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Les ofrece sus servicios de 
RESTAURANTE y BAR 

Mediodia a partir de la una y noche 
a partir de las ocho 

ESPECIALIDAD EN TERNERA DE ÀVILA 
PESCADOS Y MARISCOS POR ENCARGO 

Informes v reserva de mesas: 
Telf 36 41 78 

CAIM 
TU 

Riera s/n. ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ 
Edifici "Za f i ro" 

ELS OFERIM 
Entrepà amb tomàquet 

Pemii - Longaniça - Foét - Llom 
Chorizo i Formage i els deliciosos 

VINSiSANGRiA 

Tr iun fa l " ; amb l'ambient que hi havia en aquells moments 
jo no seria molt optimista en quan a la seva sort. 

El 10 d'octubre de 1920 s'inaugurava l'Escola Parro
quial. Al mit ing inaugural hi van assistir Cambó, Ventosa i 
el governador civil Tarradas, germà d'un metge famós. 

Va ser en aquells instants —i casualitat ?— que va ser 
clausurada l'Escola Instructiva. L'ajuntament va delegar al 
doctor Regès, inspector municipal de Sanitat, perquè dicta
minés sobre l'estat sanitari de l'escola. Després de vuit anys 
de funcionament van descobrir que l'escola era humida i 
mancava d'higiene. La realitat era que aquella escola feia 
nosa, perquè ensenyava a pensar; el mètode racionalista era 
el que s'emprava, i el resultat sigué que, com en el 1909, els 
alumnes es van tenir de dispersar. 

L'ensenyament confessional va quedar en situació de 
quasi monopol i . Hi havia quatre establiments: les monges 
"catalanes", les monges "franceses", els "maristes" i l'esco
la parroquial. 

Eliminada l'escola laica, només restava, als no creients 
l'escola nacional. Hi havia, als baixos de la Casa de la Vila, 
una escola de nois i una altra de noies. La de nois, la dirigia 
el senyor Esteve Carles, que era un bon mestre. Ell sabia 
que la meva família no era catòlica i no m'imposava l'ense
nyament del catecisme, obligatori a les escoles nacionals, 
com es feia el distret quan es cantava "Salve bandera, sal
ve" i jo no obria la boca. 

Als últims anys de la meva escolaritat va venir a l'es
cola, a fer "pràctiques" Marti Rouret que anys més tard se
ria diputat al Parlament català i conseller de la Generalitat, 
que va morir exiliat a Mèxic. 

Marti Rouret era de L'Escala, com també ho era mos
sèn Pere Torrent, que dirigia l'escola parroquial. En certa 
manera, Rouret era deixeble de Mossèn Torrent. 

Es va dir que els " ro jos" havien molestat a mossèn 
Torrent durant la guerra civil. La cosa sembla falsa. En tot 
cas a la "búst ia" de "Serra d 'Or" es va publicar una lletra 
des mentint-ho. S'hi deia que durant la guerra civi l , mossèn 
Torrent havia treballat a la biblioteca de la Generalitat. Qui 
li va donar l'empleu ? Potser el president Companys, que es
tiuejava a Lloret, durant la República i el devia conèixer. 
Potser el conseller Rouret, lligat d'amistat amb Mossèn To
rrent. 

De tota manera, l'escola laica de Lloret va demostrar 
que sabia forjar homes. I avui, 50 anys desprès es reconei
xen els seus mèrits.— G. ROS 
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TROBADA NACIONAL DE CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 

"y^ Para el próximo domingo, dia 1 de octubre, esta pre
vista una " t robada" de militantes y simpatizantes de Con
vergència Democràtica de Catalunya, en el marco de las pi-
nedas de la Playa de " S'Abanel l " de Blanes. Los comitès 
locales de la Selva y El Maresma han organizado un acto 
muy ambicioso que, en su parte popular cuenta con la ac-
tuación de la coral de "Venus Blanquet", así como tambien 
del Esbart Dansaire "Joaquin Ruyra", finalizando los mis-
mos con una audición de sardanas a cargo de la cobla "La 
Principal de Barcelona". 

Por la tarde, esta prevista la intervención de los màxi-
mos líderes del partido, en un acto que pretende analizar la 
actual situación política creada por los recientes aconteci-
mientos parlamentarios. Tomaran parte también en este ac
to polí t ico el presidente de C.D. C , Trias Fargas, el secreta-
rio general del mismo, Jordi Pujol y el portavoz de la Mino
ria Catalana en el Congreso, Miguel Roca Junyent. Por Ge-
rona, se espera la asistencia del diputado Ramon Sala, así 
como la totalidad de los responsables del partido en las co-
marcas gerundenses.—Agustí A B R I L . 


