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EDITORIAL

Festes de Sant Lluís 2000

Un any més hem eelebralles nostr es
feslesde Sanl Uuís . palró ()el Centre Par
roquiald"Horta , "EIsUuisos O,

Amb aqu eslmotiu, hem tet everscs
aetesen els quals hanparticipalmolts
scce.cosa que ha dona l a I'Enllta l un aire
deeonvlvéflcia diferenldeld'allres oca si
~,

Moll es secc ions de la casa, aprofitanl
I'avinentesa que també és final de cure.
han fet actes que s'han afegita la ce le
brac ió. AI meten temps. un Don nombre
de sccu oe oíterent s seccoos s'ha n reu
1"111 coro cada any pe r obsequiar-nos amb
una recreseoteceteetrat En lad'enguany
hi havia represeotades garrebé totes jes
sececos i tetes les generacions, des de
les més veteranes fins a les méscriatu
res . Creiem que aixO és be : que , aimenys
uno eos ecos I'any, fem un acta fe stiu
junts

Des d'aquí aprol rtem per encotaljar
vos 1agrair-vos a lots elsqueheufetl'es
l~depar1icipar-hi,jaquemolles vega

<lesha inlerferil en les vesteee otIli gaci 
ons. HI ha qui té feina cerre-. exa men s
pel passar, famil ia per eteod re. c u'eeres
compro misos , i, duranl unsdies, s'ho na
da combinar pa r comp artir amb era com
panys lap reparaciód'una exposició,d 'una
obra taatral, d'una fesla alcarrar, elc ., en
bene ficidel Cenl re ,pe rlaldeconlri buir a
res rcetres Festes Pal rona ls

Peróhi ha all resaclesquelambé són
comunitaris--<:om, per exemple , la mis
sa en honor del Sa nt, i els "pa amb loma 
quer- , en eís quals Irobe m a la ltar meli s
soos que podnen. amb la seva presél'l
ce. donar-hi més relletJ

Detotamanera,semprehihaelgrup

desocislidelsque esretrobeniql,lfl8pfO
frten recese per a compartir. com en al
tres lemps . unaeslon a amb la familíll deis
Uuisos d'Horta

A IOlS,moIlesgraciesperlOl:perretro
bar-res. un any més , par contr'buir, amb
el voslTe es'~ iamb la voslra preSéncia,

a ter que teta ers ecte s que s'hen orga.ni(
zal hag ln estat, com sempre. la contírnntai
na rero vecc del roetre ce r we.

Aproñteml'oc asió per daslfjar-vos oue
l ingueu unes Donesvacanc es, i que "car
regue u les piles" perquéelproper cUr1;si
gui tanboomillor que aques l

Cordialmenl, en nomde la Junta Direc
tiva,

Dan iel COma. 1Güel1

SANT LLUÍS

Ohl benignc sam L fufs,
paué dc la jove ncsa:
com f ilo farics avu i

per curar la indiferencia
d'a qucsr món desballcstat,

dcls homcs d'a questaterra"

Rcroma'n s la fe deis par es,

mfo n als co r s la imp aci enci a
c' ncosrar-nos aí Suprcm.
de noIer-li més la guerra.

de pregar-l¡ de debo:
"Vin¡;ui a nos el vostre Regne".
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Festes a casa i al carrer

El diumenge 4 de juny o'aquest any 2000, els socls acñusdeis L1ui'sos d'Horta varem
comen~rfestesext res,Lasortidaalcarrerensl'expliea ambpé lsisenyalsenPere

Solé i s erra. a la secci? o v=:,l ia d 'An~mac I 6 Infa n lll. (Aqueste de la VAl porten una
marxa que Ja, [al) (LlegllJ les pagmes 5 J 6 d'aquesf BUTLLETI.)

La secci6 Fotogrilf lca no es queda curta. Del coneurs nacional de diapositives.
podeml le!;lir-nee l veredicte i els noms dels guanyadors a la pág. l 9 d'aquest mateix
BUTLLETI.

De les Excur sions tetes darrerament també en podem Ilegi( un resum en la secclo
corresponent. (Pagines9i10';

Festa al carrer,- Foto de Jaume Puig

Diumenge dia 18, - sarca res . repartiment de premis de la Fotográfica, continua
ció de l'exposici6 de Manualitats, inaugurada el dissabte (qué tenen aquestes dones
que treballen tant l tan bé!) (Vegeu la toto de la portada d'aquesl BUTLLETí.) A rtcra
convinguda, el dinar de sccts i,de sprés,r epeticióde ta ccmecsala Revetlla . (Vegeu les
pags. 16i 17.)Undiarodó!

Dimecres dia 21, testa del Patré. -A les vun del vespre, celebració d'una Missa en
honor de sant L1ulsGono;:agai en rsccrc anca oe totes eqoenes persones sccrsrsocre s
d'aquesta casa que ens han precedil. També preguem per tots nosartres que estem
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contmuantta traen
c ió com eneada la
134anys.E stimem
aquesta Entitat i vo
lem que no es per
mnersvarors nu
mans i espmtuars
qu e semp re ens
hanu nit

En aca bada la
mesa. ens trasua
dem al local social
pergaudirda l video
de Miquel ecreoa i
Enri e scroevue
"Mo numents i es -
cultu ras barcelo ru- Fasta al carrer.- Foto de Jaume Puig
nesr. un reportatqe
dedicat al Parc de la Ciutadella, elqu al ens l a adonar dela moltari quasa escultó rica qUB
ten ima lnostreabast iqueensp assadesapercebudaalam ajoriadeciutadans .T robem
que és una tasca molt bonica la que ha amp res ra mio Miquel Boleda amb aquests repor
tatges, que esperem que tinguin Ilarga oontinu'itat.

Elsopar de germanorhaestatlo ro;aanimat,perb .. (sempre trobem perosl) hi falta
va joventu t. Siusplau!Nodeixeusolsels "carrosses" ! Us necessi teml

Totalasetmana hanestatlo~vis itades lesexposicionsde lesseccionsde Manu
al itats i de Foto gral la (per grans , joves i petits!)

Acabada la se t
ma na, el d iume nge
oíe as.é srrornentoe
plegarveles , endre
car saresrpreoarar
se per al Iiarg des
cens deresnu. (

Espe rem ret ro
bar-ros a prlmersde
setembre per acabar

1 1. _ - \ ~;~~~e:~i~~e;a~~~::
[cr o'H orta.

Que passeu tots
un as bones vac an
ces!

Fes taal carre r.- Foto de Ja ume Puig
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\ 'OCItUA D'lt liIMItCIÓ INf ANTIL

Taller de contes
O!$sabI e 1 d'abrilltel2000

Alessis dela tardadeldrssable1r!atri,
elsdeIaVocalia c1Anirnadó lnlanlilensdis
pcsern a iruciar una no::wa aetivJtal per aIs
mé'smenutsde la casa. Eslraetlld'un tallE!r
de contes (Curi osament, una import anl
ONG ens imila idecide,.tet, e1male i.dia
lama tei. a aclivilala la pla~a Catalunya , )

Noselrres. cero. 81mbccce menuts, ens
disposem a passa r la tarda de la millor ma
nere possib le, i fem de la sala de Tannis
Taula una petita bibliolacaambconlas que
hemdul i alguns que e<1S han dei. at ers del
Centre MalaS i Ramis. Molles IitrAcies des
d'aqueslapag;na

Uncop ecabat et berenar, el prirnervo
luntari de la tarda,come~ a llegir un 0011
teilssegulala cadi raienvoltal<Se lOts els
menuts,que l'escoItan bocabll dats. Alf ,na
Mzar. irllormemque havi'lgutunFo/let. que
ens eXjJlicaelconted'unFolelamicseu
queasdiu~ilesbllrrabas·

sadesque fa aunapobraliladora. Enaca
bar,lallClUrtanaméslitran_ellPlicaun
perelldecorrtes. Aixi,V3pa$$1Ulllatardalot
iu9anlUeglnt iell:plicantcontes .A1svolts de
les vuo!,00nem per acabada 1';IClMtat. Es
peremqueh&gi estalóel guSl<Selsmenuts

Agraimlacol.laborac ióde I'Angel,amK:
t cunyat de laVocalia, la Marta naMontsa
del Grup Escénlc, de la Dora Serta . avía ¡
pencorete c'aque st BUTLLETI, i cer Jesús,
lf ebailado. incansable, aurcon la de lotes
les persones que ene reccuen t emeen ee
lol s els acles que um vcto nosarreot duem
alerme elsde la Vocalia.

Ludoteca
Dlssabte 13demaJQ óel 2000

El passat dissa bte 13 <Se rnaig. e sesse
<Selatarda,elsincombusttlles deIaVoca-

Iiad 'Anmacióll'lfantiliniciemunaaltraacb
vital de cara als menut s de la casa En
llQUElSlca5.astraetad·unaludoleca,

0e'$fIr&s d'omplir la sala del T8fYlisde
Taula amblesjoguinesque ens han delXi11
elsdelCC. Malas i Ramis i les que la NUria
iIa M9fdthanportal, elspetrtonss'inslal ··
len obmodament i comeneen a jugar i bere
nar. Hi ha lantes coses. que no saben per
onoome~r:la hfala ,la cuineta, elgaral·

gel,eltr enal, ele, Van pil ssant les horas I la
sala ralrona amb las nenes deis menuts ¡
elsgrans, Endafiniliva, uns dinou nene/es
que lindran un bonlc record d'una de tentee
tardes da dissablaquacorran peraqussl

" Y
Dooamuna vagada más les grácies a

IOI(lS les persone s qua eos aju den
desinleressadament , ja que sense elles la
Vocaliad'Anima(:;;ólnl antilsena una allra

Festa al Carrer
Dossable 3 de juny del 2000

El passatdl$Silbtadia3de juny. ers ee
la VAl ensvarem "ar-ra r al carrar. Sf,si,tal
com ho lIeg,u, Amb ers permisos oporluns ,
a les tras de Ia tarda, els senyors Ctl rislian
Arbós i Pera Solé i Serra prcceer-ern . ce 
vanliesindicacionsde l'ascassadolacióde
la Guardia Urbana , a tallar el carrer Fel iu I
Codina des d'Eduard Toda fins a Chapl

Tot sequit. els operanscontractats per
districte ens munlen la tarima i comeneem
aEl!1galanar al carrerElgrupd'animeció ja
haanibal i comencer1amuntar Passe<luns
mifl utsdelescinc de la tardaiacabemde
preparar.flo 1Ot. Com SefT'lI::II(! , anem amb
rai al oor.

A poc a poc. el can-e-res va ompIínl de
aiaf\jres ipares,elsderesplai Ton.uede
la SalleHottahan VII'lgJtIots. La Metceseu
enunaliDairode;ada deaiatures.CcJrnen.
t;:aelsl&llersquetenim preparats.FlfIBIment
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hemtroba t unau tilitat al cartonets del paper
de wil ter: en fem titelles, prismálics ialtres
coses que ro sé pes que són. Els del Tenr ns
Taula ja faeslona que juguen ie ls del Peona
I Peó con eocen tes simukánles o'eececs. Hi
tenim tres campiones de Calalunyajugant
COl1tra quiv ulguia rtiscar-se

El Orup Escenic nc paren de pintarcr l
atures i arriba l'hora que ballin elsme nuts
de I'Esbart FolklOric. i que bornesque que
den dalt de la tarimal Acabades lesda nses
lomem a posar música, Elc ompacte deTV3
arrasa: és I'únic que accepta rep a ren. A
base d'insistir, aconseguim entrar el Rei
Lleó.

Les hores van passant i la xocolata
~~~~~:~alfa nl; teta la junta en pes la va

Els del Grup Fotopráñc surten a fer la
tertúlia al carrer mentre l'Anna i la Núria di
buixen, ambt otdecriafures,e ne ls papers
d'embalarque hem posat a lerra . Uncop

servida lax ocolata (I'any passat en vaso·
brar ia questanyhem felcurt),elgrupd'ani 
mació infantil Set deS o oomel1'9ae lseu nú
mero. A milja actuació, ets oe resorer han
de marxar,jasón les vuitdel vespre passa
des.Alfinal,prop del esnou,lafestas·aca·
ba 1 comencem a reccmr.Alguna partida
d'escacs encara dura i mentre uns juguen
elsa llrespleg uen. Pera narmés ráplds. de
manem a la secció de cartea un cop de ma

Als voits de dos quarts da deu . arriba el
camiódelalarimai comencenadesmun
tar-la. Aquls'acaba,p er quéno dir·M,l' úl·

:~7a~~ :'ic~~~:s1asV~eg~~:.o~::i::;I~~ i ~;~~~(
nim gens de modestia i ens aforguem Una
mecana corn una catedral

AhIUs informemque en Marcos ens estil.
fenf un logol ip propi, Quanl el tinguem fel , ja
us el mostrarem,Tol esperant la Festa Major
d'Horta2000 i l'inicide lcursq ueve,ensaoo
miademdevosaltresa tentamenf

Pr operes acti v it at s

9s efembre, FestaM ajord 'Horta2000 ,
taller de maquillatge, berenar i par ñcípacé
al Cercavila

22 octubre. Dreams Ieatre . LaPrince·
»s tet r éeot.

19 novembre, teatre Arca, E/Lfibrede
la Selva

17 desembre, menes el Foral del Niu ,
I'Esreld e Nada/.

27/28d esembre, Tió 2000.
14/28ge ner 2001, Catacrac Teatre, La

ven~~;~sfeb rer 2001 , seSSiÓdelitellesl(
panasscs

11/2Smar~200 1 . sesee det itelleslpa
uassc s

8/22 abril 2001, Cia. I'Ensumanassos,
La Lfegendade SanrJord i

2/9/16 juny2001 ,festaa lca rrer.

Apart de lesd iferents actlvitatspuntu
als que duem a ter rne cada any

eere scré t Serra
Vocald'A nimaciólnfan til
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DISTRICTEHORTJt-6 U1NJtROO

Cuarta Mostra d'Ent itats del Districte

Ju li o l 2000 I

Dan iel Com aa ' GCie ll

EIS Que van ler acle de pressn·
cre ven ser ers ce sempre.••

-7 -

Aquesla Mosl ra d'Entttats d'enguany -duranl els eree 26 , 27 i 28 de maig
del 2000-- va ser la quena que es va fer ---<:om les tres pr rrneres. a la ciote . a
la lIamant avinguda de l Cardenal Vidal i Barraquer- amb la participac ió de
moltes aesccrecicns de les bamed es d'H ort a , del Guinardó, del Carmel , de la
rebcnera, de Sanl Genís deis Agud e lls , ele.

El ncetre ce nu e htteu ac te de pr eeencra ccm una de ras ennta ts mésanli·
guesdelbarri hor lem; .

( Creie m qu~ la decisi6 de ter la Most.ra cada dos anvs a partir e'e ra és en-
ce rta dai posslb lement despe rta rá més mteresperparl del s vls ltants

Quanta la perucrp ecre de les seeci ons dei s
tt utecs d'H ort a ere actes pu ntuats de la Mos
I ra , va ser dign e, so-
c re tot e ls de l g rup de
rea t-e rAuea, Que van Pr.cm i P'cG
esl ar bé.

Els de la seectc
d'es eaes Peona i Peó

van pll rlle ipar amb el s de la sec ci ód'e scaesde rA le
neu Horte nc . ambdiferent spart'desdecara alpÚbhc.

sev~ep~~~~==c~O~k~r~~j'/~~:r~~ I ~;~~~ ~~:~:~I:ree:: LIuisos d'HorU
del Grup Infant il . Cr eiem que van estar dtscrets . Pos- CaMfe~d'"_

aibte ment , el nombre de danses nauna hagutde se r
más ex
lens i de quali l al

Pel que la al p iafó de qué va
disposar el Cen tre Par roquia l, lImb
la certe.pecto de res seccton s, ca l
d ir Que, rnatq rat qu e es va 501
l ic itar fal os i tnto rrnacío , nom és
l'E sbart I I'Auea van enviar a lgunes
fo togra fiesa tem ps_ 1 Que , sob re
la marxa , van ter-nc ers ce I'Anl 
mac ió Infan ti l. I, aúll ima hor a ,els
d 'Escac s.



ESBART FOI.KLÓRIC

La teina teta i la teina per ter

Elpassat 14d e maig, diumenge, eis qrups Preparaüu. Infanl il,Ju venil iCosde Dansa
de l'Esbart Folklóric d'Hort a van actuar en la Festa del Carrer Tajo organilzada per la Unió
de boliguers EICo r d'Horla. (Vegeu/afotogra fJad 'aqueslapágína .)l'actuaciÓfou com
partida amb la Coral d'Horta i amb el grup de dansaires del Foment Hortene.

Seguinten la liniadecol·laborar enlotes lesaclivilatsdelbarri,do nantaconeixer ei
Folklo re Catalá. el nostre grup Preparatori actea tamb é en la Festa del carrerFe liu i Codi
na,davantdeI CentreParroqu ialdHorta. (Vegeuía folografia de la pJ.g. J.)

rem~~~r:~~~~~~~iile~~i;r:s~~~~~q~i~;;~~~~~~li. ~~~aén;~~e~i~vi~le~~i~~~~e~~~~~~f(
delmatr imoniBayés -Bonany. Elsd iferenlsba llssegu ien l'argumenlac iód 'unaf estam ajor.
Al fons,a talld edeco rat,u nca mpanar d'Horta realitzatper XavierFá bregas

El oap de set-rre na
deldissable27idiu
menge 28 de maig, I'Es
bart Foudónco'Horta cr
ganilzá el 111 Festival In
te rnacional de Piatja
d'Aro, amb ia participa
ciódegrupsdansaires
de Po rtuga l , Rúss ia .
Ho land a, Menorca,
ltáña.Astú rfes.Pop után
um de Barcel ona i el
nostre Esbartmateix

El departamen t de
Cultura de la Generahtat
de Catalunya, al sopar
degala, proposáser

• membre oficia l patroci-
14 maig2000.- Festade ICo r d'Horta. nadOfdel certa~en .

re nhcrebona i manifeste~ el nostre agra'lment a tct I'equip depersone~~; I'~:~u~ :u~n.;a<:,
oo· laborarenelprojecte, l, pnnclpalment,aI'ElisabetCapdeVlla

El dia 17dejunyd eI2000 . elsgrup sPreparatori i Infanl il actuaren aI Casal d'Avis del
carrerS antaOt ília.

Finalmenl,diguemq uel 'Esbarthaestatse leceionat, "a nivellnaciona l",pe rpa rticipar
en el Fesfíval de Folklore d 'En/anfs de I'Unlan Européenne que, aquest any, se celebrará
del 6 al 12 de juliol a Ste-Gemme-sur-Loire-Angers. Hi haurá grups dansaires de dolze
parsos europeus.

Elsnos tres nens, tantdel Juvenil com ce l'lnlanl il, estan entusiasmats amb el vialge
quefaran iamb las etmanade convivénciaa mbfa mílieslrancesesque tindran. Fins itot
lindranclassesde francespe rlald'anarbenpreparatsperentendre's arnctothom

Des o'aqcí, grácies a I'Angel i al Joan. I ja us ho expücarem tOI quan tomem

Francesc Penalba i Pi
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EXCURSIONS

A Camprodon ¡ Molió

Si; ja sabem que la primavera és el temps mé s bcníc de I'any. Les flors. eis ores
amb més horas de claro r, oero ée una mica capgirada, avui baixen les temperatures,
demá exclamem "quina calor!" Si avui fa sol i demá plou. ja ve alió que es diu: "Justa
ment avuiqueestrenos abates, queestrenove stit,que rento la roba..."Maiplouagust
cctcth om

Aquesta nitquan he sentit tronar i pioure, hepensat: "Justamento emaqueanirem
amb el Centre Parroquial a Camprodon, per ler I'última excuraió d'aques t curs... Quina

( rstima!"
Al mati hem sort it d'Horta. Está enncvotat. Portem paraigua i, per si allá fa una mica

de fresca,anem previ nguts amb roba Si tenim calor, ja ens traurem la que ens tecr
nasa. Pel cami si que ens ha pioqut. pero quan nern arribat a Camprodon , el temps ja
haviacanviat una mica.

Hem visrtat un muse u. el da utcrnats . Quina cosa más bonica i más t en ideada'
Ens han expñcat tcts ets oetans d'eq ueste merevene. En una paraula- representa el
poble i elscostumsde lav idadeCamprodonbastantsanysenrera.Ésdignad'anar' hi
a fer una vrsita.

Després hem fet un petit recorregut pel pab le. Hem visitat l'esqlésia de Santa Maria,
la cetCarrneila de Sant Pere

AIIa on hi ha senyores,h i ha compres . Que si careree. que si embotñs . Enfi,h i ha
tantee coses per adquirir, que hem acabattots amb les mane prenes de bossessen
btava que vinqu éssim o'Andcrra

Bé, acabada la visita, fem cami cap a Molió per anar -hi a dinar.Aquest a'ha fet amb
gran harmonia i la senyora Carme ens ha dirigit unes paraules, sobretot d'agraiment
per a les persones que, amb la seva voluntat , tan que el Centre Parroqu ial d'Ho rta
pugui tenir aquestes cresses de Manuahtats .

Esperantqueambsalute ns retrobemelproperc urs2000·2001 ... Finsasempref
P.O.-On anirem I'any que ve?

(
Al país deis cátars I Pasqua remullada

Ja teni";" ,a maleta a punt persortire l
dissabtelD dej uny de l'any 2000, perp as
sar aquesta Pasqua recorrent el camidels
catarS.A i' Pero I'home deltemps ens diu
quevenen piuges l que barxaran ies tem
peratures! Acorre-cu ita fem un repas de la
malela i ja ens teniuca nviantcoses.

Sortima less is d'Horta ---desprésd 'una
nit de concert de venti dep iuja- i, tal com
anemlenlcami, mésa igua, peró seguim

Fem una parada per esmorzar 1, més tard
una altra per... Peroto t est á tancat.

ArribemaPuivert. Ensh ies perau ncot
xe perpo rtar·nos av isilaruncasleli,carl'au
tccar no t uport arnbar.B rs¡ .. elsmésva
lentshiva anar, pero ersque no n'érem tant
ensq uedárem a l'autocarveie ntcomelve nt
elsg iravae ispa raigOes

Continuem el cami i arribem a Montse
gur. Aquitampoclarem la visita: vent, pluja
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I boira. No veiem res. Ens quedem asse
liJUl$a faulocarilaguia ensla fa lp1icac:i6
delcastal.

Fem una parada par e nar, TOlSleniem
~gall8 ... El dlnaf Ya ser molt bo, l 'l>is
IOOc".ComqueplovJa,oovanpode ranllla
Ilion a col~r mes escaroles , pero, comque
van veure que anavem moll agermanalS,
d'una lulla van ler-ne un bocí per cada ptat
O'olives, sois en temenuna: la de la veOVO'
nya, lavanposarenun plat ila laparen
amb ertrosset d'escarola. Es van pensar
que ningú no se n'ado naria. Aixo va ser
moüc pe r rnrre una esícoa

Tomem atar cami, sem
pre acompa nyab de la pluja
Sortque elpaisatgeeramolt
bonic. Elscamps jano lenien
mes set. Semblavetl caees
d'arrOs. Elbosede lamoo ta
l'Iya. negre, ésprec06s, Bé, ja
ambem a Castres.Aquí lenim
tllo lel . EnteleIOl1ar ales fa
mlliesperdlrquehemarribal
bé , ens assabenl em de les
barbarilals quel'a'guaha let
a caraumvaüescree ce sc-

~a~~:c~~~~~ mica taro, anem

El dlumenge llde junr ,ta mbé ens lle'
vem ben dllora. Sortim punluals, anem a
Albi, hi visdem la basilicildeS8nta <Alcllia .
Quan hi enlnl$, quedes meravellal par la
sevaafQU~ectura~unafiligranagObca-

hi ha una barr8ja d'esbls, románoc. gbIci
també té algunas parels amb pintures que
escoosefVeOdequanhivanseralsQno
ee ees . Una gran rquesa dart . La pan de
lora té més aspecte d'una lortalesa que no
d'una bas,lica

DeSi?résvisilem el moseu de rcoccse
Latrec. Es bastant gran. En soeur-navam
aner a veure er "pont vell". El nu pc rtava
moltaa igua.Enl reelventila plujaqueno
ens deixava,noerag aire agradable passe
jar, p8ro lots a vecreer ponl. Told'una. ja
voleia.un paraigua ,fentuns granssaltirons
Ens reccrd eva la Mary Poppin$. Va venir
ben just que noané$ a caere ar riu

Oesprés,a d,nar.Ala tan:la., un recorr8
gutperveure cases . una p1atra,un rnono.>
meot, El lennomet re marcava. a IescWlcde
Iala n:la., 10 9' ausde temperatura. Una mica
Iresquets, Si que n·estávem. Peró lIi xó no
80S privad'anaraoirmissa Pe<cerl, en
saber que e<em cataians, ens vanatendre
moI\ be . El mossen ens va saludar. Havia
estat a Barcelona durant les Ohmpiade-sdel
92. En comenoyiu la missa, es va dirigir al
francesas par a oír-íos que érem catata ns
de Barcelona, Segons ell. coneil la Sagra
da Famil ia I la Pedrera. Nc saltra s teiem el

~~t~~e~:~~~~ ~
sorti r de m'ssa , tom ema
obrir elpara'gu,&

Dillun l 12 de ¡unr . a
lesvultenpuot,sortJm de
CastresperanafaCan;as·
SOlla. Ef cam i és mol\ dis'
lrel i, de moment.1'IO ene
pIou.AQuiv'sitemel cesrea
de la citlioo CarcaSSORa.E l
gllia ens n'explicaia histó
ria, perÓ,lillel S,n ohihacap
vidre a tes fmestres.tctson
lor ats.perdelensar·se de

I'enemic, us asseguro que de ventilatsja
n'está.vem. El cesreu té dues mura llas. Des
prés d'un reoc>rregul par veure una mica el
poble,queésalli mate'~

A ialardaanemaNarbonaavisltarraba·
d'aoo FontIredaquehaviapertaf9Jtalsc:is·
lercenc:s . UN. senyora ene va ler..., larg
historial del moneslir de rOrdedel Cister

:::r;~a~~~~~~~~t
ha res, perOsi una gran obta . Té un petil
jardi que conté 3,000 rooors de d~erents

ctasses.L a históriadel monestirés lIarga
per expncar-ta

Acabada la visita, emprenem la tomada
a casa. Elcamlésllarg, per ó no se'ns ha
let gens pesal Hem riguluna bonaestona
el<plicant algun acudit i alguna anécdota
Hem anibalbé itentbonacara al mallemps

PiI.. Uatlí
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ENTREVlSTA

Núria Solé i Serra
Sócianúm. 68 deis lI uisos d'Horta l Nascuda el dia 26 de maig del 1956

La Nuria es la que fa quatre de les fil ies de la nissaga de Ferran Solé. Dnr que va
néixer un dissabte al migdia peI'Óque nose'n recc rce cens. Segons li conten, ra seva
germana Roser, queten ias isa nysacabatsdecompl ir feiaquatre dies,estavamoltpreo
cupada pens ant que la nouvinguda fos castellana i no cafalana com fofa lafamília. Va
sortircafalanal

( qua~~~~;, ,~ali2s c~::i~J;~e~e~~lo~~ r~~~
Chap l. De primer, m'ht acompanyaven les
ge rmanes grans; en
córrere l temps , jahi _
anava pet rneu comp-
te, amb les vemes de
la meya e dat , la
MontserratA raga ll i la
unsua Soler. Moltes
ta rdes , trucavem a
can Castellet, al cap
dava lldelcarrerSal
ses, perdemanarro
ses, que regalávem a ~

la meslra, I'Anna
Gu injoa n, que v iv ia
enfrontm afeixd 'aque
Ilacasa, cosaqueno
sablem en princ ip io
Ouen ten ia sis anys
vatp vrure una expen
encta escotar molt
dura. Era la testa de la

( Candele ra, el mssab
\.. te de I'any 1963 Ha

v lemanataescolaalatarda,u nesquan
tes votuntánes Afas cinc, hora de plegar,
comencava a nevar. Em vaig quedar en
darrerabuscantel meu impermea ble. l es
mongesvan tancarlesgrossesportesivan
marxarcapa lacasadeCampoamor,sen 
se eooner -ee que jo era dintre. Em vaiges 
pantarmo ll.Deprimerplorava,d€sprésva ig
anarrumiantunasoluci6itranquil' litzant
me,conveno;:udaqueemvindrie na ceeuu 
rar quan em trobessln a taftar. Vaig abr ir
unafinestraicridavalalietaQuimela amb

fotes les mevesf orces, que és la que vivia
més a prcp de resc cre. M'acomp anyavaa
tocsde lacampanetadela professora ,La

neta, pero, no podía pas sentir-me parque
eraa labotiga, la mercena que hi haviaon
ara hi hae l supermercal. La campaneta es
vadesmanegar ime'nvacaureu ntrosal
pati...Va ig recorda rquea l'escolahihavia
telélon i josa biatresnúmerosdemem6ria
eldecasa, el delsavisSolé ie ld e la meva
compa nya luisrta . Trobar el tetéton fou di
fíci l. Cal ia puja r al pis de dalt on jo ma¡ no
havia estaI.S'a navafen ttoSC.E ltelé lonera
penjat a una paret. alt. Neces sitava una
cadira.Ontrobar- la?Enlraraunaclasse i
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arrossegar· la... Als dos primera números,
no em respongué ningú, A la li , la mare de
la unsne em conteetal... El rescat estava
enm arxaL.. Al cap d'una estona que a mi
em sem bré una ete mttat. s'obrien les por
tes i les meves üenranes Carme i TIlde
rn'abracaven. Oues monges em contempla
ven astorades. Per últim, aparegué mig ran
quejant, la Madre Ramona !... S'haviaaca
bat elmalson!

OOAA.- Canviares d 'escola, més en
davan/?

NURL- Quan he de/er el batxillerat.
passc a les Dominiques de Campoamor.

DOAA.- Va, expllca'ns més eaécoo
les de la leva vida escolar.

NURI.-Apar1 o'a stuoíar, tenia temps
per jugar i fer esport. Semprem·haagradat
re spc rt ¡ la gimnástica, Hecc nec que era
moltágil, Sempre esteva a punt de ter la
vertieal.Pujav a el carrer Salses fenllaro<fa.
Anava amb patins per casa i pel carrer. Ju·
gavaa püota enjocstrclvlo uals. Reco rdo
que cantava, tot jugant: "Te, chocola/e, calé.
¿Oué me da usted? ,,(?)... Lacaracolllia,
viva Sev iila ... " s anava a "qcmes". Feta
aguantar-les als meus germans, enXavier

i en llufs. Mai no pa·
rav a. A t'esccta . les
cornpanyes no vejen
jugar amb mi pel l et
q ue mal no parava
Era el 'num ber one"
de les gomes!

DORA. - Ouan
comenc es a te r es
port, en eqUlp ?

NURL- Als tretze
~ an ys fo rmo pa rl de

req uíp oa basqueto e

~:~~~I~,o~;~,~~r;~~(
els agradava gens que
[ uq u ésarm a [ces
' rnascuuns" com IUl·
bol, parar i matar, ce
va ll/or t aquan ta't
for l.. . co mencavem

Setembre 1977.- MartaGispert, Rosar Solé, Montserrat Vega, Pere ers entrenaments a les
Torelló( entrenador), Nuri Solé, Neus Garrlga I NeusLlorca. vuit del matí, abansd e

res ciaseee. e enavern
la parel del pati, perquel a porta era lanca
da encara. No tenlem entrenador, fins anys
més tard,q uanléiemcinq ué de balxilferat,
que en/ ou enJ ordi Valverde. Apartd el bas
quet, várem lenir una magnltica prol essora
de gimnastica 101 una temporada , el curs
70-71 que ensv aen trenar molt bé i que va
aconseguirq ueestes una inversi6 en equi·
paments esrorncs. deis cuars jo en va ig
gaudirmo lt i qued 'altresalu mnes n'hauran
gaudit també Tres o qual red el nosl re equip
escolar várem lo rmar partde I"equip de la
Uni6 Esporüva d'Horta. Jo vaig jugarlins la

tem~~~~a~21a~;;~~J;a~~~C:~d: 'eqUiP(
deI Cen/raP arroquial d'Horta?

NURI.- Si, pero només va funciona r
una temporada, el 1974. Aquest equlp el
va tormar la Neus Liorca i I'entrenadore ra
en Joan Vllá. etrormaverr c Neus Uorca
Neus Garriga, MontseA ragall, Elena Matu
te, Oolors Pérez, Núria Sarta , jo, Nú ria
Solé... i algunes altres encara

DORA -I fu/bol?
NURI,- Per ti tutoor sala ! Orqanñzare m

une quipq ue jugávem de tant en tanla les
24 Hores de l'Esport d'Horta que se cele-
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Agost l999 ,-la Nurl ,el marililes 'i l1es.

brava amb molt d'exít, cada any, el mes de
setembre, al pati del Cau . Mést8rdvaig to r
mar part de re qurp organ itzador, juntament
amb ele ge rma ns M ique l i Ne us Garriga
I'Ester Sust. en Josep M. Pral , les besso
nes Bernal ,e n Joan vlnyesrrmemany

DORA - Ja recordo aquel! rebomcon
degenldurant24hores,sensedescans!

NUAI -Vandur armoltsanysaque lles
comp etic ions ! Era tol un espectacle. Ven ia
gen! de tcts ers baffle de Barcelona. Em
semblaq uecomen«arencapa l'any 1971 i
van oura r cuas ¡ lins ats a nys ao.uo ¡a era

r casada iencara hijUgava. Record.,. qUe tota
\ 1 co lla de I eq utp venia a dormir a casa , a

estones. l 'equlpdelutbole nsdelemCom
Tu. Haviem tingut, con a entrenadors de
lutbo l sala : en Pere Torelló, en PitoVidal, i
~: ~~~.rt Garc ia, qua n ja érem un equip fe-

DORA - Aclareix-me aixó d'equip fe
deral.

NURI.- Cap a f'any 1981, quan jugá
vem a futbof sala amb tota senetet, vam
aconseguirgrác iesa f'AlbertGarc ia i a f'em
penta de jugado res i entrenadors , que fa
Feceracto Catalana de lut bof, cseé e ets
campionatsoficiafs defutbol-sala temenl.
Abans nomésn'hih aviademasculins.Pe r
fiaconseg uíemfa igualfaflE ls
lreseq uips lundado rsvamser
elCPH ,e lTe iil iefVilanova i
la Gelfrú.

~~~~~V~~n~l~uia~d:~fi_ ~ "
nil ivamenl quan estava espe
rentefnaíxement dera rneva

(
egOna l ilfa, la Laura

DORA - Hem fel un bon
repása/atevavidaesporti-
va. Ara ens poanes parla r
d 'algun altre lema , perqué
has eslat una persona molt
"moguda" i acli v/tats no le
n'hanfaltal

'NURL-Afssetanysvaig
entrar a I'Escolfisme, com a
da ina .Vaig pfegara ls v inl
anvs compferts, havent pas
sal pe r tol es les branques

DORA- Quinas oran -

ques?
NURI.- L'escolti sme esdiv ideix en

branques,segons I·edal. De primer,daines,
després notes guies (en efs meus femps
en ave m separats ncls t noiee. ara no); de
mésg rans,passemalgrupd ecaravei·fes i
pioners, ja mixt Vaig porta r noeetcna ere
últimsanys

DORA.- Tates aquesfes activilals es
laven, encertamanera,vinculadesaisLlu
ISOS

NURL- Si. La majoria de gent lé iem
vida de Lfui'sos. Per descomptaf,jo del tot
Cada diumengea lc inemaoal feafre,e l que
los Vaig comeocar a so rtir a l a Pass ió
aba ns ders dos anya. "terreé ers Pastorets
De més qrendeta vatqte rteatre . de primer
ambe lsin fantils,més tardenel grupj uve
nilq uer epresentáremuna coffad'Qbresmolf
maquesaiesordresde la nostra círectora
DoraSe rra.Mésque ungrupde teatreér em
una colia d'amics de debo que, malaurada
menl,e lt emps i les circumstanciese nshan
anat separa nt Hsjcament. peró no en el re
cord, Em sembla que, actualrnent, aqui a
Horta només hi som en Toni Nerín i jo. Tam
bé vaig actuar a les ord res de l'Armarld
Calaleff que cc rre r cava a ler de director
quanltdelxaven escenan.
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DORA - És cert que en aquella épo·
ca,/e srepr esentacionslealralsméslmpor
/anls eren les que represen/ava elGrup
d'Es/udlsTealralsd'Horla..

NURI,-En PepM ontanyesn' era eld i
rector. El meu somni era poder actuaren
aquel! grup, pero encara havia oe créber ,
era massa petita, Ouan vai9,arribar a l'edal,
ia no hl havla Grup d'Estudls d'en Pep. Es
una de les tantes l rustracions que arrosse
gol No sois de les personais vsin ó les d'at
gunsde lanos tragene ració,

DORA,- Parla'ns de les frustraclons
NURI.-Els canvism undials,h istÓlica·

ment.comencen el maig del 1968 a París
Jo teniadolzeanys iemquedavaembada·
lida escoltant les germanes gransque en
parlaven arroentusiasme, semblava que ho
visquessin iq ue intervinguessine naque lles
' mogudes", Va ser eln aixemenl del mite det
Beatles,de l movimenthi ppie,d el naixement
du la Nova Careo , de re Iluita pels nostres
dretsdepaísca talá, les revoltes universitá
riesar reude lpa iS,et c.,et c, Tota ixóm 'en·
tusiasmava i es pe rava amb oent tenir uns
quants anys más per a incorporar-me en
algun grup, per participar en ' rnoquues".;
Peróq uan arribo a I'edat desitjada, tol s'ha
acabat elsBeatlesseseparen, Franco ja
és mort ij a hemaoonsegu il leniru nap resi
dentde la Generalilat, ja no hi ha Iluites uni
versilá ries, desapareix el movimenth ippie
surtenaflor d'aiguae lse rrors iespacilica
l'ambient i eI Grup Teatral d'Horta ja no ne
cessrta sls t jutsoslens abandona

DORA - Sort que el queda I'esport!
NURI.- No és que estigui traumatitza

da,n i moll menys!Pe rósuposoqueaques'
la es la causa que una part de la genl oe la
mevagene ració,en tree ls4Q ie ls 45anys,
no som representanus dinsde la soce tat
~~vamestaraIPuntconc ret , a lahOra jUS-

DORA - Saps qué en dela en Pere
Calders, d 'aqueslagenlque valla /napa
dia? "Lagenerac ióperduda ",

NURI.-Potserésmoll fortd ira ixólJo
dono aquí la meva visió que es compartida
per molts deis meus oompanys d'equesta
edat meva,Novoldriaperó,genera litzar,Pe l
quelaa mi ialsmeuscompanys,somels

pares capoavanters de les assooa co ns de
paresd 'escoles i insli!l.Jtspe ro npasse ne ls
nostres fills, sempre a punt de lluitar per ells,
pelsseusdrels,per lessevesmillores.Pri·
mer.ersñns. t nosanres.eromorat

OORA - No obstanl etxó, vas anar a /a
Unlversltalletvas "mullar"semprequevas
poder,

NURI.-Sí, perónoafer revollade la
dura,si nó a estudiar L'any tsra comencc
esludis d'psicologia ai'Aulónoma de 6ella
te-re i acabo l'any 1978. rr ecenev e a les
tardesafi depa gar·mee lses tudis, de "can-

~~iu'd¡:~~L~eV~~e~~n~s~~;~~~~~s~: i;:~ )
lolselsa rtlslesdob ladorsdepel·llcules, Era
molt curiós "veure" la veu de John Wayne
de Paul Newman, etc. A partir del 1979
comenco a trebaltar en la mevaespec ialitat
d'educacióespec ial. TrebaUodemonitora i
educadora a MontserratMo ntero, un anya
San sebesuao , el 83, com a psicóloga, El
cure 84·85 comenco a reecota especial de
r'eesocteoo Ginesta , Mar e de Déu de
Monlserrat, al Clot Ara esnc al centre espe
cialdetrebalid 'aquestaassoc iació,aSant
Adrtá

DORA.- El queda temps encara por
parlicjparenjuntesdepares?

NURL- Tanl I'Albert (el meu maril) com
jo se mpre hem estatuca ts en ies asscciací
ons de pares de les escoles de les nostres
filies; som part de la junta permanent d'AM
PA,cosa que ens ocupa el nosire temps oc
"Ueure",

DORA - I r esport, ha quedal oblida/?
NURI.-AixÓmail Les filles lan basquet

~7~:~~~~~\i~~~¿:~~;~~'sT~~~~~:~;~. )
rers. El que sigui

DORA.- /elsLluisos, que?
NURI.-Lamevavinculacióa ls Llu'lsos

d'Hortahaestatmoltgran.E lpare, presi-
dentt antsanys !Tota lafam íliaaet uantd 'una
maneraoa ltree n las evavidasoc ial!Jom 'hi
he sentil sempre oom a casa. Actualmenl,
encara que noparticipi coes.ee uot scs
ccoñnuen essent CASA MEVA.

DORA.- Bona minyona, la meva filia!

Dora Serra I Juny del 2000
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TEA TRE

Lisístrata
d'Aristmaflll6

Oissabl e 6 i dtumenge 7
de maig dBi2000

rem 1Omllf-!o a veere
RogerMafljn .- Potserésquihatiog.Jl

menys leona. Noobsta ril ailla , no ha Ó9S-'

merescut la SIlVaac:tuaci6 . Esperem no
vee ecoeoes

El gfl4) ésjove i lopaarrblesdilicullats
QU800mp0rtenles ca~, Saben

vocalltzar bé (de Vi.!Q8desCOITen massa) i.
sobreIOl,sabenmoure'sam b "sollufa·. E1s

falta veteranía, nalura lment,
pera aixonos'adquirei~ Sino
ésam b el c6rrerdelsenys ,ee
ballant molt,actuantseguiti
estorceot-se al ma~im , Conl i·
emquese'nsurt inIAl'ul ,elp.l·
oec erorecessat oercce
rem! - O.S.E.

¡Anda mi madre !
De.JuanJoséAJonsoMiIIán

Dtssabre15 ;6~ 16d"atridBi2000

El Grup t eaírat deis llul sos, secce
aduIts,eos ha tet passar una pareldl'tG-
reslescaig~divertid&s

L'obl'a 00 Juan José Alonso M,lIán trae
la ternes ecners amb comi-

)~~~i~:'~e:7 u~~:~:f~~
deis nostresavis?

¡Anda mi madre! Sembla
una comédia en Ires actea.
erca re qce.reairreotsco tres
eceeoes d'un acle sobre el
malei ~ lema, tracta t des de
diterenlsOpbqu es:unalami
Iia pobfa, una de nivell mi~i

unal1'acabaladao ,simésno.
que no aparenta, Se~e hi
ha una eve que fa nasa , Les
sitIJ8Cions que es van desenvoIupanl al
l arg de les l res COl'l'lédies ens han lel riure
i alhOl'll pensar arnb amargorperqué po- El grup juvenil del CPH s'han embrao-
den serreals. massareals, perdesgrOOa' cal en preseotar-flOS una obra greg<l que

La colla de nois i nOlllSqUII han actual va ser estrenada rany 4 11 aC. Pensareu
enshan complagul i eehem de I&licitar. que esuna obra -rcveueoe-.Donesno, El

Marta Femánde z.- La seva caracteril - lema és vigent avui dia i les sncaccos po-
zació d·ávia. la millor' den ser les mateuee, amb un alife ambi·

M,rela Pll rés.- El més oestecat perso- enl, returarmeot
natge, el de la nena rica No sé com era el Ilenguatge gree

) m~o:r:rt~:~a~~~¡; q~~~a~:~~i~: ~:~~~~p~a~~~~~u~s~~ras~use~~~u~ I~n~
eesse miljar.a gualg9 vulgar, bast, de molt mal gus!. uas -

Raquel Pfa\. - La nena lima tant d'esfo fl¡ d'a questa
__ """"'~.bm~! gm ",,, ,, ,,,,,i"_,"~,

Sanliago Pérez.- eece- " morilzar tals parautes que

"m ",ue la seva columna deg,fade"n la no,' ', Ira par l.vertebr al hag' millorall el f i Tarméhetrobat moll ex.a~
puguem tomar a veure ae- ral la plasma ció d'algunes
tuarbeoaVl8t escenes

Gu,tlem Marti.- Té una Tota la cola han fgel~~

vec e~cel · lent , e'eq cenes en rambientaciólen el ves-
que a¡uden a adaptar ·se a tuan . Hi ha un bon nombre
diferents personatges. esce- de Mur.; comedl.8nlS, cosa
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que ens omple de sanstacco . Els actors
del teatre deis L1ui'sos no s'acaben

Pero, repeteixo,el llenguatgeeramo
lest i inadequat

Espe rem noves rep rasentaclons on
puguem gaudirt ots, joves ive lls, - D,S,E,

Godspell
Diumenge 14 demaig del2000

El dia 14 de maig, es va representar
en el nostre teatre aques t espectacle de
cairetlippiequee sv a estrenara lano sl ra
clutatl'any 1976

Es una esce nif icació de la vida de
Jesús traslladadaa ls nostres dies,

l 'equip d'actors, acl riusi escenógrafs
són un grup de genl, les ecats deis quals

cscu.ra emre els 17 i 45 anys, pares i fills
catorze actors, quatre muslos i una gran
collad'ajudantsq uepertanyen algrupde
teane de l'Animació Miesionera deis Como
boruans. Des de r'eny1997 que van ter la
primera representació a rescora comboni
ana,hanactualperdiversesparrbquies
e'a rreu ce Catalunya: Serga, Mollerussa,
Graooners.Avmyo.Barcelona ....

La seva aitnnstatasca serve¡x per a
catequltzar itambéperarecaplardiners
per a un oroject e missi oner d'ajuda al
Sudan,projec tea nomenat:Pla tsiollesper

aR~~aaquestaactuacióde l dia 14 segui- )
da per forya públic, es va deslinar la mei
tat de la recaptació per al projecte de la
Parroquia pera la Campanyade la Fam,
de Mans Unides 27000 pesse tes. 
D,S,E,

La revetlla
Dissabte 17 i diumenge 18 de juny del 2000

Ju l iol 20 00 I- 16-

Dia 17, hora 16 = comenca la «moguda" de pent. Arriben a glopades. La Silvia, la
Montee i la Carme tenen feina a maquillar i pentinar grans i peute. dones i nemes. Llar
guescu es.E ls rostresv ancanviant d'aspecte.Ves l its ipen tinatsens traslladen quaran
ta anys enrere

t' escenan il a sala sen una aleqría de Hevejna de Sant Joan!
Elsart islesmésmenutsobrer'luns ulls

comtaronges! Que passa? On sorne
La tensió puje.s'accstal'nora
Tres quarts de s.s= Baíxa elteló. Obren

les portes de la sala. Els actorsj oves aco
modenelp úblic.D allde l'escenati , les últi- }
mes ordres. Ouaranta -set actc rs i ecmus,
més oívutt operarle. di rectors I ajudants,
s'astan concentrant en la seva tasca

18 hores ... i una mica mss e co merc a
resp ectaclelTot rutüa bé !

A la milja part, repar limenl de coca i
begudesperatothom.púb lic,actors io pe
ra tis . Ai xóéselno~amés'

20 hores e Al so d'una rumba, ectors i
actrlus saluden el Respeclable Públic, que
elsaplaudeix,e ntusiasmat.Parlamentsde
rigor dels organitzadors i de la nostra presi-
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denta, la senyora ceo-e Oliva Obseq uis ers . trE!balladors. més oesteeets Apla udi
ments moll especials per a técnics I per als directors Maria Teresa Ca mpma ny (aquesta
nena val moll !) i Daniel Comas(rhome dels molls ohcisJ_I vinga coca I refrescos!

Die 18 .. aepetce de la jugada. (Oh , quina pena' Ja ,"ha acabatl Ara QUlI erosha
passilvemtan bé'l

TESNIS DE TAlJLA

) Hem patit pero ens hem salvat

Oesprés de de rrota r enla penú~ima jornada el ClubPalma per 4 a p
2, l en la cenera er Girl'lOóllshc oe t erraccoa. lambé per 4 a 2, hem
seweua calegoria de Primera Naciona l, gracles al goal averageparti-
rolar amb el club Gimnástic . Grácies a aixb també hem manlingU1les
calegones Segona j Te rcera Nacional, ja que , malgral havar le t una
boI'Ia 18fT'4XJfada, deperliem de I'eqoip de Primera par a no bai lUlf de
ClItegoria

Lesdassilicao:::*:lnlinalstlarlestat
Primera NacionaJ:equipsparticipants: 10;cla ssitieaaó:lWtloc .
SegonaNacionaJ:~ips partcoams: 10: classiticació : ar loe
Ten;eraNacional:equipsparticipants: 10;cIaSSllicació:7Blloc.
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L'equipd eve terans tambéh a aconse·
guil conservar la maxirna cateq ona cata
lana,després de derrolarper4a2 el Sant
Andreuen eld arrerpartit.

L'equipJ uvenil,despré SlfacabarlaUi
ga en tercera posiciódel seu grup,hadis-
pulal la compebCióde copa . en la qual ha
es ta, eliminat en semd,nals pe! T.T, Pre-

"'"El passat mes de maig, el nostre pga-
dar Héctor Montañana va guany ar dues
medalles de broeee en la prava de dobles
als campionats de Catalunya 1crEspanya
un iversilaris, disputadas a Barce lona i
Avda

També nemperucpatamo una orscre
la cteesmcacrcen ereca mpiona ts de
Catalunya Juvenil, disputalsa Torelló

Campionats de Cata lunyll de Veterans

Es van jugar elsdles 11 i 12 de marr,;
del 2000 al PavellóMuf\icipal de Ponl de
Suert , Del C.P,Harta érem Josep M. Miró,
Joan Rabejai Josep Mora

Elprimerdia, dissabte 11, a mig mat í,
vam jugarperequips i vamqueda.segoos
del g~. I , a la tarda, comenr,;aveo les elt

minatOfies per ecccs 1 ens tociI.amo el
Congrés que ens va eliminar. I rendem.il .
dlumeoge 1 2,~venles proves d'in-

dMdualsldedobles. TD
tes eren elimina lófles.
Vampassar~sron

des d'individua ls, perl.I .
enclobles ,ensvan liqUli
dar a la primera

Aqoestanylescoses
no eoshananalpaslan
bé com la temp orada
anterior.

Camplonal. d 'E8panya
oe veterane )-

Es van jugar oer ae
d'a br üal '1 da maig. al Pavelló Municipal
de Guadalajara

Hi participaren 12 AlIIonom18S,Del C.P.
d'hortahi vamanar BenitoMorano.Joan
Paraja I Josep Mora. EIs tres vam jugar
perequips, En clobles, Benftol Pare¡a. de
40 anys , 1Josep Mora amo un company
del Cong rés ele Barcelona que es dio Tor
res, de 50 allyS. EIs campionalS van ser,
en general, moIt ben org.anrlzals; perO el
lemps Ioudolent, amb dies de pluja I lre<l

En la prova cer eqcios vem qceca r
c1asslficalSels vuilens. ienla prova indivi
dual 00 40 anys, Paraja.16é cLassificat, i
BeM o Moreno, 32e, i de 50 anys !Odlvidu
al,JosepMora. Sé, i en la calegoria de
dobles SOenys.Josep Mora rrcees rc co
grés), 3erscl assil icatsd 'Espanya, Ensv an
donar medalles

Aquesl campionat d'Espanya vateni .>
un mvell rrcjt art.je coe la majona de par
ticipanls juguenenladivisió d'honor i hns
hi havia estrangers

Josep M.Miróva estarpresenlalscam
pionals del món disputa's a Malalsia el
pesset mes de ma~ i lé presrstanar a sn
parbr uns cursosper a arbilfe $ inlemaciD
nalsarArgentina i Ej sa~ador.

Seccló de Tennl . TlIul ll
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FOT06RA FI A

Concurs de diapos itives
f OTOGRAfK:; A la cíutat de Barcelona, el dia 4 de juny del 2000, i enel doml
c.. el. cili social del Grup Fotogrilficd'Horta , secciódel Centre Parroqui=-i ::t:::: al, carrerF eliuiCodina,7 i 9,reunil s el senyors
~ . ~ Manel Maya Galtés, d'Aprupacto Fotoqráñca "Sant Joan Baptls-
"lI) . . $! la"; Josep M. Requena ecscn d'Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-

~g , n ~i~~~~~ ij~~;S;~a~~~~~~rad~i de CámaraClub de Sabadell, cons-

~i _. .... I! Fot~~~~112d~~~~, ~~~~~:~ ~~a~:~~i ~~~~'g~~~~~~r:~Fc~~ Grup
) AR RC O UIAL Obres presentades . 243; obres acceptaces, 243

Premi d'Honor, ccueccio d'Anlonio Muñoz aarcta (Badia Vallés) ;

1r Premi, T ltol: Amor de Madre, de Santiago Muñoz (Málaga):
2n Premi, Tltol: Natura-2, d'Antonio Pulido (Viladecans);
erPremi, Titol SIT.·2, de Cosme Oriol Riera (Cerdanyota)

Classificaciósocial:

) ~~';;:en;;;, ~)~ :: ~::r:;~~;, ~~r~;~~~;~~a~:~asa,
GrupFolográficd'Horta

Regats per a la família i als andes•••
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Ha mort el germa Felip

E1óeg8oelsGetmansdelesEscoiesCns
\larle&,elgetrnáRamonPrat iGodayol. co
neg.rt pef tothom per rhemJano FeIIp, ....a
la sevaánmaa D&uellia4 de julyóel2000,
e I'edal de l 02 anys (menys 15<i\es)

Havia nascut a Torelló el 19 00 juny del
1898 i mori a Cambnls.a lc ol·legl-rasdé ncia
de La Salle, en ~ivia des de feia uns anys

Fou sote rrat el dllluns dia S, en el cernen
liriq ue e1sGannans tenen dms !a dlta resi
dencia deCarntlfils.Elsoo record¡:¡toridiu.
inler a lia:
"Hamort oo respera..;a dela R~ee

ció. despfés da Yiure la Consag raci6 a D&u
oom ebon Germa de les escoes Clistianes

"Hanestat les prindpa ls etaoes del seu
l arg Cami:

"Torelló, Hoslalels, Bujedo. Sant Celoni.
Horta Palam6s. Granollers.Monlcada. Hor·
la .Fraro;:a('etugial),Sant FeliudeGui~ols.

la Seu d'Urgall . Puig-Raig,Manrasa, Oliena.
Calal, Gironella, Tarfagona i Cambrils."

"-eom que el germil.Antoni Paiom ens
avlsáteletc mcamar uamb el tempamolt just
el diumengeala tarda -ens diuJ ordi To·

ceso-e<fHorta sois assistirem a r eeíeea
ment en JaumeCaminal. jo i les rest-es
esposes . Acabada la ~rimOn,a. bastant
solemne iemotlVa ,un germl!l lIeg i un vera
en honor de rhermanoFelip

"El germil. Felip lou una persona que,
durant la eeves estadas a casa nostra. va
saber integrar-se a I'Església , al Centre
Parroquial i al poble d'Horta. Weqredava la
música. Tccave el violi. Era etccnat a res-

:~~=~::~~:s::~~v:: )
requilp que ell havia Iormat

"Aliaona t a la fotografia.rany 1943, en
come..;a'-se al nostre Centfe les repte
seotacionsde1.8 Passió, ellvafllf les loro.
grafies delspr;ne;pals personalgesquehi
represenlávem.
~a lenirmottacuradelanootralonnació

moral . EIsneosque leien la primera comu
ni6anavenpreparats.SabientoteslesOfs
ocre i sabiel'lQue si9'1~icava rebeeper pn
me.a veceoe a Jesús Sagramental. Tenia
contacte err e els pares deis alumnes, per
que ell l als d'altres hermanos, assistiena
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les luncions dels Llui'- "
so s; es posaven a rér
tima lila i, duran! ere
entraactes, contes ta
ven les oonsultesd els
paresque voñensaber
com anaven els estu-

:s~~~~~t~~!'Y~1d~ ~
35- , deixá, provisio
nalment.rf e dir-se ner
manoFelip,per impar · ¡.

'l ir les se ves c lasse~ .

ll leshores en catala,
amb el nomd esen yor
Pral."

"Lam ortde l'escolá", deJacintVlI rdaguer:

Així ccmenea unpoema que Joan Homar
i Gibert Ilegí el dia 26 de maig de l 1998, en
la vis ita que un nod rit grup d'hortencs teren
a l'hermanoF elip, amb motiudels cent anys
que faria un mes mést ard

Femu np etilsal te nrere
EI 13de maig del 1991, Jaume Raurall,

Joan Bartrolí, Joa quim Bordas ¡ Mariano
Bona\. anncsaiumnes f-ortencs delg ermá
Felip, anaren, amb un cap de cotxe, a
Tarragonaaveuresiencarae ltrobaven a La
Salle c'aqueüa c utet. A1li els digueren que el
seuprecaries tatdesalutelshaviaaconse llat
oenasaacar-oa la residencia de cerroüs., I
a Cambrils ej renooareo,amb 93 anys decat,
quasise nsevisla nioida,perórecoldantmo lt
bé ets seus anys passats a Horta...

L'any següent hi tomaren (acompanyats
de lessenyoresdetresd'ells) ,bo ipregun
tant-se s¡ encara serlavlu... I el retroba ren
més trempat que rany anterior, I el germa
Felip elsrec itá.a mbsonora veu, unm unt de
poesies

Encara hi tornarenpe l terce rav egadato ts
quatre .

Psrooom que se'ns na acaba ¡ el pap el ,
ho hern de deixar aquí
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Josep Forn ¡ Rodríguez

Deecres oe més ele Ql.I<lranta anys de perbcpa r p1enamenten el ceoee ParTOQl.lial
d'Hort1l.--exactamenl , das de! 20 lfabri l de 1957- , en Josep Fom ees ha deixat par anar

aVi~let~:a~~r::~~,~.fr.7$~=:;~i
actua lmen t mé s coneg ut de is ucrscs par pan
de la ~l delbarli . Aid ho deia IaOora Se«a

en rentrevista que ~ Iéu i que es pubIicá a les
pagines 12a 16 del num. 46,clectesemblede
1995, lfaquest BUTUETi

"Mstreviriaa dUque en Josep Fom es91

~1r;:~a~I':.~~:mU~~r:,~::: )
amuntegant pape rs a secre taria, escombran/
elve st{/)ul, recollint clauSOpunfesdecigarre·
les a l"escena ri, ordenanl les butaquesde la
sala f...] i venent loIeria pels vol /s de Nadal, a
lasortida del" esgt6sia.; reparrinrpropaganda
(...Ja la majoria de botigve s d·Hot1a.·

EnJosepha c:ooegut molts i mo/lsaltres
socis . I ha ce rtccat en rnoItesjU!'l tes directl
ves . l tns n'ne estat presoera. üraces a eM,
el centre na soperet epcques otens Ha es

tat un activís sim vocal de Propa garKIa; com si digué ssim rer'lgan xadorollCiaId e carte lls
La eecce de Cir'lema no hauna estatpas erq ue éssense eu. ..Hafetsempre una tasca
per sisten t, moIt personal i cal lada, qued'algur'la manera ha inl lull en mol tes oca srons en
la vida dels tnnsos . El Centr e Parroqui al d'H orta ha estar un tros moIt Importa nt de la
seva vida , oom diu ell mate ix al l ina l de ren trevista eoeos citada'

"--El Centre esla me va vida. M "hadonal moIfa feina. que jo mateiJrm 'fle buscar. I
n'estic moII satisfet Repe/eiJro: 91Cen tre és la meva rija"

Josep, gráciesetl nom detots, per totauna vida dudicada ala Uuisos d'Horta . I,
encara que el t,ndr9lTl una mica lIUflY.conta rem sempre --tal com tu ens has dlI-, amtl
la teva CQI·laboraci6 que, pera roeartree.eerreee eere mcn veioosa

nc.e . 1 M.G.M.

SAI.A I>EU: CTURAC:======~~1!!E:======::::J1 )
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RACONET DEL SOCI INFA NTl L

Els noms deis mesos

Gener.- Deriva de .Janus, el déu roma que tenia dues cares, una mirant cap al
passat i I'altra guaitant cap al lutur

Febrer.- Procedeix del ueu ' februa' que vol orr punucar En aquesta época de
I'any tenien lloc les cerimonies romanes de purificació

Ma'9,- Ve de Mart, d éu roma de la guerra, i a l'ep oc a de H ómul era el primer mes
de I'any, que aleshores tenia 10 mesosd'una durada de 20 a 35dies. El re¡ Numa
(aprox . 700 anysaC) introduí 2 mesos més{ generi lebrer) al principi de I'any,pa ssant

)nar~;rI~~ ~lét:~cSe~~ origen en la paraula lIatina
"apenot tobnr] . . esrecoce en coeies nae e :
l lors comencen a brotar ~

M".,g.- En honor de Mara , l illa del déu roma
Atlas. .

Juny.- En honor de la deessa Juno.
JullOl,- En honor de .run César
Agost ,-Procedeix de i'épocade l"empera-

dor Octavi César August, qui va donar nom al mes
Selembre.- Ve de la paraula Ilatina "septem" (selé) . Originalmanl , li ra el sete mes

del'any,
Octubre, novembre i desembre.- Conserven els noms que tenien a re poca en qué

l'a ny tenia solamenldeu meses . Els seus oriqens s ón els rnots Hatins "octo", "novem"i
' decem" (8é, ae r l Oé)

C a rm i na

Poseu, com sempre, les respostlls a les
capses que hi ha alt aulell del bar iasecre
tart a

La totogra/ia reprodui'da al BUTLLETí
l nterior (el núm. 63} corresponiaa l'avís
de "manega" que hi hadmtre de la sala, a
má esquerra

L'encertant guanyador ha estat, all ra ve
gada, per pura cesuaetat, en Jo¡di Sitja i
Brunal

Us mcstrern un nou ' racó''. Aveure qui
I"lIncelta i qu i guanya el rodet fotogral ic
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Generalitat de Catalunya
Departam ent de Benestar Social

Direcció General d'Acció Cívica

,~
"~alunya

''> ~«I é
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