
-  Va mûrir
-  -  -  lescriptor

-  Ferran
Planes, f iII

-   -  de Bagà
Diiluns  va  -ser enterrat  a

Barceiona  i’escriptor,  assa
gista,  critic;  articuiista  de
poiltica  Ferran Planes j Vile
lia,  nascut  a  Bagà,  i’any
1914.  Un  dels  Ilegats  més
importants  que  ens  ha  dei

-        xat ès  “E! desgavell’, la  més
—        coneguda  de  les  seves

novei.!es,  potser  perquè  et
seu  côntingut  paria  de  per
sonatges  dei Bages j de! Ber
guedà,  de  l’exili posterior  a
la  guerra j la Repûb!ica,  que

-      en e! fons  sôn  vivències vis
cudes  per eh  mateix.

--        Ferran Planeshavia  ocu
pat  el cârrec  de  secretari  ais
Ajuntaments  de  Baisareny i

-  -       Sûria, havia  estudiat- la car
rera  de  Filosofia  i  Lletres,

-       que la guerra civil va estron
car.              -

Va  militar  a  I’Esquerra
Repubhicana  de  Catalunya
durant  la Repiblica  i fou  ti

-     nent de I’exèrcit al  front  del
-  sud.  El seu exili va  transcÔr
rer  a  França-, iloc  on va ser
empresonat  pets  alemanys

-     en un  camp de  concentraciô
-  informa  DEGOTALL.

-  Demà,  diumenge,  comen
çarâ  la  Tercera  Escola  d’Estiu  -

de!  Bergued  sota  la  coordina
ciô  de! Grup de Mestres per a la

-   Catalanitzaciô  de  l’Escola.
L’objectiu  d’aquesta  nova  tro
bada  dels metres  de  la comar

-  ca  és treballar  per  la- renova
ciô  pedagôgica  de  les  escoiè’
mitjançant  la  foimaciô  perma
nent,  la  convivència,  j  l’inter
canvi  d’experiències  entre  e!s  -

-   pedagogs.  Els cursos,  que  ofe
reixen  un extens ventall de pos
sibilitats,  seran  d’unes  quinze
hores  de durada  i han estat pre-  - -

Aquést  començament  de  set
mana  eis habitants  i estiuejants
de  Sant  Jaume  de  Frontanyà
(à!  Berguedà) tingueren  la  sor
presa  de  ta visita del  President
Jordi  Pujoi,  el qua!,  amb  la se-
va  esporsa Marta  féu una  esta
da  ai poble tot visitant Iesg!ésia
romànica,  monument nacional

-  i  joia.del  Berguedà.

-  La  visita,  noanunciada,  fou
descoberta  pe  la  mainada  de
les  Colônies  d’Estiu,  qùe  amb
els  crits de: et President,e!  Pre
sident,-escamparen  la’nos’a per
tols  eis  habitants  de  Sant  Jau
me.  -

Jodi  Pujol  parlà  amb  tot
hom  amicalment  i  féu  xerra
des  arnb et_ç nois de lès cotônies,

Des  que  a  principis  d’any  la
Comissié  d’Urbanisme  va  exi
gir  l’absoluta  obligatorietat  de
dernanar  permis  per  realitzar
qualsevol  tipus  d’obra  incloses
les  barraques,  els  propietaris
d.’aquestes  terres  que  estaven
interessats  en aixecar una  case-
ta  han  rebut  les orientacionsj
els  conseils dels Serveis Tècnics
Municipals.

L’objectiu  d’aquesta  mesura
és  evitarel  que ja  ha  pàssat  en
d’altres  ciutats,  que queden ro
dejades  d’aquestes  construc
cions  il.iegals,  que  comencen
servint  per endreçar  les eines de
l’hort  I acaben  transformant-se
en  segones residències. La  seva
precarietat  i  la  poc  acurada
construcciô  que  normalment
tenen  acaba  per  oferir  zones
amb  una  irnatge que  denota  la

especialment  amb  alguns  que
sôn  de  Premiâ  de  Mar  i  ais
quais  demanà  de  quines  fami
lies  j cases eren. S’interessà,  en
conversa  amb  els hostalers,  so
bre  l’aspecte - turjstic  actuai  i
també  l’evoluciô en  els  filtims
temps,  si havien tingut suport  i
contaéte  amb  la  Gèneralitat,
etc.  Se ii féu ofrena,  entre d’ai-
très  coses,  dei disc  de la  sarda
na  “Sant Jaurne” guanyadora
del  piemi  “Sùrdana de F ‘any” a
la  milior  miisica  fa  un  pareil
d’anys.           -

-  En  la visita-al temple s’adonà
d’un  plafô  de  la  Generalitat
—eficara  no  coi.iocat—  on
s’anuncia  la  propera  restaura
ciô  de- la  façana  meridionai,  o
sigui  a  la  dreta  de  la principal,-  -

on  havia  estat  adossada  la rec
toria  que  .fou  enderrocada  fa

manca  de  control,  la  improvi
saciô  i  el  desgavell  urbanjstic
que  produeixen.

Un  delsobjectius  perseguits  i
que  podria  afermr-se  un  cop
el  Pla  General d’Ordenaciô  es
tigui  completament  legitimit
zat,  sera  oferir  uns  models  de
casetes per aIs horts que segueixin
una  determinada  ljnia urbanis
tica.  Aixô  comportaria  i’ender
rocament,  en  alguns  casôs,  de
barraques  i  el  control  absolut
de  l’Ajuntament  sobre  aquest
tipus  de  construccions.

En  I’actualitat  el  tema  s’.ha
tornat  a  comentar  davant  la
propera  aprovaciô  del  Pla  Ge
neral  j degut que ais voitants de
la  variant  existeixen  diverses
mostres  d’aIlÔ que i’Ajuntament
vol  evitar en el futur,  per millo
rar  la imatge  de  Berga.  -

diferents  activitats  de formaciô
de  mestres que  viueni  treballen
al  Berguedà.

una.  desena  d ‘anys -per restituir
lâ  forma  inicial, donar  més vis-- tositat  al  conjunt  i  també  per
poder  donar  la  volta  sencera  a
l’església  i  admirar  de  prop  la
part  posterior- amb  els tres  be
ilissims  absis.  Lvista  d’aquest
plafô  d’anunci  motivà  també  -

que  - preguntés  dades- sobre  la
restauraciô  - en  general  d ‘aquest- beil conjunt  arquitectônic.  Res
tauraciô  que,  al criteri ‘de veïns
j  foranis,  és  victirna d’una  len
titud  imprôpia  de la dignitat  de
i’obra.  --  -  ‘

Seria  bo  que  aquesta  inespe
rada,  j  aihora  complaent  visita
servis  per donar  ûn impuls  més
accelerat  a la reconstrucciô j re-  -

paraciô  total  de! temple que  ha
merescut  eiqualificatiu  de  “ca
tedral  de! Berguedà”.  -  -  -,- JACINT  CODINA
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-  -L’Ajuntàment- -de Berga vetlia la
-  Faparic.ié d—e bàrraqùes ais borts

L’AjuntamentdeBergatéunespecialinterèsente
-nircuradelaimatgedelaciutat,sobretotapartirdela
propera  posada  en  funcionament  de  la  variant.  En
aquestsentitjdesdefamésdemiganyestàcontrolant
laconstnicciôdebarraquesaishortsizonesdeconreu
properes  o dins mateix de  Berga.

-  -

L’Ajuntament vol controlar seriosament les barraques -

-

J-

j          __

JOSEPMONTANYÀ

Vetilades musicals

-  I I
I

-  --  Démà- sinicia là Tercèra
Esùola -d’Estîu ‘al Bérgtiedà

I-

parats  seguint els suggeriments
dels  mestres.  Els ternes que  so
bresurten  en  aquesta  noya edi
ciô  sôn: l’estudi  de  la fora  j la  -
fâuna  del Berguedà,  l’ensenya-  Per  altra  banda  cal  deixar
ment  de  l’ortografia,  l’ense-  constância  que  es  duran  a  ter
nyament  globàl,  l’experimenta-  me  projeçcions  d’àudio-visuals
ciô-  al  parvulari,  la  pre-  sobre  Massanès,  les’ quatre  es

‘-teGnologia,  teatre,  tallers  d’ac-  tacions,  el  pa,  el  ciitellaire,  e!
tivjtats  ‘mifuJs—i- d’altres.-t       pagès I rornandran  obertes  ex-  -

-  ‘  ‘  -  - cicjQls  sobre  material  de  -
Cal  destacar  també  el  te’ma  parvularii.iegta,  matemàti

de  debat  “Com  humanitzar  ca,  etc.,  i herbarj—EJs  cursos 1
!‘escola”.  L’Escola d’Estiu’del  les activitats  es desenvôlïi’parari.
Berguedâ  vol esdevenir  unany  a  les ‘dependêncies de  l’Intitut
més  I’element integrador  de les  Guillem de  Berguedà.

ç

Ahir,  divendres, al Passeig de! Lledô, de Berga, els super
vivents  de  l’Orquestrina  ‘Tab,-?azz”  celebraren  e!  cm
quanté  aniversari  de la seva fundaciô.  Fou una  festa simpâ
tica  en  la qual  volgueren col.laborar  les Cobles  “Pirineu”  j
“Ciutat  de Berga” i l’orquestra  “Atanaga”,  en un emocio
nat  homenatge  ais  pioners  de la  mésica jazzistica  a  Berga,
que  en i’època de liurfundaciô  no foren gaire ben vistos peis
miisics  contemporanis  seus. La Revetila tingué una  bona ac
ceptaciô  popular  amb  mostres d’adhesiô  a la  labor que rea•
litzaren  abans de  la guerra  civil aquests  veterans de la misi
ca  moderna.  El benéfici obtingut  volgueren destinar-lo  a  la
Liar  Santa Maria de Queralt,  j hem de remarcar que totes les
Cobles  I Orquestres  actuaren  desinteressadament.

Una  altra  vetilada musical  és anunciada  per  a  avui,  a  la
fit,  a  l’església de  Sant Francesc, organitzada  per Joventuts
Musicals.  Es tracta  d’un concert  de miisica làssica  per l’Or
questra  de Cambra de Bratislava (Txecoslovquia),  que estâ
fent  una gira per Catalunya,  té !a col.laboraciô del Departa
ment  de Cultura  de la  Generalitat.

I  demà,  diumenge,  al  Casino  Berguedà  (Teatre  Munici
pal),  1’Agrupaciô Teatrai  La Farsa clou  els XII  Festivais  de
Teatre  que tant  èxit han tingut aquest any,. amb dos vodevils
‘d’Eugène Labiche en  versiô catalana  de Jordi  Coca i Jaume
Melendres.  Aquest  espectacle tindrà  I’al.licient  de  les. seves
cançons,  la  mûsica  del quai  ha  estat  composta  per  Hipôli
Mird  les de  “Quinjove  més embalat”  i per Xavier  Escobet
les  de.”Larneva  Ismènia”,  interpretades pel conjunt  “Licor
de  ots’!Uiis  nûmeros  musicals deguts  a  la  inspiraciô  i
bon  fer d’aqu’fprom.etedors  joves  berguedans.

Tres  vetilades musicals, c  ipedetveure,  de signe ben di
vers  cada una, per a les nits estiuenques de l’agost  berguedà.JOrdi PuJol visità- - d’improvistSant Jaume de Frontanya - -

ERRORES

‘En  et edicto publicado et pàsàdo jueves dia  12 de
julio  existia  la siguiente omisiôn:

En  el  Edictode[Jjizgado  de’Manresa registrado al
nûmero 88 de  1.984 e  citava autos de procedimiento
Judicial  Sumario Art. 131 de ta Ley Hipotecariaprô
movidos por ‘la “CAJA DE AHORROS DE MANRESA”
representada- por la Procurador Sra. M  PILAR PLA
ALLOZA,omitiénciosèe( deftiandado SR. RAMON ZA
LABAREDO MOLL.


