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EDITORIAL

Ja en tenim 600!
Amb aquest exemplar, Llumiguia arriba al número 600. L’aventura començada amb el número 1 l’estiu de l’any 1944, quan
un grup de joves van començar a treballar per fer arribar a la
resta dels convilatans aquelles notícies, fets, esdeveniments
o reflexions que podien ser d’interès general, s’ha anat consolidant amb el pas del temps i la fita assolida enguany amb
aquest número 600, demostra que el projecte era quelcom
més que un arrauxament temporal, sinó que era una idea
amb ganes de fer camí i de romandre en el temps. I els anys
ens ho han anat confirmant. La seva aparició, de manera
gairebé ininterrompuda durant tots aquests anys, la seva creixent popularització en tots els sectors socials i ciutadans ha
permès que avui, 600 números després, Llumiguia sigui un
punt de referència inexcusable a l’hora de parlar dels elements que donen vida i cohesió al municipi.
Des d’aquell full ciclostilat del mes de juny de 1944, que va
sortir al carrer amb dues planes, que va costar 29 pessetes
d’edició, del qual se’n va fer una tirada de 225 exemplars
que es van vendre a 60 cèntims (de pesseta!) fins a l’actualitat, que Llumiguia té una mitjana de 120 planes en cada
exemplar, amb més d’una tercera part en color, amb un cost
superior als 5.000 euros per número i una edició de 1.300
revistes cada mes hi ha un llarg camí. Una llarga etapa que
hem fet tots plegats: els col·laboradors, els editors, els subscriptors, els compradors, els anunciants... que ens han portat
a posar a l’abast de tots els cassanencs una gran quantitat
d’informació, opinió i comentaris referits al poble.
Per als qui agradin les xifres aquí en portem unes quantes:
si agaféssim els gairebé 27 milions de pàgines impreses
(26.862.284 exactament) i les poguéssim posar una sobre
de l’altra, sortiria una columna de més d’un quilòmetre (1.052,
5 metres) d’alt... feta de Llumiguies. Si agaféssim només un
exemplar de cada número, la columna seria molt més petita
i la podríem encabir fàcilment en una biblioteca, però ocuparia ben bé més de dos prestatges, ja que caldria col·locar-hi
23.682 pàgines, que són les que hem anat posant a l‘abast
del cassanenc durant tot aquest temps.
La columna de totes les revistes editades no es podria
refer ara , ja que –afortunadament- està escampada i s’ha
anat distribuint al llarg d’aquests 48 anys per les llars de
Cassà, i les de molts cassanencs que viuen a fora. Tenen en
comú que se senten cassanencs, volen saber més coses del
seu poble i consideren que Llumiguia és una bona manera
d’assabentar-se’n.
El camí recorregut durant aquests 600 números, per tot el
que hem dit, podria semblar molt satisfactori i el fet de poder
dir: ja en tenim 600! una manera de demostrar aquesta alegria, lògica i justificada. Però en aquests moments que s’arriba a un número rodó, en el qual el balanç pot semblar
satisfactori, també cal saber fer una autoreflexió i pensar en
allò que no s’ha aconseguit encara i en els objectius i reptes
que ens pot plantejar el futur. En el primer cas, cal que des de
Llumiguia fem un esforç per arribar més a les noves generacions i per això a partir de l’any que ve distribuirem gratuïta-
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ment amb cada exemplar un còmic, editat per l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal, amb la intenció que els
menuts de la casa comencin a agafar interès en la revista
dels cassanencs. Amb aquest número us lliurem una mostra
del que serà el còmic, que esperem que sigui un element
més d’interès per als nostres lectors. Igualment, continuarem treballant a fer de Llumiguia la revista de tots els
cassanencs sense distinció de cap tipus, per la qual cosa
aprofitem aquest espai per obrir una vegada més les planes
a tots aquells que hi vulguin dir la seva, amb el convenciment que la seva opinió es plasmarà per al coneixement de
tot el poble.
I els reptes de futur? Alguns dels que tenim plantejats són
clars. El paper de Llumiguia al nostre entorn pensem que
està a mantenir-se en la seva línia de servei al poble i ha de
continuar essent el d’un mitjà de comunicació entre els homes i dones de Cassà. El que ja no tenim tan clar és que
aquest mitjà s’hagi de manifestar i expressar amb els mateixos formats que ho estem fent fins ara. És el paper el suport
idoni, en aquests moments per continuar donant aquesta
informació? O cal trobar altres complements, com ara la
multitud de suports digitals que s’estan popularitzant, per
aconseguir un abaratiment de costos, un major respecte
mediambiental i una major capacitat de difusió d’informació? Què en pensen d’això els cassanencs? Cal fer aquest
canvi o hem de continuar com fins avui? De moment, objectiu prioritari és la digitalització del que hem anat fent fins ara
i els números que vagin sortint en el futur. Però, més endavant, no està clar que el paper hagi de ser l’eina bàsica de
Llumiguia. Potser, en el número 700, que cabrà en una targeta de crèdit i tindrà l’equivalent a 100 planes actuals, que
tindrà vídeos i milers de fotografies, ens riurem d’aquestes
elucubracions de deu anys enrera...
I més: Quin ha de ser el paper de la revista a Internet?
Com podem difondre millor les dades a través de tots els
mitjans que se’ns ofereixen en l’actualittat?
Són unes quantes preguntes a les quals caldrà anar donant resposta en l'avenir i que exigiran un esforç de tots
aquells que vulguin donar el seu suport a Llumiguia per
continuar la tasca iniciada 600 números enrera.
Per això aprofitem aquests moments per continuar demanant la col·laboració de tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes de Cassà de la Selva presents i absents en aquest
projecte cassanenc que és Llumiguia. Només si continuem
comptant amb les vostres aportacions i amb el vostre suport
-moral i econòmic- podrem aspirar a nous projectes que
facin encara més gran i nostra la revista del poble.
Així, doncs, amb l’alegria que dóna poder celebrar una fita
tan rodona com aquesta i amb l’objectiu d’acceptar els reptes de futur que les noves tecnologies ens imposin afrontem
els pròxims 600 números amb una crida a tots aquells i aquelles que vulguin col·laborar-hi per fer que al segle XXI
Llumiguia continuï essent un punt de referència imprescindible per a tots els conciutadans.
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