indile
rente siguin atrets vers aquella Iorma de
vida , ique passicom deíendels prim~ius
deixebles de cnsr ~ Mjleu · los com
s'estlmetl !..

Mollescosespodria dir, perOcree que

és soücem el que he cosas. Ilacll
d'eo1endre , Polser a molls no ele agra·
dará el que de, i si he eres algú. li prego
que em perdOll i. No era aquesta la meva
intellCiO, ans al contrari oCom a heme
gran, est iCconver'lr<Utcadavegadamés
que soro responsa bles clavan! Déui els
homes i les dones, i que aixi hau riem
d aduar. 1el que 00 fem prou bé . procu 
rem millorar-ha , malgr at I'actu al muntat 
98 de la scceiat, en enoea el dlner i el
poder, el pas ear-eb c bé, el ja rece
nyarás. etc. , 011 comp lir les ae oeoran
cesés anar con tra-o>rrent... Femque el
rn én sigui millor. I e l mon el tcrmarem
cacasc un de nosattre s.

Pensem-ht. Fem una parada en el
cami recor regut , tornar a uns eny s en
rera¡ recc rc a-em que molta joventut de l
nosl re Cetlt reParroquial, l ins ben grans,
com plien el que els seus pares els ha 
vien eosewat ¡ seguían ers S9US ma
lei:o:os passcs i lSesprés, a poc a poc ,
s'en eren apartanl, els deixaren 1ara ja
00 s'ecesiee a I"Esgiésia . 1, si ho ten. és
només par assistir a r enlerramenl eun
fam~iar o d'un amit:o

¿Per qué s'han an al apartant I com
j usti f iquen aquesl a dese rei6? M'a 
gradariaque algunSOCijovedels moll s
que aetven en algun a Seociódel centre
respongués aquesta pregunta .en ecceet
matei x BLJTLLET I i amb eracmeets sin
cers. o'eco eete menera, potser ho en
tero rta, ja que, ara, ni jo ni molts no ho
compr enem.

Sigueu valan ts! Expliqueu les coses
dienH es pel seu nom, sense amagar el
cap sola rata que aixo no condueix a
res . ~S amb I'exemple que ens oona ren
que el nostre Cen1re Parroquial es revi
talitzara par aoar-seacostant aIs Iinspe!'
a1squalsloufundal

Joan Mart inez 1Mena ges
(Soci núm . 2)
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li Recorcls cJ'altres temps JI
Capítol XXXVIII

Josep Aragall i Caslelló

Recordaré, avui, un eme inobhd a
ere. un home bo , honrat . virtu6s,senzt
11 , ~c t iu: que sabé euanvar-s e
!'ss t lmaCIÓde tots els qule l tractarern ,
Ique foupuntal delCen tre duranlm olls
anys: en Josep Aragall l Oasteüá, nas
cut al barri el 29 de rovemtse de11911.

En Josep visqué plácdament amb
eie pares. Joan i Justina. i la germana
Mana. més gran que no pas ell, !ins
que la seva infantesa queda marcada
par un tet esqamtés, brutal. El pare .
que treba llava en una IAbrica de curtits
de San! Andr eu, quan sorba de la ma
leixa, on havi a ana l a !raura pe lls de l
bombo , calgué assessmat a trets . en
plena riera d'Horta, a mans d'algun
pistoler a sou de ccersevcr deis sindi·
cats -Unic i Uiure- que amb les
seves lluites tenien aterridal ac iutal de
Barcelona.

Aquest tet succe r I'any 1918119 i
com es laglc, la vida de la famíha es
capgi ra radcaiment. ortes del cap de
famUla, la vrcuetets lillel s fore n aco llil s
a casa de ronce ..Xic .., la família Ma
grans- Aragall, fortam eot vincu lada amb
els uctscs. Per guanya r a1guncare-ó .
el cent Josep tesa eresccta net al con 
vent de les monges mínimes . N04el
encar a, va cebar el coI' legi de is ..Her-

manos.. perentrar a treba llar a la Como
panyia Transm ooiterr an ia, meoee. a
les le~les, t1? tee a ca I"Adroguer vee
-:-a VU1, Pasnss erta Mayol-, tot repar 
mtccses dolces pe!barri.La maret eia
passarnanena en un teler qua ten ia a
casa deis seus cunya ts Piqué -Aragall,
I la Maria s'havia convemt en una
excer-tent pentinadora que es dedica 
va a pentina r mony os a ccmrcn. 'rc t
alxo eis permet e independitZar-se . t.
no necessuant ja m és del gener6s
aconrnent deis Magrans , cap a ra ny
1930 es tras lladar en a l cárter Harta,
núm. 113

En Josep len ia molt borl COl"• un gran
C?t' perOQue no li rvñrava prou bé ; i
aixl va ser Piure del se-vermili tar í no
101.1 pas mcwililzal duran t la gue rra civil _

Un ee. poc després e'ececeee la
Ilurta fratricid a, trobant -se a casa de la
familia Bonet, a I'avinguda del Pare
Cta ret . en Josep hi coincidí amo una
norade Sanent, de nom Dolors llenes
Hi va inl erve nir l'enlremaliaI Cupidó...

~:I~~~~~~~~~~~~~~~II~e~~~~;~~:~ t.,
j la Josetína Els tres gran s toears d'e n
Josepd es d'aqu eü mom ent,loren:Déu,
la fam ilia í els L1uisos . Preguntant-li a
la seoyoraOolors quína era la qua lrtal
que me s destacaria d'entre les molt es
virtuds del seu difun t man t, em üiu que
la seva extraord inaria beodat j I'amor a
tatamma

Per ó. estimat ame Jos ep, 101recor -
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dant ere milers d'hores que passar em
jUnts, vull posar especia l alencióal teu
pas per la nostra Casa Gran ,que es. al
cap i a la l i, el mceu de dedicar-te
aques t e-e-escct record , Com era de
preveure, els cososM(¡ uel i Jaum e
Magrans , bastant més grans que no
ces tu , t'hi porten de rrcn petrt, i tu ,
amb la seva presencia. i a mes a més
amb la deis ancles Magrans ; Piqué,
I'hi seres com a casa, T'hi vas tent
gran i el come-ca a agradar eltea tre
Festa ca rrera testa contemp les emoa
dalit iambgelosiaaquellquadredel
senyor Lamor format perj ovenets que
están actuant de manera sorprenent.

Compleixes els setze anys,t' inscrius
com a soci i t'apuntes per ler com edia
Debutes el dia de Reisd el 1928 ambel
pape r d'Anam . un pastor deis ..Folch ;
Torres " . Pero . estimat eme. els co
menQ3.ments s6n dificils . rnes de car
regar de paciencia i has de ler molts
papers petits fins arriba r al primer irn
pcrtae t. molt important, per cen el
Mestre Blai de L 'orl e. ja sola la direcci6
del lambé inobhda ble Ramo n Ribó.
Peroja t'has destapal i notardes gen s
a cons agrar-te com un dels millors
ectorsque han trep ltjat el nostre esce
een. actor comptetlssim. ja que domi·
nes tanl el drama com la com edia,

Pocs quedem que pogu em reco r
dar-le en papers carac tertstics eom el
Aoede La creu de la masia , drarnatic s
com el mateix Mestre Blal, o córnlcs
comaquell simpátic Don Horaci de Fe,
pa triaiamor,aquelladeliciosacomedia
que aque l1s a qui ens diu61'1 ..veas..
recordem amb enyoraeca. Fas teaue
de man era con tinuada fins al dis 2 de
Ieorer de 1947 , que acabes com a
actor fix del quadre , amb el paper del
Sr, VIOla del drama /ncapaclfat. Pero

En " p"polI d'Anás, de Ul ~"1ó

no ho csoares pas del tal. ja que
anar es representant algun que enre
paper molt espcrádicament . Mant in
gue res durant alguns anys el Tarta 
mutdels Pasto rets; pero, perdamunl
de tot. la teva crea eió mes reuevant
lou la del paper d'Anas de la Passió,
del qua l rores unte interpret . La leva
meraveuosa lnterpretacié es dublós
que poguéS ser superada , ni tan sois
igua lada , per ningú, la teva c arrera
apar ici6 en esce na too el 18 de oee
embre de 1966, amb l'adaplaci6 de la
Dora $erra d"Els tres ,xxquet s.
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De la teva vida teatral, no vull deixar
de fer esmenteraquenapassejada que
etect cá rem els dos , junt eme en Joan
Martinez i el meu germa Ferran , pels
carrerai crecesdel barri, unilormatsd e
peeseñaris, en formaci6. lIuint a les
nostres esquenes quatre retoís en els
qua ls es podía Ilegir JO AN R OC.
com a propaganda de robra JoanRoe
que es repre se ntava aquell dia a la
tarda , (Anécdota a la qual em retereixc
en el BUTLl ETí núm . S,)

la teya aporta ció al teane no es
limita a l'escenan.stn óquafnraa cri tic
teatral de 1'ldeaJ, des del marc del 53
fins al setembre de l 54 ,data enq ué ho
oeixares perqué havies esta t ereqn
per forma r pa rt d'una ccmesé econo-

mica encarrega da d'es tudiar 1propa 
sar plans par una r¡)pida liqu idació del
deute origlna t per la reconstrucc é.
Posteriorment, a l'esmentada revista
hi aparegué en d iverses ccasicns la
teva signatura sola articles de dlferenl
sigrle .comles comunicacionsdel bar
ri,l a quesli ó SOCial «raftres. Ets nome
nat secretan del Centr e el gener del
19431, ambdiferents intervais ,ocupes
també el cárrec de vice-president j de
cai xer ,lreballanlsemprecalladament,
metcotosement, pero amb gran efica
cia i amo tet arentrega ;ets caixerquan
acaben de liquidar-se les obres de
I'any 50 ~gracies a la tenacitat i inca n
sab le labor d'en Josep Aragall ~ . Ai:d
ha afi rma en Josep Magra ns, presi
dent que tou del 69 al 75

Es ben ciar que les teves prioritats
als tj urscs foren el teatra, les aetivitats
religioses i ramor que sennes per
re rmtat. cosa que et porta a treba llar
par ella tant cmtrecon torade cartees
directi us , Amb tot i el teu carácter
pacíñc . sabies reaccionar airadament
quan ccoseeraves qu e alguna resolu 
c ió ccere perjudica r la d ignitat o
l'economía de la casa. No tares or 
feonista perqué rato ac é---no es cap
mal- no era pas un deis teus dots
Tampoc et dedicares a reseco:no hi
hadubteque elt euco rdef icientnot' ho
permena . No cree pas que mal ha
guessis ltancat una pilota cont ra la
paretdelf rontó ni que haquessisting ut
entre les mans una poetade futbol .
pero no fou obsta d e perqué en el partit
de com iat de la Penya Pacítics .en qué
es formaren dos equ ips en e'e quals
actcavem. barrejats , jugadors i no ju
gadors socis del Centre . et vestissis
de cu rt i corregu8SSis pe! camp a la
teva manera , en un acte de campa -
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nyon ia i soIidarital am b ets amics fut
bol istas .

Tampoc ast igueres en el grup excur 
sionista ..Els Ocens- que tcrm árem en
elsnostres bon stempsdejoventut, si
bé sí que ass isties a les sorti des tamr
Iiars que teem pel Collserola ... I 00
pue deixar de recordar, estímat Josep,
aque lla primera qumzene d'agost del
32 , en extrem ceceosa.en qué tu, en
Ferran i jo. ens saooaarem de mentan 
ya, tOIrecorr ent ircansabie men t San
ta Creu d'Olo rda. Sant Ramon , el Ta
ga manent, ca steu de Burnac, Santa
Fe del Montseny -no hi havia car o
retera-, i aque lla deliciosa bavessa
da les Guilleries , des da Sant Hila ri a
Vic , tent ni! al l1egendari Molí de Sau ,
avu i ee anegat pa r les ecüee de
I'embassament. ¿Recor des com ere
frutárem . en aque llatrave ssa ? ¿Com
canm árem no-es i no-es a la de riva ,
aque lla dutxa improvisada a la Font de
Validara, la ni! al Mol í tots ees en una
dig uem -ne habitacióper en 00 parava
de passar gent. ..? ¿11aga na Que pas o
sáre m la segona jornada. i com ens
jugarem a la remeta. a la Font del Gel,
de FOlgueroles, el dreta escourrpr imer
ent re les tres escanyolide s , pero ape 
titoses, pilet es d'añrnents que tenrem
preparadas...?

Com ens anava passant a tots , tu
també renaves fent gran, Josep . Ha·
veseeoeat tol a la teva vida de trabal!
a la meteb a empresa , la Transmedlter
ránla, en, desdel llocque ocupaves.
no perdies cap opo rtunitat c'a tavcrtr
eis en es . sempre que es presentava
ocasé -jo mate« en pue donar tes u
mom-. Tamba l'edat de la jubllaci6,
pero tu segu ires al peu del cano ; eis
da rrers anys treballaves remes els
matins , 90 que el permet é intensificar

A SlntllCnud'Olonte, .. , ,932,
....tI .... germanl PIt'e I F SoI6

la vida religiosa i dedicar més hores a
la fam ilia

Pero un dia el teu cor mala lt va dir
..ja n'hi ha prou .., i raocrrreres en la
pau del Senyor als seixanta-set anys ,
el dia 5 de feb-er del 1979 , cexarrt un
buil en la fami lia i també entr e e1steus
amics más íntims .eraoee,Jose p, per
la tevacom panyonia, petteu bonexem-
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pie i pe' tantes hores agr adases que
navre rn pas sat junts . El Senyc r l'ho
deu estar paganL. Cuí dubt e hi ha!

Per e Sol é I saos
(Socinúm.1)

fotogralia

Dos grans artistes

moIts peerrésúmmament, pero el nos
tre soci --1, sceeict . artista-- Gaspar
Agull6 es mereix el recolZament de tota
la oost ra agrupa ció . Anim, Gaspa r; ets
dets mnors! Mai els teus viratqes. les
lev es imatges, la teya vislóno m'havien
impactal tant . Grácie s a tu . la meya
trontol lant añcióa la lotografias 'aterma
Jo el demanoque 00 ramsa les rosnes
teraes

Hem parlat d'un lotOgral --en Gas 
par Agulló-- í ara ens reteerem a un
ame: al nosrreeoecet soci i directiu
Jaume Ca minal, que als joves oom jo
ens deixa qarrativats tent-nos veure,
amb les seves cbr es c'art . com era el

I
nostre barri, i ens Jara prorar a tots . 101
reoordant els nosues avantpassa ts.

I Unaexpos ici6 que -si bé no és com

• ~~~~:a~~~~:;~~
=~~=~_~--=::J d'arxiu i esta len lntmoltbonaaccepta

ció par part del públic. Mol! té. Ja ume !
Tam bé us hem de parlar deis nostres

passis de díapcsitives del mes de nov
embreoLaDora Ser ra ens lom a a delei
tar . aqu esla vega da amb diapositives
d'un pent viatge a la Gata lunya Nord

Us reoorrlem que estera oberts a
lo tho m que tingui quatre ceposrtíves i

ens les vu lgu i pasear.
Només calque es posl en
con tacte amb Pere Solé i
Serra, terétcn 42730 97,
oe z a a oera taroa

No tenim previst cap
• pass i per al mes de des 

embr e, pero si en tro
báveenalgu n usho tanem
saber co m mes avíat mi
llar. Us recorcem també
que la prep ar a tert ulia
sera el dia 11 dedesem
c-e. ernb erteme concet

Co m cada com encam ent de curs. els
components del nostre Grup ens diri 
gim, animats, cap al rest-e local. Oh ,
grata sorpresa ! íOlJina visió tenen ers
nostres ulls quan veuen les obres d'art
que hi ha penjades a les
parets de la sala d'expo
sicionstOuina na ca t.q ui-
nes ornbre st. qu ins bar- •
cons !, qui nes ñnestres :
Hom ens pregunta :

- ¿De qui són aques 
tes otses d'e rt?

'un, t-aie nt-se la baya
de la boca , respan :

-Sónd'un delsmillors
fOIDgralSque len im al ea
rri,ala nost ra agrup ació.

Polse r no ha guanyat

Esmenl : En als R9COfds del óarrer nÚ·
mero --dedicals a mcsse n lcan-, he
craclarir QlJ6lacololocaaó de la primera
pedra dellemplei~deles

obres loren esoevemmeets del 1905. i no
pasdel l909 , comd6naa entendre ell ext.
Me'n penedeixo de 101oor i óemano pe!d6
pellapsus. ·P.S.S

1-
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de ponts
Com que han com ence t les obr es

del Centre .ens hem qued at.t eropor al
ment, sense labora lori lolografiC . Val a
dir que enslaran unde noui, possibl e
ment , mésgran. Mohes gr8cies , Junta
Directiv a '

A ñnals de gef1er orgamtzarem erm
COflOJrsSocialdeFotografiesenBlanc
i Neg re i Color, par ais SOCisdel Cent re
i per els de la Secc ió Fotog ráfica.

Ja ha sabe u: le u ~clic ~ I demcstr eu
nos elt rosd 'artistaqueporteuadintre
Sapigueu qu e hi haur á ~g lobus ~ per a
tctnom Animeu -vos, seos ! Espe rem
Ies vosne s suqqerencies.

Atentam ent,

•
I

Per e Sol é 1ser r é.
Secr etan

Excurs;on ;sme

Dlum enge 30 de malg . Sortim de
l'ho tel a un qc art de deu pe r visitar el
mones lir c eterceocoe Santa Maria de
ta Huerta. prop cel nu Jalón i en elllmrt
subor ienta l de la provincia de Sen a.
qua s¡a la Irontera de la de Sarag os sa
Mone stir rodejat de mur alles que li
do nen un asp ectede lo rtalesa ; és un
del mésboocs d'E spaoya. scutonoet.

De Sarago ssa al
Mones tir de Pedra

Dlssabte 29 de ma ig de 199 3. A
quart s devuit del matis ens espera
ra utcca r al ca rrer Campoamor, amb la
gu ia Montserrat i etxcter Sequndo. Fa
un oe rrortctar, de vlsiblütat esplendi
d.

So rtim per la Ronda de Oa lt i
l'Aut opista A-2 ,dlreccé Ueida. Prime - oc.

ra para da, par esmorzar , a les Garri
gues . Continuem cap a Uei da i Fraga
i entr em ais Mo negros. Arribema 5a
ragossa a les 12 del migdia. Amb el
male ix autocar fe m un fecOl'l'eg ut pe!
centre de la cutat . passant par les ~...--- _
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l'anyl 162,perordredel reiA lfonsVII.
La joia art isl ica del monesl irés el refac
tor i, de l 1215. Es una gran sala amb
vcltes sexapartoes, un gra n ross etó ¡
un lar iste l arnb una bon ica escala . El
cc njunt oal monesl ir ésgrandi6s, amb
dependéncies tals oom una gran cuina
amb una xemeneía monumenta l, ma
galze m per als productes de I'borta ,
exlensos jardins i lerres de conreu.

Tornem a rautocar per anar a Med i
nacen,dins la provinciade serie.Ciutal
molt antiqa, a 1.218 m d'a ltitud , que
encara menté dempeus algunes see
crons de la muralla romana. De te r mo
pob lecelt iberic vasorgirl avil.laroma
nad 'Oc ilis,quedespréses vaconvertir
en Med ina Salim en ser oonquerida
pels arabs i aqu í va morir Almansur.
Finalment, fou reconquerida per Alfons
I d'Aragó i entregada alsre isd e Caste 
lta. Té runoare triomfal roma de 101
Espanya . Es de Ires ares, el cent ral
més gran que els dos laterals.¡ ya ser
con strutt entre els seqlas u i 111. Aquest
~rc es el que es representa en els
mdicado rs turrsücs oom a emblema
indical iu d'un monumenl. Acab ada la
vis ita~ retome rn a I'hotel de Calatayuo,
per dinar

Alatardaens dirigim cap a la ciutat
de Daroca, al marge del riu Jiloca i a
uns 30 km de Calatayud. Daroca esta
rodejada de murajes amb menets i
unes 114 torres de delensa deformes
diyerses i una llargadad 'uns tres quiló
metr as. Van ser reccnstrutces diver 
ses veqa des els segles XIII i XVI. En
l'actualitat estan bastant tetes malbé
Es conse rven dos deis seus portals: el
de la Fondc nera i la porta baixa del
seg leXV.

El més importan td 'aquestaciutatés
la Col.leg iata de Santa Maria ,qua guar
da elSan tíss im Misle ride Da-cea,en la
Cape lla deis Sagrats Corporals , dins

un relica ri gót ic de plata amb orname n
tacó ñcrat, En els corporals es dist in
geixen pertectament les sis noenee.
rnostrant-se aradc racíó oelsñdels

Hetcmem a Ca latayud per ass isl ir a
la missa de la Pasqua de Pentacos ta
que tenfem anunciada per a les 8 del
vaspre .Vansorgirdifi eultats,peró,des 
présd 'uneslaboriosesgestions, toles
va solucionar. Tornem a l'hotel, a so
par-hi i adormir-hi.

Dilluns 31 de malg. A dos quarts de
deudel matí iniciem la marxa pe rvisitar
el Mones li rde Pedra. en el terme mu
nicipalde Nuéyalos,a uns27 km al sud
de Ca latayud . L'origen d'aquest mo
nestlr clstercences dataenelseg leXl 1.
El rei Alfons 11d'Arag6 enc arrega la
seva consnuccc I'any 1164 a l'abac
Pe re de Po bl et , en un entorn
d'exuterant veqeta ció que encara per
dura i que rodeja el monestir a manera
de parcnatural regal per les aiquesoet
riu Pedra,del qua l li ve el nom oAmb les
seves cascades , qrutes i uacs. el pare
és una ventable atraccó

El recinte oelmcnesteest á envortat
d'una mural ladepedra, inle rrompud a
per torres de planlaquadrada unes i
creciere les attres.La sevaconstrucció
ñnalitza ett ztg petreíjauma 1.L'any
1835 el monestir va ser incendiat i
oesmm en part

Les resle sdelmonesli ryanserad·
quirides , a finals del seg le XIX, perla -"'¡
fam ilia catalana Munlades, que va ini
ciar laseva reconsl rucc i6 ieo ndiciona
rnent. Actualmenl, hi ha un noter ed ifi-
cat aprof itanl les estan ces de rannc
monesl ir.

Al migdia tornem a Calatayud per
dinar i després emprenemla tornada a
casa vaSaragoss a. Arribem a Horta a
quarts de nou del vespr e

J oanOll vé
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Sabeu aquell que diu•••

era un pagés qu~ anava amb seu
carro, el seu ,cavall , el seu gas per la
carretera. 101, anant a buscar attals per
er bes tiar. De eco j~ aparegué un

~r::v:J~I=.~~~r
El vet1ide motoritzat. seguf el sec

fts~~:~~~ro=~t:aT~
malferrtiel~e pagés daltd"unarbfe

AJeshor9S passá un cecedcr i veient
elcavan.censa

- Pobre animal, no en sortira pes .
dOaquesta' El remataré d'un tret !

tei~~=~~r.Fer~~~~~
el pagés dalt de rerbe.; i aquest M

d~éE::~a~, Noem passa
res' Ara baixo.
(TrebaJIde cassede cata /á )

Manualit-::: 1--Acud it de caeado r

•
Tres emes vanler un safaria rAfrica.

un e'ene es una mica curt, j ~ vol en
prendre el petoEIs tres compan ys tra 
ben una
cova i s'hi

~~ta l '~onp -==-; ---~~______
mstet-rars .
dec ide ixen
que s-na
canar a
cacar . nc
tan a scrts ¡
el primer
d'anar-hié s
elcurt.pen
sant : ara sf
qce nurern.

Surl el
ceceece, a
poc s me 
tres es tro
ba amb un
lleó , en 101
e s v e r a t
arrenca a ceree, i a poca distallCia de
la ccva reeece. el .100 que ja se li
lleocava al damunt passade llarg i va
a parar a dins de la cova

L1aVQf'S s'aneee el ~~dof. i eís
diu als art-es:

- Ar1eu·1o pelant , que vaig per un
enre
(Treban de casse de e8tafa.)

Josefina Valc8rcel Antoni Monera
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