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EDITORIAL

Les Gavarres i Cassà, una mica més a prop
L’aparició d’un nou mitjà de comunicació que estigui íntimament relacionat amb la nostra terra i destinat a difondre els
valors del territori més pròxim sempre ha de ser motiu de
satisfacció i felicitació per tots aquells que entenem que una
part important de la nostra manera de ser, de la nostra personalitat, del nostre passat i del nostre futur estan lligats a la
nostra terra, al nostre país més proper. Aquest estiu podem
estar, a més, satisfets i congratular-nos per la creació a Cassà de la Selva d’una nova revista que, a més de donar
cabuda a temes relacionats amb el poble i els voltants, té
l’objectiu de donar a conèixer històries i fets relacionats amb
la serralada de les Gavarres, el nostre entorn natural més
proper.
Els que ja han tingut l’oportunitat de fullejar la publicació,
presentada a mitjans juliol a la nostra vila, hauran comprovat
com la revista Gavarres apareix en els nostres quioscos i
llibreries com un producte absolutament nou, en imatge i
continguts, i ben diferent dels periòdics que estem acostumats a veure en aquests establiments. Neix amb una voluntat de ser un producte de qualitat però sense cap mena d’ambició o pretensió elitista sinó amb la convicció que es pot fer
una cosa ben feta, de qualitat,, i que al mateix temps que
arribi a la gent, que sigui interessant per a un ampli sector de
la ciutadania i que realment ompli un buit important, sense
necessitat de caure en l’edició d’un subproducte comercial o massa minoritari- que pot arribar a ser molt espectacular
però que podria mancar dels continguts suficients per ser
prou atractiu i arribar a omplir un forat en el nostre mercat
actual.
La revista Gavarres és un projecte nascut a Cassà, que
ben aviat ha agrupat inquietuds de molts estudiosos, escriptors, periodistes i gent que estima la serralada de les Gavarres des de molts indres diferents del nostre. Ha començat a
caminar amb bon peu tot i les dificultats que a priori es podien pensar d’un producte tan inusual com aquest. La bona
acollida inicial a la proposta fa preveure que en el futur es
pot convertir en un punt de referència destacat a l’hora de

cercar dades, informació, records o vivències del massís de
les Gavarres –i de l’Ardenya.
Un primer pas important que esperem que també serveixi
per un objectiu important per als cassanencs: que ens acosti
una mica més les Gavarres i que Cassà reivindiqui el paper
que li correspon en el massís. Com a municipi que hi té una
gran extensió de terreny – que pot ser molt més important si
mai s’hi inclouen Santa Pellaia i els Metges- té tot el dret a
reivindicar la capitalitat del territori; però a més, per voluntat
de ser-ne, per actuacions i iniciatives destinades a demostrar el nostre interès vers aquest sector, ha de tenir també
l’autoritat moral per a reclamar-ho
L’aparició de la revista Gavarres pot ser un element important a l’hora de demandar aquesta capitalitat i ha de servir per obrir els ulls a les institucions per començar a treballar
en fer realitat aquest concepte i que el nostre poble esdevingui el seu nucli d’activitat. Cassà s’ha de fer sentir amb força
en el consorci les Gavarres i recaptar el protagonisme que
històricament ha tingut en aquest massís. Evidentment que
Cassà i la Bisbal, a banda i banda de la serralada, tenen tots
els arguments per compartir l'esmentada capitalitat; però Cassà ha demostrat ser capaç de dur a terme iniciatives innovadores i destacades en la defensa i preservació del conjunt.
Per això pot ser que l’aparició de la nova revista sigui el
primer pas per aconseguir que Cassà vagi agafant un major
afany de treballar i figurar en totes aquelles activitats que
porten el nom de les Gavarres –quants anys fa que els premis Joan Xirgo i Cirera d’Arboç no s'atorguen al nostre poble?- i el nom de la nostra vila es vagi lligant indefectiblement al de les Gavarres com a símbol de la compenetració
dels habitants de Cassà amb aquells aspectes més remarcables de les Gavarres: història, cultura, economia, medi
ambient... En definitiva, que Cassà i les Gavarres estiguin
més a prop i que des del poble, en comptes d’estar recolzat
en un dels vessants d’aquestes muntanyes, ens obrim a les
possibilitats i a les evocacions de qualitat i natura que representen els petits cims del nostre entorn.
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EM avinent als nostres subscriptors que properament se'ls passarà a cobrar el rebut
d'abonament del present any 2002, per import de 30 euros. Preguem als qui no
viuen a Cassà i no tenen domiciliat llur pagament en entitat de crèdit, que ens trametin el referit
import per mitjà de gir postal, transferència o xec bancari a la nostra administració, plaça de la Coma, 30, 2n
pis, 17244 Cassà de la Selva.
Altrament, comuniquem a tots els lectors que, amb motiu de les vacances estiuenques, el mes d'agost no
s'editarà LLUMIGUIA. Esperem retrobar-nos de nou a finals de setembre.
Bon estiu a tots!
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