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Fe d'errates 

A l'anterior número de "El But llet í" es van publicar 
per error les versions no corregides d 'algunes 
notícies i d'a lgun fragment del reportatge sobre 
el musica i "The Mist". Disculpeu les molèsties. 

>EDITORIAL 

Tornem a començar! 

Si fem balanç del què ha estat aquest any 2008 segur 
que tot s reunim un grapat de bons records, començant 
(deixeu-nos ser ambiciosos) per la reaparició de "El 
Butllet í". A banda de totes les coses positives que hagin 
pogut passar, segur que n'hi ha un munt que podrien haver 
estat millors; sí, aquí també fem referència a " El Butlletí". 
Sabem que hi ha uns requisits que hem de complir com a 
mitjà de comunicació local, per això, per aquestes ganes 
de millorar i de voler estar a l'alçada, hem realitzat alguns 
canvis importants en la revista. Quan parlem de canvis 
no ens referim tan sols al disseny (com haureu pogut 
comprovar), sinó també a nivell de continguts. 
Ens hem proposat arribar on no havíem arribat fins ara, per 
poder posar a l'abast dels nostres lectors una informació 
local de qualit at. Tot això només ho aconseguirem si el 
col·lectiu s'hi implica totalment, ja que si no és així les 
paraules se les endurà el vent. 

"El Butlletí" ha estat, des dels seus inicis, un mitjà de 
comunicació per al poble, un mitjà a t ravés del qual 
tothom es podia i es pot expressar. Està clar que avui 
dia hi ha maneres més fàcils, ràpides i segurament més 
mediàtiques per fer-se sentir, però pensem que també és 
interessant mantenir publicacions com la nostra, que viu 
de la gent i de les entitats del poble. Creiem que no s'ha 
de perdre aquesta essència i per això ens involucrem tant 
en aquest projecte. No deixarem mai de repetir que la 
implicació de tots és importantíssima per a què entitats 
com la de " El Butlletí" puguin sobreviure i t irar endavant. 

Per últ im, només volem desitj ar-vos una cosa, que gaudiu 
d'aquest número més que mai! 

Col·lectiu de redacció 

Sabies 

La meteorologia a Llagostera 

Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 

Mitjana de Mitj ana de 
temperatures temperatures 

màximes 

25'66 oc 
21'18 oc 
15'14 oc 
11'56 oc 

mínimes 

17'66 oc 
10'37 oc 
3'73 °C 
1'58 oc 

Temperatura 
màxima més 

3 

alta 

31'4 oc 
26'2 oc 
20'6 oc 
14'9 oc 

* Temperatura 
mínima més 

baixa 

5'4 °C 
0'3 °C 

-2'3 °C 
-4'2 oc 

Pluges 

6IIm2 
35 11m2 
57 11m 2 
45 11m2 
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Rostisseria Montserrat 

HORARI 

d e dimarts a dissabte de 9 a 5 
dissabtes d e 9 a 3 i de 6 a 9 

diu menges d e 9 a 3 
(dilluns tanca t excepte festiu s ) 

CI Ganix, 46 Llagostera 
Tel. 972 805 768 

SAGUÉNfT 
EL RENTAT MANUAL OE LLAGOSTERA 

o CI Cantallops n° 7 

17240 Llagostera o Tel/Fax 972 83 02 43 

G~ 
Copisteria llagoste~a 

Material d ·Oficina 
Mate.rial Escolar 
SegeUs de goma 
Copiadores-Fax 
Mobiliari 
Servei de Reprografia 
Copisteria en general 

C/Cadí. 1 baixos 
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>ACTUALITAT >Notícies Breus 

Festa a la deixalleria 

La regidoria de Medi Ambient de Llagostera va organitzar 
una festa per tal de donar a conèixer la deixalleria 
i promoure el reciclatge entre els llagosterencs i 
llagosterenques. Durant tota la jornada els visitants 
van poder jugar i experimentar amb jocs fets a base 
de productes reciclats. A base de "cont~s reciclats" I~ 
companyia "Vivim del cuento" va fer nure a grans 1 

petits. Per clausurar la jornada es va servir berenar als 
assistents. 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUABELLA 

Carrer Tossa, 5 
Tel. 972 - 83 02 70 
Fax 972 - 83 02 70 

CARPINTERIA METÀLLICA 
AMB FERRO I ALUMINI 
TANCAMENTS DE TELA METÀLUCA 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 
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EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Exposició fotogràfica 

Del 26 de setembre al 15 d'octubre es va poder visitar 
a l'Oficina de l'Estació de Llagostera l'exposició " Israel 
- Palestina, 60 anys de glòria, 60 anys de catàstrofe". 
Aquesta incursió al conflicte de l'Orient Mitjà és obra de 
Pere Maruny, fotògraf i periodista que durant anys ha 
estat testimoni de les desgràcies de la guerra palestina 
- israeliana. 

Aigua de Salenys 

Llagostera torna a tenir aigua pròpia. Una societat ha 
decidit reobrir l'empresa de l'aigua de Salenys que fa 
20 anys va haver de tancar. Es vendran ampolles de 
33cl d'aigua amb gas que s'embotel laran al veïnat de 
Panedes. Es preveu que es facin vendes a diferents 
restaurants de Catalunya i en un futur proper també es 
preveu vendre'n a establiments de la resta de l'Estat. 

Les instal·lacions de l'empresa de l'aigua de Salenys en ple 
funcionament 



EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

IX Caminada entre Llagostera i La Bisbal 
en homenatge a Isabel Vilà 

El memorial d'Isabel Vilà d'enguany es va dur a terme 
el dia 5 d'octubre amb la I X caminada Llagostera - La 
Bisbal. Aquesta tradicional caminada pretén recordar el 
camí que va fer Isabel Vilà per ajudar els ferits dels fets 
del foc de la Bisbal. Així doncs, a un quart de vuit del 
matí l'Ajuntament de Llagostera va retre un homenatge 
a la primera sindicalista a la Plaça Catalunya, donant 
així el tret de sortida del memorial. Seguidament, els 
participants van dirigir-se cap a La Bisbal, on es va 
fer la lectura d'un manifest recordatori del Foc de la 
Bisbal. 

Presentació de Dones d'Arreu 

El dia 3 d'octubre a les 21:30h es va celebrar la 
presentació de la nova temporada de Dones d'Arreu 
al local del petit casino. L'acte va comptar amb una 
presentació feta per integrants de l'associació que 
també participen en el programa. Posteriorment es va 
portar a terme l'espectacle " Heroïnes quotidianes" del 
grup Delícies, que va narrar cinc històries breus sobre 
diferents dones. El so d'un saxofon acompanyava les 
narracions. Al final, els assistents van poder tastar te 
i pastes d'arreu fets per les mateixes integrants de 
l'associació. 

lr premi 2n premi 

>ACTUALITAT >Notícies Breus 

Els participants de la IX caminada 

Festa de la gent gran 

La festa de la tercera edat és una festa local en honor 
a la gent més gran del poble. Aquest any es va celebrar 
el diumenge dia 7 d'octubre i durant tot el matí es 
van fer un seguit d'activitats que van finalitzar amb el 
tradicional dinar i ball a l'edifici polivalent. 

3r premi 
"Capvespre" de Marganta Darder. "Casino" d'Antoni I lla . "Jardí en flor" de Mireia Vert. 

lr Concurs de fotografia 

"Descobrim Llagostera" és un concurs fotogràfic que va organitzar l'Ajuntament per engrescar els vilatans a 
fotografiar l'entorn, el patrimoni, les festes o els esdeveniments culturals del poble. En total es van presentar un 
total de 75 fotografies i el dissabte 11 d'octubre es va dur a terme l'entrega de premis. A causa de l'afluència de 
participants, l'organització va decid ir d'instaurar el concurs " Descobrim Llagostera" com una cita anual durant la 
celebració de la Festa del Bolet. 
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>ACTUALITAT >Notícies Breus EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

L'artesania també va ser present a la Festa del Bolet 

La Festa del Bolet 
El dia 12 d'octubre, tal i com és tradició en els últims anys, es va celebrar la Fira del Bolet. De bon matí la pluja 
ja amenaçava i no va deixar de fer-ho durant tot el dia. Però tot i això, aquesta festivitat cada any atrau a més 
curiosos d'arreu, els quals omplen els ca rrer s del casc antic de la vila passejant per les nombroses parades. 
Siguin els bolets, l'artesania o l'avinentesa de les dates (és dia festiu per ser la Mare de Déu del Pilar) aquesta 
iniciativa esdevé cada any tot un èxit. Els assistents varen poder gaudir de bons bolets (tot i que diuen que 
cada any escassegen més), d'una immensa varietat de productes casolans i fins i tot de l'aigua de Salenys, que 
acabada d'embotellar de nou va fer les delícies de tots aquells llagosterencs nostàlgics. Els més menuts van ser 
els protagonistes de les passejades dalt d'un burro o bé de l'enlairament amb un globus. Durant el dia també es 
va poder visitar al saló de plens de l'Ajuntament una mostra de bolets naturals, i també una exposició fotogràfica 
sobre la vila a l 'oficina de turisme. Les puntaires també van ser protagonistes amb la seva demostració, com 
també ho van ser els falcons en una celebrada exhibició. Cal dir que l'activitat va beneficiar a tot el poble, ja que 
els restaurants es van omplir de sibarites que volien tastar el menú de la cu ina del bolet que s'ofereix en tots les 
restaurants de Llagostera. 

Autor: Gerard Casanovas 
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EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Així doncs, no és gratuït afirmar que un cop més la 
Fira del Bolet ha demostrat ser una d'aquelles noves 
tradicions que ens són beneficioses i que cal cuidar 
per tal que no decaiguin. Poc a poc es va ampliant 
l'assistència, suposem pel boca a boca d'aquells que 
ja ens han visitat, i és per això que cal procurar que la 
qualitat d'aquesta fira no deixi de créixer. 

ACTUAL 
Moda dona 

C/Àngel Guimerà, 5.- Llagostera 
972 8 3 14 30 
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oonstrucclonsCsalguerocg.com 
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>ACTUALITAT >Notícies Breus 

Totes les assistents al sopar alçant la copa per brindar 

EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

2n Sopar de Dones 

El passat dissabte 18 d'octubre es va celebrar el 
segon Gran Sopar de Dones del nostre poble. Com 
l'any passat, les assistents al sopar van ser rebudes 
per les organitzadores amb una flor, i tot el sopar va 
estar ambientat amb música. Seguidament hi va haver 
una sessió humorística a càrrec d'una parella que 
parlaven de la convivència en parella i de les seves 
complicacions. La traca final anava a càrrec de la doble 
sessió de l'esperat striptease, del què moltes dones, 
tant llagosterenques com visitants, van poder gaudir 
amb tots els sentits . 
Segur que la majoria d'homes pensen : "Quina por 
tanta dona junta!", però s'ha de reconèixer que aquests 
esdeveniments són molt divertits i ajuden a unir el 
poble. Dones de Llagostera, fins l'any que ve! 

Trobada de llagosterencs nascuts l'any 1958 

El dissabte 25 d'octubre es van reunir a la Sala Palas Atenea de Lloret de Mar tots els llagosterencs que van néixer 
fa 50 anys. Durant la trobada es va celebrar un sopar i a continuació hi va haver ball amb orquestra. Els que ho 
van desitjar es van poder quedar a dormir a l'hotel. 
A la trobada s'hi podia anar acompanyat amb la parella, i en total es van reunir unes 150 persones que pel què 
ens han dit s'ho van passar d'allò més bé. 

Els participants de la ruta apunt de comença r la caminada 

Desena Ruta dels Molins 

El passat 19 d'octubre el grup excursionista Bell-Matí 
va celebrar la desena edició de la Ruta dels Molins. A 
les 8 del matí del mateix dia, tots els excursionistes 
es van aplegar al pavelló poliesportiu amb l'objectiu 
de gaudir de la tradicional ruta per la Vall de Ridaura. 
El recorregut va transcórrer pels antics molins i les 
seves construccions, i va tenir una durada aproximada 
d'unes quatre hores. Acompanyats pel bon temps, a 
mig camí la cinquantena de participants van fer un bon 
esmorzar. 
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EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

L'aigua va ser la principal protagonista de la jornada 

La festa de la penya barcelonista 

>ACTUALITAT >Notícies Breus 

Llagostera passada per 
aigua 

El passat dissabte 1 de novembre 
van caure, en menys de 24 hores, 
de 25 a 35 litres per metre quadrat 
al nostre poble . Molts camps van 
quedar negats i la riera Gotarra 
va augmentar considerablement el 
seu cabal. L'aigua va caure durant 
tot el matí i a la tarda es van obrir 
algunes clarianes, tot i que les 
previsions meteorològiques havien 
anunciat inestabilitat durant tot el 
cap de setmana. 

El dissabte dia 15 del passat mes de novembre es va celebrar a l'edifici polivalent el sopar de la penya barcelonista. 
Aquesta celebració va començar amb un sopar on es van reunir tots els socis de la penya local, un total de 
80 persones. Seguidament es van obrir les portes al públic i la festa es va allargar fins a altes hores de la 
matinada. 

ReparamiPC.c4 

Horari : 

Matins - Dilluns a Divendres (10:00 a 13:00h) 
Tardes - Dimarts i Dijous (17:00 a 20:00h) 

Taller informàtic 

Reparació d'ordinadors 
Classes d'informàtica 
Assistència a domicili 
Venda a mida i per encàrrec 
Disseny 

ReparamiPC.com 
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EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

La cuina de Marc Gascons obté una 
estrella Michelin 

Al restaurant de Llagostera "Els Tinars" li va ser atorgada 
una de les prestigioses estrelles de restauració Michelin. 
El passat 20 de novembre es va donar la notícia que li 
era concedida tal distinció a aquest restaurant que ja fa 
cap a 30 anys que està al servei del públic. 

En els últims anys, les millores i innovacions tant en 
la cuina com en les instal·lacions deixaven entreveure 
que aquest premi podia caure en qualsevol moment. 
En Marc, que va ser entrevistat per TV3, Catalunya 
Ràdio i d'altres mitjans de comunicació, assegurava 
que el guardó era desitjat però ni molt menys esperat. 
Tot i això, nosaltres hem volgut saber què en pensa de 
primera mà. 

Què significa i quins canvis aporta aquesta 
distinció a la vostra carta i al vostre restaurant? 

En principi no massa canvis; tant la nostra cuina com 
la nostra filosofia d'empresa han de seguir igual, de 
fet per això en han donat l'estrella. Aquest guardó és 
senyal que estem fent les coses bé i que estem seguint 
una bona línia, per tant no hem de canviar. 

I pel poble creus que això pot tenir alguna 
repercussió, a part de la mediàtica? 

Crec que és molt important perquè la guia és molt 
coneguda i té molt ressò en el món gastronòmic. Així 
doncs, crec que aquest fet pot ajudar a que molta gent 
s'acosti a Llagostera i la descobreixi, sobretot durant 
les festes que se celebren. 

A qui creus que hauries d'agrair o recordar en 
aquests moments tan dolços? 

Evidentment a la família, perquè heu de pensar que jo 
ho he tingut fàcil, m'ho vaig trobar tot fet i només he 
hagut de seguir i millorar un xic el que ja hi havia. De 
fet, el meu pare ja va tenir aquest guardó des del 1986 
fins el 1994. Aquest negoci el van començar els m eus 
avis ara farà trenta anys i això es nota molt. 

I ja per acabar, de cara a un futur pròxim quines 
expectatives teniu? 

Seguir millorant, però no pel premi sinó pel client, que 
és el què ens importa; i també perquè aquesta feina la 
fem molt a gust, aquest món és el que ens agrada. 
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Setmana de la Ciència 

Del 14 al 23 de novembre, 
coincidint amb l 'any internacional 
de l'astronomia i la 13a Setmana de 
la Ciència a Catalunya, l'Agrupació 
d'Afeccionats a l'Astronomia 
de Girona va organitzar la 
primera Setmana de la Ciència a 
Llagostera. Durant els dies que 
va durar l 'esdeveniment es van 
fer xerrades, cinefòrums, tallers 
i observacions amb el telescopi. 
Tots els actes estaven centrats en 
l'astronomia i l 'evolució humana, i 
pretenien estimular l'interès tant 
per l'astronomia com per la ciència 
en general. 

>ACTUALITAT >Notícies Breus 

Dones d'Arreu i el Dia de la No Violència 

El dia 25 de novembre va ser el Dia de la No Violència Contra les Dones. 
Dones d'Arreu , conjuntament amb Llagostera Ràdio i amb la col·laboració 
de l'Ajuntament i la Secretaria d' Immigració, va organitzar per primera 
vegada a Llagostera un acte reivindicatiu però alhora molt agradable. 
Amb aquest acte, que es va celebrar a la Sala de Plens de l 'Ajuntament a 
les 19h, Dones d'Arreu va voler denunciar els fets de violència de gènere 
que es produeixen amb massa freqüència, i estendre la mà a totes 
aquelles persones que pateixen aquest tipus de violència. 
Gairebé totes les entitats del poble van participar en l'acte lleg int diversos 
fragments intercalats amb cançons sefardites de Josep Maria Martí i Elena 
Martinell del grup ALIJAMA. Els fragments que es van llegir pertanyien 
a obres com "La Plaça del Diamant" de Mercè Rodoreda, "La mare" de 
Maxim Gorki, "T'imagines la vida sense ell?" d' Isabel Clara Simó i " La 
dona que ensopegava amb les portes" de Roddy Doyle. 
Per concloure l'acte, l'alcalde Fermí Santamaria va llegir el manifest 
institucional. Tota la celebració va ser retransmesa en directe per 
Llagostera Ràdio. 

C/Canigó núm. 8 
972830226 

172-40 
Llagootera 

Girona 
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L'alcalde Fermí Santamaria pronunciant unes paraules 

Dinar solidari: Llagostera contra el 
càncer 

El diumenge 30 de novembre es va celebrar un cop 
més el dinar solidari contra el càncer. L'esdeveniment 
va començar a les 14h al restaurant "El Molí de 
la Selva" i hi van assistir un total de 134 persones. 
Entre els assistents hi havia l'alcalde del poble, Fermí 
Santamaria; la regidora d'educació, Montserrat Vilà; el 
regidor de cultura, el senyor Aliu; i la vicepresidenta de 
I'AECC Catalunya Contra el Càncer, Joana Puig. 

Aquest és el distintiu d'escola verda que ja llueix l'escola 
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Una instantània del sorteig, un dels moments més esperats 
de l 'acte 

Després de dinar, l'alcalde, la senyora Puig i la 
presidenta local de l'associació, la senyora Maria Teresa 
Coris, van pronunciar unes paraules d'agraïment per 
a totes aquelles persones que van fer possible l'acte: 
les organitzadores, els assistents i els col·laboradors. 
Seguidament es van sortejar tots els objectes, lots i 
regals que les entitats, comerços i particulars havien 
donat a l'associació. El ball i la música van ser els 
encarregats de posar punt i final a la vetllada. 

Gràcies a la col·laboració de tots els participants es van 
recaptar un total de 4.246 euros. 

Escota Verda 

El CEIP Lacustària aconsegueix el 
distintiu d'escola verda 

El dijous 4 de desembre el CEIP Lacustària de Llagostera, 
juntament amb sis altres centres educatius gironins, va 
rebre el distintiu d'escola verda. Aquest distintiu certifica 
el compromís que l'escola té per seguir desenvolupant 
un pla d'actuacions vinculat amb l'educació ambiental 
i de respecte per l'entorn. Així doncs, a partir d'ara 
aquest centre educatiu llagosterenc ja forma part 
del programa "Escoles Verdes" de la Generalitat de 
Catalunya, que té per objectiu principal reorientar 
l'educació vers un desenvolupament sostenible. 



El BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

La Fira de Nadal 

La dotzena edició de la Fira de Nadal de Llagostera va 
ser passada per aigua, però tot i això des de primera 
hora del matí ja es podien visitar les paradetes que hi 
havia a la Plaça Catalunya. 
Enguany la fira es va celebrar el diumenge dia 14 i com 
cada any comptava amb paradetes on es venien arbres 
de Nadal, figures per al pessebre, turrons, ornaments 
nadalencs... i també hi havia muntada una parada 
d'atraccions per als més petits. 
Per tal de col·laborar amb "La marató" de TV3, el grup 
Pro -Marató de Llagostera havia de muntar una paradeta 
a la plaça per recollir aportacions per a la causa, però 
l 'amenaça de mal temps va impedir de muntar-la. 

El recu ll de material exposat a la sala Can Salades 

La Recerca del Passat 

El dissabte 20 de desembre a les 13h es va inaugurar a 
la sa la Can Salades l'exposició " La Recerca del Passat. 
Buscar orígens, trobar respostes". Aquesta exposició 
era un recull de material arqueològic local que diversos 
col·lectius de llagosterencs han anat guardant al llarg 
dels anys com a mostra d'afecte i admiració envers el 
nostre poble. L'exposició va ser comissariada per Olga 
Llobet i es va poder visitar fins el dia 6 de gener. 

FARMÀCIA bertas 
Av. del Gironès, 8 

17240· Llagostera (Girona) 
Telèfon i Fax: 972 83 21 85 

Els temps canvien i les farmàcies també ... 
vine a la Farmàcia Berta Simon 

i notaràs la dHerèncial 
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Passeig. Tomàs Boada, 1 o 
Tel. 972 83 oo 81 
Fax 972 83 03 42 
17240 LLAGOSTERA 

Pl. Narcís Monturiol ~ 30 
Tel. 972 85 os 46 
17411 VIDRERES 

CI Rossinyol, s/n 
Tel. 972 47 07 72 
17455 CAL;DES DE MALAVELLA 

Av. Catalunya, 35, baixos 
Tel. 972 16 ss 37 
17412 MAÇANET DE LA SELVA 
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Cursa BTT 

El diumenge 21 de desembre el Club BTT 
Llagostera va celebrar la seva primera marxa 
per parelles. El club, després de la bona 
rebuda de la iniciativa, assegura que l'any 
que ve es repetirà. El temps va acompanyar 
les 105 parelles que hi van participar i gràcies 
al Google Earth i des del web del grup podeu 
veure el recorregut de la cursa. 

EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

El cagatió de Llagostera 
Ràdio 

La tarda del dia 24 de desembre és 
una tarda màgica a Llagostera Ràdio. 
Com cada any, el Tió arriba a la ràdio 
local per portar regals a tots els nens i 
nenes del poble. A partir de les 5 de la 
tarda els més menuts, i no t an menuts, 
podien trucar a la ràdio, cantar la cançó 
del Tió i decidir quantes garrotades li 
volien donar. Aquest any el programa 
ha estat conduït per Ramon de Arriba, 
Albert Coll i Enric Simchez . 

• Donació de sang 

Des de les deu del matí fins 
a les dues del migdia del 
dissabte 27 de desembre, les 

Amb uno vegodoportes del petit casino es van 
no n'hi ho prou obrir per ~ collir a tots aquells 

que volien donar sang. 
Pastorets al Casal Parroquial 

Els dies 26 i 28 de desembre va tenir lloc al Teatre del 
Casal Parroquial la tradicional obra de t eatre de Folch i 
Torres, "Els pastorets". 
L'obra va estar dirigida per Pep Pico i va comptar amb la 
col·laboració d 'un nombrós grup d'actors i actrius locals. 

Ma Carme Valentí 

Perruqueria unisex . 
Extensions. depilacions facials, 
m anicura, solàrium i més 

'l'aller 

Brugolat, s.I. 
o/QJ~a>· IIIIBII LANCIA 

CI . Camprodón, 27 i 29 
Telèfon 972 83 01 30 
Fax 972 83 01 45 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 
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Aquest esdeveniment j a feia dies que 
s'anunciava oportunament i per sort 
cada vegada són més els majors de 
18 anys que s'animen a participar-hi. 
Record eu que la sang no es pot fabrica r 
i que tots som candidats a necessitar-

la al gun dia. 

Servei de Grua 24 hores 
Venda i reparació de maquinària de jardí 

Ctra. de Tossa, 13 
Tel. 972 80 56 84 17240 LI.AGOSfERA 
Fax 972 83 18 48 (Girona) 

CAL 

CI St Feliu, 55 LLAGOSTERA 17240Gitona 

Telf: 972 83 11 251/ 972 83 Ol 29 



Troben talat el Pi Gros 

El Pi Gros de Can Salvador, que ha estat durant anys 
un dels atractius i punts de parada dels excursionistes i 
ciclistes, ha aparegut talat. El Pi Gros estava reconegut 
per la Generalitat de Catalunya, que recull arbres 
monumentals i exemplars que per les seves mesures 
excepcionals, edat i història són mereixedors de 
mesures de protecció. 

CI Gava rre s, 24 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Te l. 972 83 09 73 
Fax 972 83 18 14 
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Una instantània d'una de les festes d'aquest Nadal: la festa 
que va organitzar la Colla Gegantera el dia de Reis 

Les festes, al Polivalent! 

Durant les festes de Nadal, l'edifici polivalent ha 
estat un dels punts de trobada per a la majoria dels 
llagosterencs. Tant la nit del 24 com la del 31 de 
desembre la Unió Esportiva de Llagostera va organitzar 
una festa fins que va sortir el sol per tal de celebrar 
aquests dies tan assenyalats . Cal destacar l'enorme èxit 
que va tenir la festa de la nit de Cap d'Any, ja que cap a 
1000 assistents es van reunir a l'edifici polivalent. 
Ja al 2009, el dia S de gener va ser la Colla Gegantera 
l'encarregada d'organitzar la festa de la Nit de Reis. 
Aquestes festes són molt concorregudes i la veritat és 
que són una bona opció per passar-ho bé sense haver 
de sortir del poble. 

Taller Josep Sagué, S.L. 

EXPOSICIÓ, VENDA, SERVEI TtCNIC I RECANVIS 
CI Cantallops, 6-10 • 172_.0 LLAGOSTERA {Girona) 
Vendes: 972 83 16 33 - Recanvis: 972 83 02 _.3 

e 
OPEL 

Taller. 972 83 02 _.3 /972 83 10 27 - Fax: 972 83 10 27 

%:\NJ. - e.-......_ 
tiO ~ .,_¿ (« .;;/ 

Oia de StFeliu a Girma 
Km.l2 -IJagostera (Girma) 

Tel.972.83.03.56- Fax:972.83.03.26 
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La Cavalcada de Reis 
La vigília del dia de Reis tots els nens i nenes del 
poble que el dia 27 de desembre havien entregat les 
seves cartes als patges de Ses Majestats, esperaven 
impacients la cavalcada. El punt de sortida de la 
desfilada va ser l'ed ifici polivalent i com cada any va 
seguir el mateix recorregut. Les carrosses van omplir 
de màgia els ca rrers del poble i la banda de la Colla 
Gegantera va amenitzar el passeig reial amb el seu 
peculiar so de timbals i gralles. 

EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 
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EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

A les 10 de la nit els cotxes estaven una mica enfarinats 

''I. e· . ,, a · atxa 

- . .. 

C/Barcelona, 16 
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La neu arriba a Llagostera 

Les baixes temperatures van ser les principals 
protagonistes durant tota la jornada del dia de 
Reis. Aquesta fred va fer que les precipitacions que 
s'esperaven arribessin en forma de neu arreu de 
Catalunya. Concretament a Llagostera va ser cap a les 
7 de la tarda quan van començar a caure els primers 
flocs. 

)619 88 30 35 

Antoni Juana.ls 

LLAGOSTERA 

~/bat'?; ~h.J _, 
ien-ro/rada ~pé.1 
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100 alumnes del gironès visiten les 
instal·lacions del Mas Roig li 

Durant aquest primer trimestre del curs escolar 
2008-2009 més de 100 alumnes de diferents col·legis 
de la comarca del gironès ens han v isitat per fer estudis 
i treballs de recerca. 
Així, el passat dia 11 de novembre ens van visitar 50 
alumnes del CEIP Montfalgars de Girona, i el dia 25 
del mate ix mes, 54 alumnes del CEIP Puig d'Arques de 
Cassà de la Selva. 

Les visites guiades es troben emmarcades dins de l 
programa d 'Educació Ambiental de l'Àrea de Medi 
Amb ient del Consell Comarcal del Gironès, que posa 
periòdicament a disposició de diferents centres de la 
comarca un autocar gratuït per v isitar les insta l·lacions 
del Mas Roig n. 

El tema de les visites va ser el Mas Roig i les energies 
renovables. Cada sortida va consist ir en un recorregut 
pel Paratge Natural i una v isi ta a les instal·lacions 
energètiques, on es mostren les possibilitats 
tecnològiques d'aconseguir un entorn amb zero 
emissions de C02. 
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El Doctor Sureda fent una explicació als alumnes durant una 
de les visites 

Viñas 

C1Ja. G 1ro1a a Si:nt fe lll,lrn . 10 
Te IE1)1 912 83 01 ro 

Fax 912 a::r SJSJ 
112UJLLAGOSTERA ~lro1a 

E-mall pllf~ul¡yas(fi lltllegoob.can 



EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Club Handbol Llagostera 

El Club Handbol Llagostera espera i desitja que hagin 
passat unes bones festes nadalenques. 

Aquest any, malgrat el mal temps, vam ser presents 
a la Fira de Nadal que es va celebrar el passat 14 de 
desembre. Gràcies a la col·laboració del Forn Sant 
Antoni vam vendre turrons i neules, i també vi i cava 
amb l'etiquetatge personalitzat del club i plaques 
commemoratives amb motiu de l'ascens a primera 
catalana durant la darrera temporada 2007-2008. Així 
que tots aquells que per culpa de la pluja no van visitar 
la fira i no tenen cap ampolla, si volen la poden demanar 
a qualsevol membre de la junta o al bar del pavelló els 
dies de part it. 

I referent al terreny esportiu cal destacar l'actuació 
del primer equip que, essent nou a la categoria (en 
dues temporades ha passat de 3a a la) i amb 5 punts 
de fase de 6 de possibles, està en posicions de poder 
disputar la fase d'ascens (3r amb un partit menys). Així 
que esperem que la sort i les lesions els respectin, ja 
que tenen moltes possibilitats de poder jugar a la Lliga 
Catalana la temporada vinent. 
El segon equip sèn ior també està fent una bona tasca. 
Compenetrar veterania i gent jove no és gens fàcil, però 
en Toni, el seu entrenador, ho està aconseguint malgrat 
les lesions que arrosseguen els seus jugadors. 
I què dir dels més petits! Els benjamins i infantils 
juntament amb els seus monitors, tots ells jugadors 
dels equips sèniors, estan en una fase en què han de 
jugar i aprendre, i si a més a més s'ho passen bé, millor. 
Aqu est any, gràcies a Bisectriu, el seu patrocinador, 
els nens han tingut com a regal de Nadal una motxilla 
esportiva. 

Per acabar, tan sols vo lem reiterar el nostre agraïment, 
tant als nostres patrocinadors Bisectriu, Rayca, 
Promesma i Llagofinques, com als col·laboradors i gent 
que amb la seva presència han fet possibles les quines 
dels pernils. Gràcies a tots. 
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CAN CASSVLES 

vivers 
\1.~f!ji),, .. _can ragolta 

Veïnat de Cantallops, 3 
Tel. 972 83 04 80 
Fax 972 80 56 97 

Mòbil647 668 441 
17240 LLAGOSTERA (GIRONA) 

e-mail : viversragolta@hotmail.com 

C/ Comte Guifré, 1 - Tel . 83 01 63 
LLAGOSTERA 

CI . Consellers, 2 

Tel. 972 83 02 57 
17240 LLAGOSTERA 
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Grup excursionista Bell-Matí 

Aquest ha estat un any intens per a la nostra entitat. A part de les activitats habituals que portem a terme, 
aquest any, podríem dir que gairebé s'ha enllestit el muntatge del petit rocòdrom tipus boulder que s'ha instal·lat 
a l'edifici polivalent, i que esperem que serveixi per a una més àmplia divulgació d'una de les nostres activitats: 
l'esca lada. 

Ha estat intens també perquè ens adonem que les caminades estacionals que muntem, cada vegada són més 
concorregud es, i semb la que van arrelant de mica en mica. A la IXa Caminada nocturna d'hivern, al gener, vam 
ser unes 40 persones; a la XIIa Caminada per camins i corriols, hi van participar cap a 80 caminants; a la XIVa 
Caminada a llum de la lluna, 200, i per últim, vam ser més de 70 a la XIIa Ruta dels Molins. Pot semblar una 
assistència modesta, però a nosaltres ens il·lusiona preparar aquest tipus d 'itineraris, aptes per a tothom, i ens 
en sentim satisfets. Pel que fa a aquestes caminades, comentar que per iniciativa de les administracions, estem 
treballant en aquests moments per veure si és possible confeccionar un itinerari estable que estaria senyalitzat 
i ressenyat. 

D'altra banda s'ha celebrat una nova edició de l'Aplec de Panedes, concretament la XXVIIa. Enguany vam comptar 
amb aproximadament la mateixa participació de sempre. Com a nota destacada, en commemoració del centenari 
del naixement del músic llagosterenc Josep Aguiló. Havíem preparat l'estrena en públic d'algunes de les seves 
sardanes, però malauradament el mal temps ens va fer plegar abans d'hora, i no es van poder tocar totes les que 
haguéssim volgut. 

Per la festa major es va celebrar la XXXIXa ed ició del tradicional Concurs de dibuix infantil. Val a dir que tot i el 
mal temps, va tenir una de les participacions més altes de les últimes edicions. 

També hem trepitjat diferents indrets del Pirineu, des d'algunes sortides per la zona de Núria i Ulldeter, fins a un 
pont de Sant Joan al Massís del Vignemale, passant per una escapada a l'Aneto, una altra a la Múnia i acabant per 
un campament social de vuit dies a la zona de la Val d 'Hecho (Osca), on es va ren fer diverses sortides i ascensions 
a cims de la zona. 

Altres activitats que s'han dut a terme són la col·laboració en l'organització del Memorial Isabel Vilà, la castanyada 
a l'Hospital Josep Baulida i les visites guiades al campanar el dia de la Festa del Bolet, entre d'altres. 
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Per acabar d'arrodonir l'any, en la passada Fira del Bolet, i per votació de les entitats locals, se'ns va concedir 
el premi de l'Ou de Reig. Aquest reconeixement ens va agafar de sorpresa, i representa molt per nosaltres. Des 
d'aquí aprofitem per agrair aquest premi, ja que entenem que representa una valoració molt positiva de la nostra 
tasca al llarg dels anys. 

I aprofitem també per donar les gràCies a tothom que ha col·laborat amb nosaltres en l'organització de totes 
aquestes activitats de manera totalment desinteressada. 

Llagostera Ràdio, 25 anys amb tu! 

El fet de posar en funcionament una emissora encara 
que sigui a nivell municipal és, sens dubte, una 
tasca complexa i generalment associada a un munt 
d'adversitats. 

Si continuem fent consideracions de molta més 
rellevància, la intenció seria perpetuar la nostra ràdio 
al llarg del t emps dins d 'un marc cada dia més confús 
i canviant. De moment aquesta fita s'ha aconseguit 
almenys durant 25 anys, que aviat és dit. 

Un cop han passat tots aquests anys és quan intentes 
desgranar el què ha passat durant aquest període de 

~ L...J~ 

CASTELLÓ - MART(, S.L. 
Serralleria 1 Fusteria metàl·l1ca 

CI Ponent 1-3 (Pollgon lndustñal 11) 17240 L lagostera 
Tel. 972 83 06 27- Fax 972 83 10 65 

e-mail : ce!lte llo martl@te le fonica.net - www.cestellomarti .com 
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temps, i és llavors quan t'adones de la dimensió real 
dels esdeveniments ocorreguts. 

Des dels seus inicis fins avui dia ha desfilat per 
Llagostera Ràdio un equip humà molt heterogeni però 
unit per una finalitat comuna, la de fer ràdio. Si tenim 
en compte que en una "empresa" d'aquest tipus val 
més l'actitud que l'aptitud, sovint és difícil trobar el lloc 
adequat per a cada persona dins l'equip. Per sort la 
majoria de locutors han tingut aquests dos valors, però 
malauradament la seva continuïtat a l'emissora s'ha 
vist truncada per situacions que han estat, lògicament, 
prioritàries, com la feina o la família. Moviments 
d 'aquest tipus han fet que l'evolució de Llagostera 
Ràdio no hagi estat ni fàcil ni exempta de problemes, 
és a dir, feixuga. Tot i això, la progressió de la nostra 
emissora, encara que lenta i a vegades estancada, ha 
estat sempre un altre fet destacable que a dia d'avui 
ens deixa un punt de partida nou, però amb molt de 
camí fet, on l'experiència acumulada ens donarà les 
indicacions adequades per resoldre les situacions que 
es presentin en el futur. 

A totes aquelles persones que han fet possible 
Llagost era Ràdio i els seus 25 anys que es compleixen 
aquest 2009, en concret el proper 8 d'abril, moltes 
gràcies. 

Grup ~CATALANA 
•"OCCIDENT 

Llagostera Ràdio 

M ERCÈ SALVADÓ I BERENGUER 
Agent d'Assegurances - 8/71139 

ÀNGEL GUIMERA. 21. 815 • 17240 L lAGOSTERA 

TEL./FAX 972 80 53 70 
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Part de l'eq uip de Llagostera Solidà ria durant un dels viatges que reali t zen a les zones d 'intervenció 

Crisi 

La cooperació no és fer caritat, no és ser paternalista; 
les persones que fan cooperació no són millors que 
les altres, però sí milloren com a tals i adquireixen 
valors. Per tant, hem d'entendre la cooperació com un 
fet de justícia. I és per aquest motiu que l'actual crisi 
financera, provocada pels països del nord, no pot fer 
disminuir ni alterar els plantejaments de creixement de 
les minses partides destinades pels nostres governs en 
concepte de 1'1 %, decidit j a fa més de 30 anys per les 
Nacions Unides. 
M'entristeix pensar que alguns municipis, consells 
comarcals, diputacions i fins i tot la mateixa Generalitat, 
aprofiten aquesta mala excusa per fer desaparèixer o 
disminuir dels seus pressupostos les partides destinades 
a la justícia de fer cooperació; per cada cinc euros que 
els països del nord treuen en conceptes de riqueses, 
només en retornen un en cooperació. 
Penseu que en la majoria de casos, les quantitats 
econòmiques que poden destinar els nostres 
ajuntaments o governs a arranjar una zona infantil, 
per exemple, pot suposar que cent o més nens i nenes 
puguin menjar cada dia durant un any. Estem parlant 
d'alimentar un centenar de criatures amb escassament 
10.000 euros l'any. 
Amb part d'aquests diners, aportats per l'Ajuntament 
de Llagostera, la Diputació de Girona i Llagostera 
Solidària, s'han pogut finançar projectes com per 
exemple un hospital a Gàmbia. Amb 35.000 euros s'ha 
construït un edifici de 400m2 amb capacitat per a 40 
persones que podran ser hospitalitzades i fer que la 
vida en aquell indret sigui només una mica millor. 
La crisi no pot justifica r en cap cas que els excessos fets 
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en el passat pel nostre malgastador sistema capitalista 
vagin en detriment de les persones que, amb minses 
quantitats econòmiques i fent una gestió molt i molt 
acurada, aconsegueixen avenços molt importants 
distribuint-los en benefici de tota la seva comunitat . 
La cooperació és, per tant, la justícia que fa ·que els 
nostres veïns d'origen immigrant, que paguen els seus 
impostos com tothom, puguin gaudir d'escoles pels 
seus fills en els seus països d'origen. Que els seus avis, 
com els nostres, puguin disposar d'un mínim sistema 
sanitari. Que els seus camps, com els dels nostres 
pagesos, es puguin cultivar. Que els seus joves puguin 
fer esport amb pilotes de segona mà i roba de marques 
famoses, produïda per ells i que els ve de tornada 
un cop feta servir. Esportistes que juguen en camps 
pedregosos i amb bassals que es poden comptar per 
metres quadrats i on les porteries són t res pals o bé 
dos rocs. Però això sí, us puc assegurar que s'ho passen 
fantàsticament bé jugant a futbol! 

Llagostera Solidària 
Rafel Villena 
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Les Puntaires de Llagostera 

Durant l'estiu són moltes les fires que es fan arreu, ja que el bon temps invita a les sortides i són molts els pobles 
que celebren les seves festes. Al llarg d'aquests últims mesos hem fet puntes a les següent localitats: 

1 juny: Viladecans, a la Trobada General de Catalunya ILADECANS 
6 juliol : Banyoles 
13 " : Blanes 
26 : Santa Cristina d'Aro 
27 : Sant Julià de Vilatorta 
3 agost : Caldes de Malavella 
13 setembre: Tarazona, a la Trobada "Encajeras en Aragón" 
11 " : Lloret de Mar 
20 : Riudarenes 
21 : Vilablareix 
S octubre: Besalú 
12 " : Llagostera, a la Festa del Bolet 
19 " : Olot 
26 " : Sant Joan les Fonts 

A continuació teniu dues fotografies de dues de les sortides que hem fet. Una és del lloc més llunyà, Tarazona, i 
l'altra del més proper, el nostre poble, que el dia 12 d'octubre va omplir els seus carrers de molta gent que volia 
gaudir de la Festa del Bolet. · 

Les puntaires a Tarazona i a la Festa del Bolet de Llagostera 

MOBLES i FUSTERIA 
CATEURA~ S.L. 

• MOBLES EN GENERAL i A MIDA 

• MOBLES DE CUINA 

•TAPICERIA 

Exposició i Vendes: 
Carretera Tossa, 7 - Tel. 972 83 09 95 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 
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HOSPITAL VETERINARI 

~CI NOS~ 
URGÈNCIES 

Tel. 972 331 248 

CLÍNIQUES VETERINÀRIES 
PERRUQUERIES CANINES 

BLANES: HOSPITAL: Rbla. Joaquim Ruyra , 75- Tel. 972 331 248 
CASSÀ DE LA SELVA: Ctra. Provincial, 141 -Tel. 972 460 526 
MALGRAT DE MAR: C. Passada, 49-51- Tel. 937 612 700 

www.clnos.cat 
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Refundar o replantejar? 

Hi ha crisi. Crisi econòmica global. Per tant, a escala 
planetària. De fet, els mitjans de comuni cació j~ 
s'encarreguen de recordar-nos-ho a tothora . Pero 
les crisis hi són, hi han estat i hi seran. Així doncs, 
potser seria bo al lunyar-nos una mica del victimisme i 
pessimisme barat que s'està posant de moda i aprofitar 
aquesta ocasió històrica per replantejar-nos algunes 
coses. Sí, no es tracta de refundar allò que ens ha portat 
precisament on ara som, sinó de buscar alternative~ 
que mica en mica posin remei a les desigualtats 1 
injustícies d'avui (enlloc d'augmentar-les) . . , 
Us proposem una part important del text mclos a 
l'Agenda Llatinoamericana 2009 de Joao Pedro 
Stédile, economista i activista social brasiler, membre 
del Moviment de Treballadors Rurals Sense Terra (MST) 
i de Via Campesina. 

"A mitjan segle XIX, Marx, Engels i altres pensadors 
de la classe treballadora van desvetllar la naturalesa 
perversa del funcionament del capitalisme. Van 
descriure les lleis que mouen aquesta mena de 
producció. Van denunciar com és una manera perv_ersa 
d'organitzar la producció en la societat, perque es 
fonamenta principalment en l 'explotació del treball 
d 'aquells que produeixen tots els béns i les riqueses. El 
capital tot ho transforma en mercaderia. I , aleshores, 
explota el treba ll i va acumulant riqueses. Cada cop 
més. 

Però també van descobrir que aquesta manera 
d'organitzar porta una contradicció insuper~ble. 
Els béns són produïts per la majoria (els que v1uen 
del treball), però la seva apropiació és feta per una 
minoria (els capitalistes). D'aquí que aquesta societa~ 
produeix cada vegada més pobres i menys rics - pero 
milionaris. 

Van diagnostica r que hauríem de construir una nova 
manera d'organitzar la producció, en què els treballadors 
fóssim els propietaris, els destinataris del nostre propi 
treball. I la van anomenar "socialisme", perquè té com 
a base la "socialització" de tota riquesa creada, per t al 
d'atendre les necessitats de cada poble. 

També van defensar que aquesta t ransició del 
capitalisme cap al socialisme no seria realitzada per 
la vo luntat de cap idea lista, intel·lectual o guia genial, 
sinó que tan sols seria possible si els treballadors 
s'organitzessin, lluitessin i conquerissin els canvis .. 

Han passat moltes dècades. Molts intents de construcció 
del socialisme. Hi ha hagut revolucions socials, populars, 
que han sacsejat la humanitat per la seva magnitud i 
generositat com ara la revolució russa, la xinesa, la 

, d' cubana .. . Moltes van fracassar. Les causes aquest 
fracà s són que a la majoria d'aquests països es van 
substituir els capitalistes per l'estat. Van aconseguir 
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universalitzar l'accés a l'educació, l'habitatge, la sa lut, 
la feina, però a la pràctica els treballadors encara no 
han pogut construir el socialisme com una societat en 
què les r iqueses i el poder fossin, de fet~ p.er a ~?th?m ._ 
No han aconseguit que aquesta soc1alitzaC1o s1gu1 
realment democràtica. I mentrestant el capitalisme no 
s'ha aturat. Ans el contrari: ha avançat encara més. 

En els últims 20 anys, el capitali sme ha arribat a una 
nova fa se: el domini del capital fin ancer i internacional 
sobre tota l'economia i sobre t ots els països. Avui, diuen 
els estudiosos únicament 500 empreses transnacionals 
controlen mé; del 60% de tota la riquesa del planeta, i 
donen feina a menys del 5% de la població. Entre elles, 
les empreses més grans, controlen riqueses superiors 
a l'economia nacional de més de la meitat de tots els 
països del món! 
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El capitalisme està sota el control dels bancs, és 
internacional. Té la seva matriu als països desenvolupats 
i a partir d'aquí controlen la producció, el treba_ll, . el 
comerç arreu del món. Imposa les seves prop1es 
regles. Se serveix dels organismes internacionals 
que abans eren dels governs i dels pobles. I ara !es 
Nacions Unides la FAO, I'OMC, l'OIT, el Banc Mundial, 
l 'FMI i tractat s 'multilaterals de TLCs, etc. són tan sols 
inst ruments per donar àmplia llibertat d'acció a aquest 
capital de naturalesa internacional. És per això que han 
adjectivat la seva política de "neoliberal": exigeixen 
una nova i àmplia llibertat per a la circulació del capital 
arreu del món. ( ... ) 

Cada cop és més clar que la forma capitalista és 
incompatible amb la preservació dels recursos naturals 
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(que són finits), amb el medi ambient, amb els recursos 
que tenim al planeta per sobreviure . En transformar
se tot plegat en mercaderia (les plantes, les llavors, 
l'aigua, els rius, els hàbits, els coneixements .. . ) 
s'explota tothom, s'explota tot. I P.osen en perill la 
supervivència. ( ... ) 

En el cor de l'imperi, l 'economia dels Estats Units 
comença a patinar. El monstre comença a tossir. I 
segurament intentarà emportar-se moltes víctimes. 
Perquè la reacció de la lògica del capital, en totes les 
crisis, és sempre apel ·lar a la sortida bèl·lica . Lenin, 
Bujarin i Rosa Luxembur ens van explicar que el capital 
fa servir aquesta tàctica per obrir espai a un nou 
període d'expansió del capital. És això el què s'està fent 
a l'Iraq, d'Afganistan, Palestina, l 'Iran, Corea, Kosovo, 
Somàlia, Haití, Kènia i Colòmbia. ( .. . ) 

Però vindrà una nova onada de mobilització a càrrec 
de les noves generacions. En el passat crèiem que el 
camí per arribar a una societat més justa i igualitària, 
el socialisme, consistia només a seguir un partit . Hem 
après que el poble necessita organitzar-se de totes les 

~ 
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maneres possibles . El partit és un dels instruments 
per fer-ho. És el partit el que ha de discutir i articular 
projectes per a la societat. Però l'organització de la 
força popular ha de tenir lloc en totes les esferes de la 
vida social. 

Hem descobert també que no n'hi ha prou a elegir els 
governs. Que el canvi de societat, el socialisme, no és 
tan sols arribar al govern, prendre l'estat. El socialisme 
comporta canvis profunds en l'estructura de la manera 
com funciona la societat. Canvi en els propietaris dels 
mitjans de producció, per tal que els treballadors cobrin 
segons el seu treball. Canvis en les relacions socials, 
entre persones i classes. Perquè se superin tota mena 
de discriminacions i prejudicis. El socialisme és també 
un règim polític on el poble té, de fet, poder de decisió. 
( ... ) 

Tot això sembla llunyà. Però el capitalisme globalitzat 
està escurçant el camí. Creguin-s'ho: en els propers 
anys hi haurà grans canvis en la humanitat. Nous vents 
comencen a bufar ... " 

Assemblea de Joves per la Terra 

CES MAR ESPECIALTZATS EN EL TRACTAMENT DEL DOLOR 

LA TECNOLOGIA 
MÉS AVANÇADA 
AL SERVEI DE LA 
VOSTRA SALUD 

CESMAR LLAGOSTERA 
Ricard Casademont, 2 
17240- Llagostera (GI) 

tel. 972 83 02 02 

CESMAR BARCELONA 
Tarragona, 177 

08014 - Barcelona 
tel. 93 325 48 53 
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Medicina física 
i rehabilitació 

email info@cesmar.es 

CESMAR MADRID 
Torrelaguna, 63 
28027 - Madrid 

tel. 91 403 19 07 
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Els alumnes de l'lES amb la professora Montse Jorba 

IES LLAGOSTERA 
Alumnes de I'IES Llagostera participen en un programa europeu a Noruega 

El 21 de setembre sis alumnes de 1r de Batxillerat de l'lES Llagostera, acompanyats per les professores M.Àngels 
Llavina i Montse Jorba, vam fer un viatge de sis dies a Noruega, concretament a Nedstrand. Un total de vuitanta 
nois i noies de Croàcia, Alemanya, Letònia, Regne Unit, Irlanda, Eslovènia, Noruega, Holanda i Catalunya vam 
participar al World Village. 

Cada matí tots els participants del programa ens dividíem en quatre grups. Durant una hora parlàvem i debatíem 
sobre diferents temes i buscàvem 3 problemes, 3 objectius i 3 solucions. L'últim dia vam debatre com si fóssim un 
grup parlamentari i durant l'activitat vam fer un recull de propostes i peticions que el dia següent vam presentar 
a la conferència. 

El dijous dia 25, de bon matí, un autobús ens va dur a l'assemblea general de YAM (Vouth and Migration), on els 
temes que es van tractar van ser la immigració i l'educació. Vam llegir els resultats dels previs debats davant d'un 
alt comissionat de la Unió Europea, de l'alcalde de Stavanger, d'alts representants de la xarxa educativa europea 
i de representants de la Universitat de Stavanger. L'assemblea va durar de les 10 a les 14h. 
Al mateix recinte es va inaugurar una exposició itinerant de fotografies i curts dels anys que els alumnes de l'lES 
hem participat al VAM. Es visiona de manera permanent el curt guanyador del festival VAM de curts europeu "La 
caixa de Pandora". Aquest curt va ser realitzat pels alumnes de l'lES Llagostera el curs 07-08: Anna Butiñach, 
Núria Butiñach, Farrah Oudeman, Eduard Montiel, Xènia Nogué, Arnau Puig, Robert Tena, Josep Salvatella i 
Gerard Nuell. Altres curts es visionen alternativament i per ordre. Els temes de les fotografies i curts són: l'amor, 
la mort, l'hospitalitat i la religió. 

En definitiva, va ser una experiència enriquidora en tots els sentits i ens sentim afortunats d'haver pogut formar
ne part. 

Gerard Nuell, Farrah Oudeman, Josep Salvatella, Noèlia Andrés, Arnau Puig i Daphne Bots 
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Durant l'assemblea general de YAM Part dels participants al programa europeu a Noruega 

nova Col/vi s.1 ••• 
C\C\-G 

TELF. 972 83 lO 11 

FAX: 972 80 54 53 

Importac ió de c ereals 

CI Camprodon/ 1 2 - Apartat 4 9 

1 7240 LLAGOSTERA (Girona} 
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CEIP LACUSTÀRIA 
Els nens i nenes de P4 i PS anem a l'aula de ciències per estudiar les plantes 

Hem classificat diferents llavors i hem descobert que n'hi ha que es mengen i d'altres no. 

També hem observat el creixement de les plantes i hem vist com és una llavor per dins. 
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COL·LEGI NOSTRA SENYqRA DEL CARME 
Anem d'excursió! 

Els nens i nenes d'Educació I nfantil vam anar a 
Girona al teatre a veure la "Heidi". Ens va 
agradar molt! A la tarda vam visitar el Museu 
del Cinema i ens van fer un ta ller d'ombres. 

>ACTUALITAT >Centres educatius 

Els nens i nenes de Cicle Inicial al matí vàrem anar 
al teatre a veure "Pastorets, cap a Betlem" i a la 
tarda vam ser protagonistes d'una peiOJcula al 
Museu del Cinema. 

Els nens i nenes de Cicle Mitjà i Superior al matí vàrem anar al teatre a 
veure " La Volta al món en 80 dies" i a la tarda vam escoltar les llegendes 
de la ciutat de Girona per conèixer-la una mica millor. 
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[Amb assumpte] (V) 

Un cel gris sense ànima, blanquinós i exiliat. Opac. El 
fons on s'amagava l'horitzó, que cobria fins una mica 
més enllà d'on abastaven els ulls i que, contrari a la 
saviesa meteorològica, amb prou feines humitejava la 
tarda. Així havia començat el trajecte, amb el mateix 
optimisme amb què s'ofèn la cervesa de les dues de 
la matinada fidelment escortat per la barra: sense 
perspectives materials ni espirituals. 
El viatge feia estona que no mirava enrere, i la densitat 
del cel descarregava amb determinació. La visibilitat 
deixava de ser el segon, el tercer o el quart sentit, i 
l'esbós, tot el què els ulls eren capaços de dibuixar. Dins 
del cotxe, la música descansava en notes endimoniades 
i l'amistat que us unia seguia essent un vincle. Però 
no era l'únic ni el més rellevant i, quan la tarda amb 
prou feines s'impregnava, que us haguéssiu barallat, 
que haguéssiu caigut i que també us haguéssiu donat 
la mà, anys ençà, no era prou per demanar la paraula i 
fer callar la música. 
Isolats del món per una cortina d'aigua intransitable, 
amb el viatge en marxa i el dipòsit ple, l'estima que 
sentíeu pels qui us acompanyaven era ben present. 
També l'escalfor del neguit compartit, l'angoixa que 
generava la consciència que aquest cop sí, que el destí 
anava per un costat i la voluntat, abatuda, per l'altre. La 
carretera no s'acabava, la pluja no cessava. I el desig 
que aquest curtmetratge no fos l'epíleg de la vostra 
brillant carrera de fraca ssos us feia vulnerabl es com un 
paper de fumar a la banyera. Com l'amistat i l'angoixa, 
també us unia un silenci ancorat a tretze graus sota 
zero que provàveu d 'alçar amb preguntes banals, 
asseveracions estúpides i respostes reiteratives. Era 
indissimulable, i parlàveu igual com jugaríeu a tennis 
amb tres pilotes. 
Semblava que la lucidesa vindria a rescatar-vos. Tot 
plegat no és res més que un conte, i la felicitat un lloc al 
qual es pot arribar. Però no. El dimoni tornà a somriure 
i us vau adonar que no hi havia ficció que us donés 
la mà. La carretera, l'aigua, el cel, l'ofec .. . eren reals. 
Tots els camins tornen a l'origen, i l'òliba de Minerva 
només remunta el vol a l'horabaixa. Tard, massa tard. 
Com sempre. 

Jordi Pià 

I lLAR Codolar 

es.tiM esfícll 

Carrer Camprodon, 11 
Tel - Fax. 972-83.04.77 
E-mail: codolar@nilar.es 
www.milar.es 
17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 
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El nostre mal pensar 
entitats 

les nostres 

De tots és sabut que Llagostera disposa d'un munt 
d'entitats, de fet en podríem dir una cinquantena, 
però... tothom sap exactament quines són i quines 
tasques fan? Vist així, quantes en podríem anomenar? 
Unes sis com a molt? Possiblement. Sigui com sigui, 
tan sols hi ha una cosa segura i és que els falta 
promoció. Aquesta publicitat de ben segur ha de sortir 
de les mateixes associacions locals, del boca a boca o 
del "fem això, fem allò, vols venir?". Algunes potser ja 
ho fan, però en són poques, no ca iguem en l'error de 
culpar-ne a terceres persones amb arguments com "no 
ens fan promoció, ens deixen a l'estacada". Senyors, 
comencem la casa pels fonaments i no per la teulada, 
o les bigues ens cauran al damunt. 

Una entitat la fa la gent del poble, no només qui la forma. 
A Llagostera tenim un ampli ventall d'associacions, no 
els tanquem les portes, no caiguem en l'error de dir "és 
que sempre som els mateixos a per tot arreu". Hi som 
perquè volem, i si no ens donem a conèixer quedarem 
en l'oblit, en un simple paper d'estatuts o en un registre 
que ningú recordarà perquè haurà quedat oblidat en un 
calaix. 

Totes les entitats tenen un paper molt important en la 
societat del nostre poble, per això totes mereixen el què 
tenen i possiblement més i tot. Així doncs, no critiqu em, 
no val a dir "aquesta entitat rep més diners que aquella 
altra" o "aquests quin servei fan? per això tants diners? 
per què tanta ajuda?". No hi caiguem senyors, no hi 
caiguem .. . tan sols es tracta de col·laborar, però ja se 
sap, és més fàcil veure la merda dels altres que la que 
t enim al nostre pati. 

El senyor del pis de dalt 

JOAQUIM COMAS CORRIUS s. L. 
CONSTRUCCIÓ D'OBRES 

Carrer Maiena, 15 
Telèfon i Fax 972 83 02 06 17240 LLAGOSTERA 
comascorrius@ hotma1l.com (Girona) 



EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Recomanacions 

El llibre 

Títol: Els homes que no estimaven 
les dones 
Autor: Stieg Larsson 
Col·lecció: Clàssica 

Mikael Blomkvist, un periodista 
que està a punt d'anar a la presó 
per escriure unes acusacions 
força greus contra un dels 
empresaris més prestigiosos 
de Suècia, rep un encàrrec 
d'un altre empresari : investigar 
la desaparició de la seva neboda, que va ser vista 
per última vegada l'any 1966. Per resoldre aquest 
trencaclosques Blomkvist necessitarà l'ajuda d'una 
jove inadaptada, una de les millors hackers de Suècia. 

"Els homes que no estimaven les dones" és una 
sorprenent novel ·la que ja té una continuació i que 
va camí de la trilogia. La segona part és igual de 
recomanable i porta per nom " La noia que somiava un 
llumí i un bidó de gasolina". 

I N Q V e $ 

GALOBARDES 

• ASSESSORJA J UR1DICA. 
• GESTlO IMMOBILIARJA INTEORA_L; 

o Compmve'nda. 
o Arr~ndament8 i. l'r8o$pql~"'l. 
o Comt.\nhate de propietari• · 
o Valo:racl.ons immo:biliàries. 
o O~tió utbaníslfca. 

• GESTIO FISCAL, LABORAL. 
COMPTABLiE, ... 

o Agent eoHabor$dor de O E$1'0RIA 
OUARDI.OI.A 

PI 

CONSULTEU' fiL NOSTRE CATÀLEG 
I>,HABITATGES D'OBRA NOVA. 

33 

>CULTURA >Recomanacions 

gettyimages· 
El web 

Adreça : www.gettyimages.com 

Aquest web no és res més que un enorme banc de 
recursos d'imatges, sons i vídeos amb i sense drets 
d 'autor. L'usuari pot accedir a aquests materials i 
utilitzar-los com a recurs per a les seves creacions 
audiovisuals. 
Es tracta d'un lloc web molt interessant ja que s'hi 
poden trobar materials de moltes temàtiques diferents 
i d'una gran bellesa. 

El disc compacte 

Títol: Personas 
Artista: El canto del laco 

"Personas" és el cinquè 
disc del grup pop - rock 
" El canto del laco". Amb 
lletres de Dani Martín 
i la música de David 
Otero i Dani Martín, les 
vuit primeres cançons 
ofereixen la vi sió que 
els membres del grup tenen sobre el món i la societat 
que els envolta, mentre que les cinc cançons r estants 
recorren sentiments indiv iduals d 'amor, d'agraïment 
i de ràbia. Un t reball personal i íntim d'un grup que 
cada vegada està captivant més seguidors, ja que està 
demostrant ser alguna cosa més que un fenomen de 
masses adolescents. 
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Biblioteca Julià Cutiller: novetats 

A continuació us donem a conèixer una selecció de les últimes adqu isicions fetes per la biblioteca del poble. 

Ficció Adults: 

Auster, P. Un Hombre en la oscuridad. 
Sarnes, D. El Bosc de la nit. 
Boyne, J. Motí al Bounty. 
Cornwell, P. El Libro de los muertos. 
Dahl Kjell, O. Un Mort a l'aparador. 
Foley, G. Corazón de tormenta. 
Gelinek, J. La Décima sinfonia. 
Gonzalez, F. Historia de Dios en una esquina. 
Kurzem, M. La Mascota. 
McDonell, N. El Tercer hermano. 
Meyer, S. Eclipse. 
Meyer, S. Luna nueva. 
Myant, M. La Canción de Jan. 
O'Hara, D. La Cançó de l'estiu. 
Pires, J. De Profundis, vals lent. 
Prieto, P. Mala premsa. 
Summerscale, K. El Asesinato de Road Hill. 
Tardà, J. La Porta de l' infern. 
Espinosa, A. El món groc. 
Marai, s. L'estranya. 
Méndez, A. Los girasoles ciegos. 
Moro, Javier. El sari vermell. 
Henley, V. Una loba en la corte. 
Grossman, V. Vida i destí. 
Calderón, R. Los crímenes del número primo. 
Smith, Betty. Un arbol crece en Brooklyn. 
Rosnay, Tatiana de. La llave de Sarah. 
Camilleri, A. La muerte de Amalia Sacerdote. 
Min, Anchee. L'última emperadriu. 
Pennac, Daniel. Mal d'escola. 
Montella, A. La maternitat d'Elna. 
Mendoza, E. El asombroso viaje de Pomponio Flato. 
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Ficció Infantil i juvenil: 

El meu Tió 
El meu arbre de Nadal 
Ferro, E. De com l'ornitorinc va esdevenir el rei dels 
animals. 
Martí, R. N. La Meva mascota Cuca. 
Asch, F. Els Ratolins de la senyora Marlowe. 
Belli, G. El Taller de les papallones. 
Fernandez, A. Les Fades verdes. 
Harmer, W. Perla i els ratolins entremaliats. 
Stilton, Geronim. Tercer viatge al regne de la 
fantasia. 
Stilton, Tea. La muntanya que parla. 
Montserrat , D. El Conte de Nadal. 
Stilton, G. El Somriure de Mona Ratisa. 
Ortiz, J. Els Formigants i la jove reina . 
Masana, H. Segrest a Bagdad. 
Abdei-Fattah, R. Per què tothom em mira això del 
cap?. 
Boïgues, L. El Secret de Caterina Cremec. 
Novell, M. Les Presoneres de Tabriz. 
Prunty, M. Chicos: manual de instrucciones. 
Vries, A. El Passat ha quedat enrere . 
Cowell, C. Aquest conill pertany a Emily Brown. 
Caraben Van der Meer, A. El diari de la Queta 
Canals. 
Grossetête, C. És genial ser ... una noia. 
Laird, E. Ta ronges en terra de ningú. 
Navarro, N. La llegenda del bandoler Serrallonga. 
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DVD's Adults: 

AVENTURES 
20.000 leguas de viaje submarino. 
The Guardian. 
Argel. 

MUT 
Harold Lloyd. El hombre mosca. 
Harold Lloyd. El Tenorio tímido. 

BÈL·LIC 
Salvaje. 

BIOGRÀFIC 
El Asesinato de John Lennon. 

CIÈNCIA-FICCIÓ 
El Planeta rojo. 

COMÈDIA 
Un marido ideal. 
iPorque lo digo yo!. 
Big. 
Arizona baby. 
Ghost world . 
El Show de Truman. 
27 vestides. 
Virgen a los 40. 

DOCUMENTAL 
Buena Vista Social Club. 

DRAMA 
Viridiana. 
Estación Termini. 
La Gran estafa. 
Cometas en el cielo. 
Hamlet. 
Una Historia verdadera. 
Taxi driver. 
¿A quién ama Gilbert Grape?. 
El angel exterminador. 
12 hombres sin piedad. 
Esplendor en la hierba. 
Fast food nation. 
La Rosa púrpura del Ca iro. 

FANTÀSTIC 
La Ciencia del sueño. 

POLICÍAC 
American gangster. 

SUSPENS 
La Noche de los cristales rotos. 
El Estrangulador de Rillington 
Place. 
Superstition. 
La Guerra de Charlie Wilson. 

TERROR 
Alien vs Predator. 
Llamada perdida. 

VERSIÓ ORIGINAL 
SUBTITULADA 
Expiación. 

WESTERN 
La Legión invencible. 
El Gran Mclintock. 
El Proceso de Billy Mitchell. 

SÈRIES DE TELEVISIÓ 
L'escurçó negre. 
La família Mata. 
Aida (la temporada). 

DVD's TEMÀTICS 
El Naixement del cinema 1895-1905. 
El món dels pioners. 
L'Època daurada del cinema mut 
1914-1919 El cinema dels anys 20. 
El Cuerpo humano. Deseos 
profundes. 
Planeta azu l la vida en los océanos. 
Profundidades en peligro. 
Pirineum. Les Valls de Hecho 
Ansó. 
Pirineum. El Pirineu Navarrès. 

CINEMA FAMILIAR 
Mi menstruo y yo. 

DVD's Infantils: 

FICCIÓ 
Juan sin miedo y El rey rana. 
La Bella durmiente y Los dos 
hermanos. 
La Navidad de Félix el Gato. 
Colmillo blanco. 
Las crónicas de Spiderwick. 
Merlín el encantador. 
La Bella Durmiente del bosque. 
El patito feo y yo. 
Le llamaban Shin Chan. 
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TEMÀTICS 

Nuestros amigos los pequeños 
salvajes. Ramón, el león y René, 
el chimpancé. 
Nuestros amigos los pequeños 
salvajes. Rocinante, el elefante y 
Rafa, la j irafa. 
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La recepta 

MUFFINS DE PLÀTAN 
I COCO 

Per a nosaltres les muftins 
són les magdalenes de tota 
la vida, però originàriament 
són una variant dels típics 
pastissets que els anglesos 
prenien amb el te. Les muftins 
es caracteritzen per la seva 
fàcil elaboració i perquè són 
petites exquisideses aptes 
per a tots els paladars. 

Ingredients per a 12 unitats: 

7S grams de mantega 
2SO grams de farina 
1 sobre de llevadura 
1h cullerada de canyella 
SO grams de coco ratllat 
2 ous 
100 grams de sucre 
1SO grams de iogurt natural 
2 plàtans 
Sucre glas 

EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Preparació: 

1) Fondre la mantega i deixar-la reposar perquè perdi temperatura. 

2) En un bol barrejar la farina amb la llevadura, la canyella i el coco 
(reser vant-ne un parell de cullerades) . 

3) En un altre bol a part, batre els ous i incorporar-hi el sucre, la mantega 
fosa i el iogurt. 

4) Pelar els plàtans, triturar-los amb la forquilla i agregar- los a la massa 
que conté els ous, el sucre, la mantega i el iogurt. A continuació, abocar
hi també el contingut del primer bol. 

S) Amassar-ho tot fins que quedi una massa ben lligada. 

6) Escalfar el forn a 180°C i untar els motlles amb mantega. 

7) Repartir la massa als motlles i tirar-hi pel damunt el coco ratllat que 
prèviament haurem reservat. 

8) Coure les muftins durant 2S minuts a 180°C. Una vegada cuites, 
deixar-les reposar fins que s'hagin refredat. 

9) Un cop refredades i tretes del motlle, abocar-h i una mica de sucre 
glas al damunt i servir-les acompanyades d'una bona tassa de te, cafè 
o xocolata. 

Bon profit! 
Claudia Schindler 
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AA MCOMERCIAL 

~ ONISE 
* P. RABASEDAS - M. BOADELLA, C.B. 

CON rf.CCIONS - qÈNf.Rt'. J)f. ?UNT 
LL.f.NCf.R/7'1 - C01<$f.Tf.R_IA 

R_OBA J)f. CriaM 

Plaça Cata lunya, 1 - L o ca l A 
Tel. 972 8 3 05 4 6 

172 40 LLAGOSTERA 

~ MAR GARITA DARDE R E S TEVE 
~IU 'NVY'W.d-sports.org • 1nfo@d -sports.org 
Pl. Campmay, 6 • 17240 Llagostera • Tel-Fax.: 972.83.00 .02 

PUB L'ENRENOU 
llAGOSTERA 

Farmàcia Saurí c. b. 
Carrer Pau Casals 13 
17240 Llagostera (GI) 
T./F. 972 80 55 99 
magdasauri@cofgi .org 
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Jti!i~~ UBMINISTRES 

ICOR 2006, S.L. 

Subm inistramen ts de 
ferreteria i maquinària 

Distrib uïdor oficial de 

PASSEIG AOI,•1EU, 2 
TELEF. 972 83 01 41 

D IEGO CORTÉS RUANO 
Mò bil 609 520 0 73 

CI Indústria, 16 
Tel. 972 805 363 - Fax 9 72 831 842 

17240 LLAC',,STERA (G irona) Espanya 
dicor@wanadoo.es 

17240 LLAGOSTERA 

farmàcia 

CI Consellers, 28 - Tel. 972 83 29 18 
17240 Llagostera 

Serralleria MetàHica 
Ferran Collell, S.L. 

Portes- Escales- Baranes- Reixes- Tancats metàl-lics 

C/ Cantallops, s/n . 
Tel. : 972 830 067 
Fax: 9 72 830 776 

17240 Llagostera (Gir o na) 
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Missió impossible: expandir-se 

Diari Sport(l.OOO.OOO), El mundodeportivo (2.000.000), 
El9 esportiu (2.000.000), Catalunya Ràdio (1.000.000) ... 
Aquestes xifres són el número de lectors i oients que 
tenen cada dia aquestes publicacions i ràdios . Potser a 
molts ens passa per alt que la majoria de consumidors 
d'aquests mitjans troben escrit tres cops per setmana 
el nom de Llagostera als titulars. No és ni per casualitat 
ni perquè sí, la Unió Esportiva Llagostera està en una 
categoria de nivell nacional i, per tant, els resultats de 
l'equip tenen una repercussió a nivell nacional. 

Els fets són els què són, però és curiós i lamentable 
que de tota aquesta publicitat el club no hi guanya res, 
ben al contrari, hi perd. La Unió, igual que els altres 
grups esportius del poble, es troba dins un format 
antiquat i rovellat anomenat Patronat. Aquest gestiona 
part dels recursos dels clubs i els reparteix per pagar 
entrenadors i arbitratges. El Patronat és un acord únic 
amb l'Ajuntament, la resta és tot responsabilitat dels 
clubs. 

Evidentment avui dia és impossible expandir-se sense 
un capital que l'Ajuntament de Llagostera mai ha 
facilitat a cap club. 

Ara és el moment en què el futbol està creixent (com 
va passar amb el patinatge i està passant també 
amb l 'handbol) i l'Ajuntament en comptes de donar 
subvencions al club l 'únic que fa és treure'n profit. A 
l'època dels campionats mundials de patinatge (en què 
hi va participar Llagostera) el club no va rebre res de 
l'Ajuntament tot i escampar el nom del nostre poble 
arreu del món. Ara amb el futbol, tot i la repercussió 
mediàtica que té, el patronat és incapaç, fins i tot, de 
pagar els arbitratges. Em semblen molt tristes aquestes 
polítiques antiesportives. 

De fet , encara que no crei eu en l'esport com a arma 
social, hi podeu creure com a arma publicitària. Per què 
si la imatge de Llagostera arriba molt més lluny amb 
l'esport que amb cap altra campanya que pugui costa r 
un dineral a l 'Ajuntament, no s'utilitza com a tal? 

Tenim a l'abast unes oportunitats (de reconeixement) 
que no s'aprofiten. Tenim a casa (a la zona esportiva) 
un potencial publicitari que l 'Ajuntament ha ignorat i 
det estat i que podria ser molt més útil que una oficina 
de turisme (en la què s'hi acosten quatre persones a 
la setmana). 

És hora de firmar nous convenis amb l'Ajuntament, cada 
club per separat segons les seves necessitats, i deixar 
que el Patronat sigui només un punt de coordinació i 
de trobada dels diferents esports del poble. Com diu el 
refrany: renovar-se o morir. 

Jordi Mir 
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I amb el tennis què passa? 

Ja fa molts anys, un g rup de gent de Llagostera 
i aficionada al tennis va començar un projecte 
engrescador enfocat a l'explotació de les pistes de 
tennis de la urbanització " la Canyera". Cada dissabte 
hi havia un curs per a joves en què aquests podien 
aprendre un esport molt saludable i cada vegada més 
practicat i més mediàtic. Els socis jugaven a ·les pistes 
(i ho continuen fent avui dia) i cada vegada hi havia 
més activitat. 

Amb el pas del temps ha augmentat el nombre de 
practicants d 'aquest esport, però les condicions 
continuen essent les mateixes. Les instal·lacions de 
què parlem han aguantat molts anys, moltes pluges 
i molts partits, i sempre amb el mateix terra. Ara 
presenten un estat molt deficient i, a més a més, els 
tennistes només hi poden jugar a la llum del sol, ja 
que les pistes no tenen torres de llum. Per això molts 
practicants d'aquest esport van a jugar als pobles veïns 
(Cassà de la Selva, Platja d'Aro, Caldes de Malavella ... ) 
perquè hi troben millors condicions, tant d'organització 
com d'instal·lacions. 

El tennis és un esport olímpic de masses que cada 
dia és més seguit arreu i, tot i això, encara no se li 
ha dedicat un lloc com cal al nostre poble. Llagostera 
pot lluir d 'una oferta esportiva abundant, interessant, 
variada i de qualitat, però dins tot aquest muntatge 
al què cada any s'hi afege ix més gent (enguany seria 
el cas del ping-pong), hi trobem a faltar sens dubte el 
tennis. 

També voldria afegir que el primer que ca l fer perquè tot 
això tiri endavant és fundar o " refundar" un Club Tennis 
Llagostera que utilitzi les pistes de manera organitzada 
i periòdica. Ca l gent implicada i amb ganes (d'això segur 
que no en falta) que creïn una oferta interessant tant 
per a joves com per a aficionats, i de ben segur que 
llavors es podran demanar unes millors insta l·lacions. 
No ens podem conformar amb el què tenim, hem de 
mirar endavant, cap a la millora, i crec que aquest seria 
un projecte molt interessant. 

Futbolista i tennista aficionat 

)l FIVALLER s.l. 
CONSTRUCTORA PROMOTORA 

C1Fivaller,3 - 17240 Llagostera - Girona - Tel. 972 83 04 22 - Fax 972 83 16 43 
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Futbol 

Primer equip 

El primer equip de la Unió està en el grup capdavanter 
dels classificats. Va firmar el millor inici de temporada 
que mai es pogués imaginar a la nova categoria de 
primera catalana, tot i que abans de les vacances de 
Nadal va caure en un forat negre de resultats. S'ha 
adaptat perfectament al nou ritme de joc, que sembla 
que li va com anell al dit. Si la cosa segueix igual, 
que sembla difícil però no impossible, podríem estar 
parlant d'aquí poc del segon equip més important de 

la pg;; 

Futbol base 

• La nova temporada serveix per estrenar categoria 
en els infantils que van pujar a primera de rebot 
després de la renúncia del segon classificat l'any 
passat. Enguany els costa una mica més del compte 
adaptar-s'hi, però desitgem que al final d'aquesta 
surtin del pou. 

• Els alevins que gaudeixen de la primera divisió des 
de fa diverses temporades, hauran de remuntar el 
vol. No han començat amb bon peu, però el tècnic 
Albert Perxachs està convençut que això no acabarà 
així. 

El segon equip 

Com cada temporada, el seu objectiu és la segona 
regional. Aquesta, però, ha arrencat força malament, 
ja que s'han deixat escapar alguns punts valuosos i 
necessaris si es vol estar a dalt. 

El femení 

Aquest sembla el seu any. Després d'un any 
d'aprenentatge i d'adaptació, aquesta temporada ha 
començat molt millor. L'equip femení de Llagostera 
ja suma força punts i està a mitja taula lluitant amb 
totes les rivals amb molta dignitat i igualtat. 
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Camp de futbol 

Com ja vam anunciar a l'anterior butlletí, el nostre 
poble ja gaudeix de les instaf.lacions que es mereix 
per poder jugar a futbol. S'ha acabat definitivament 
l'espera, el camp ja es va donar per estrenat (a l'espera 
que s'acabin els voltants per poder-lo inaugurar). Cal 
destacar que les primeres a trepitjar el camp durant 
un entrenament, i sempre podran dir-ho, van ser les 
noies, l'equip femení de futbol. 

El passat diumenge 9 d'octubre es va fer la presentació 
de tots els equips de la Unió aprofitant que ja hi ha 
el camp nou. 

ALUMINIS 
COLLELL, S.L. 

Serralleria Metàl.lica d'Alumini 

OfiCines t tclller CI Mtg)Otn 21 • 17240 LLAGOSTERA (Gtmn.,) 

Tol 972 80 56 22 • f'f!>< 972 80 56 44 
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Cursa de Sant Esteve 

Com cada any, el dia 26 de desembre es va celebrar la 
29a edició de la popular cursa de Sant Esteve. 

La cursa tenia un recorregut de 10 km que va transcórrer 
dins del nostre poble però també pels afores. Tant 
la meta de sortida com la d'arribada eren al pavelló 
municipal. 

Aquest any el tradicional esdeveniment va estar 
especialment passat per aigua, la qual cosa va fer que 
moltes persones s'ho pensessin dues vegades abans 
de sortir de casa, com a conseqüència la participació 
va ser força baixa. 

La cursa va ser organitzada per la Unió Esportiva 
Llagostera amb la col·laboració de l'Associació Amics 
del Paratge del Mas Roig i amb el suport de l'Ajuntament 
de Llagostera i la Diputació de Girona. 

El tour passarà per Llagostera 

Ja és un fet. Aprofitant la inversió feta pels Ajuntaments 
de Girona i de Barcelona, aquest any la cursa més 
important del món del ciclisme realitzarà part del seu 
recorregut per la nostre vila . Evidentment és un fet 
històric i remarcable, i tots els aficionats al ciclisme 
podran gaudir en directe d'una de les proves esportives 
amb més ressò del moment. A més a més, la tornada 
a competició del millor ciclista de tots els temps, Lance 
Armstrong, a les files del mateix equip que el ciclista 
més en forma i amb més futur del moment, Alberto 
Cantador, són el presagi del què pot arribar a ser un 
dels tours més emocionants i vibrants de tots els 
temps. 

És clar, doncs, que si la cosa té tanta importància, 
Llagostera no hi podia faltar! 

La Marta, la Marina, la Núria i l'Eva durant la festa 
de presentació 
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Ping-pong 

Es tracta d'una nova secció 
del patronat. A partir d'ara el 
ping-pong és un esport més 
que ja es pot trobar al nostre 
poble. Han format un equip i ja 
competeixen en lliga provincial. 
De moment no sumen gaires 
victòries però ara per ara el 
què important és anar aprenent 
i créixer. 

Després d'aconseguir fer l'equip (estaven pendents de 
trobar un patrocinador) han començat la temporada 
amb bon peu i com l'any passat segueixen en el grup 
capdavanter. 

El passat 20 de desembre van anar fins a Tarragona 
per celebrar la copa Catalunya, tot i que van caure 
eliminats per les nombroses baixes que hi havia. 

Les "The Four Flowers" després de la cursa 

4a posició per al primer equip femení 
off-road llagosterenc 

Les "The Four Flowers", Marina Font, Núria Brugulat, 
Eva Rodríguez i Marta Reyes, van córrer a la 9a edició 
de les quatre hores de resistència a Lleida que es va 
celebrar el cap de setmana del 13 i 14 de desembre. El 
primer equip femení off-road llagosterenc, que corria 
per Inter-car amb un Opel Kadett cedit per Gabriel 
Reyes, van quedar en quarta posició després que la 
cursa s'hagués d'ç¡plaçar mitja hora per qüestions 
meteorològiques. 

Cal recordar que "The Four Flowers" es van donar a 
conèixer el 29 de novembre a la nit amb una festa de 
presentació a l'edifici polivalent. 
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Bàsquet 

Sènior masculí 

Després de l'inesperat descens de l'anterior 
campanya, enguany no han acabat de començar 
amb tan bon peu com s'esperaven. Si l'objectiu és 
realment l'ascens s'haurà de remuntar i acabar de 
millorar. És evident que hi ha molta qualitat per estar 
en alguna categoria superior. 

Sènior femení 

A primera no és gens fàcil. Després d'una gran 
campanya, aquest any estrenen nova categoria, per 
això els està costant un xic adaptar-se. Han sumat 
poques victòries els primers partits de lliga, tot i que 
de ben segur que remuntaran el vol. 

3x3 d'hivern 

Com va essent habitual, durant les festes de Nadal 
es va celebrar el 3x3 d'hivern organitzat pel Club 
Bàsquet Llagostera. 

Tot i tractar-se d'aquestes dates d'excessos amb el 
menjar, hi van haver els t ípics i incondicionals que no 
van voler faltar a aquesta cita amb l'esport. Aquest 
any el torneig va arribar a la 12a edició i hi van 
participar un total de 16 equips. En aquesta ocasió 
l'equip guanyador va ser el Mog-ur's, format per 
Eduard Montiel, Manel Molina, Jordi Ciurana, Gerard 
Nuell i Dennis Godoy. 

Repo~ 
Fotos d '6.rl..di 

M.of,eria l F~,.à~c 
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Handbol 

Primer equip 

Escalada vertiginosa. Tot i que l'any passat es va 
aconseguir el segon ascens consecutiu de l'equip 
que el situa a primera, enguany no afluixen. L'equip 
llagosterenc ja s'ha situat com a líder ferm i l'objectiu 
torna a ser un altre ascens, el que els situaria a la 
lliga de nivell nacional. 

En la segona fase són l'equip que arriba amb més 
punts i és, per tant, el màxim favorit per aconseguir 
l'ascens. 

Segon equip 

A causa de l'ascens del primer equip s'ha creat un 
segon equip que doni sortida a tots els júniors que 
pugen per facilitar el salt a sènior. A més, cada vegada 
hi ha més jugadors i d'aquesta manera tothom pot 
jugar. Així doncs, han iniciat un camí per tercera que 
no va malament, alternen victòries i derrotes. 

Base: 

Enguany l'escola d'handbol la formen un benjamí, un 
equip infantil i el j uvenil. Tot i així, falten jugadors 
i el club busca nois i noies per tal de poder formar 
equips i categories que ja hi havia hagut però que 
han desaparegut, com els alevins, cadets o femení. 

FRIGOLA 
LLIBRERIA PAPERERIA 

Ganix, 14 . Llagostera 
Tel. 972830384 
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Drapaires per necessitat 

L'exregidor republicà Jordi Noguera va ser el principal 
impulsor de la recollida anual de trastos als boscos del 
terme municipal de Llagostera, en el primer mandat de 
l'Entesa (1999-2003). Inicialment va ser una activitat 
que es duia a terme just pels voltants del poble; poc 
a poc, es va anar augmentant el radi d'acció i avui 
és una tasca plenament consolidada. Organitzada 
per l'Associació de Defensa Forestal (ADF), amb 
la col·laboració de l'Ajuntament i una vintena de 
voluntaris, la jornada anual es va celebrar el diumenge 
19 d'octubre, coincidint amb la marxa pels molins del 
Ridaura, que cada any organitza el Grup Excursionista 
Bell-Matí. És una llàstima que coincidissin les dues 
activitats, però també em consta que algú que té el do 
de l'ubiqüitat va fer mans i mànigues per estar als dos 
llocs i treure'n testimoni gràfic, com a repòrter intrèpid 
que és . 

De totes les andròmines que es van recollir em van 
sorprendre desagradablement les capses de proves del 
subsòl de les obres de la carretera de Vidreres a la 
Costa de l'Alou que es van trobar prop del Mas Roure. 
En el ben entès que no hi ha res d'agradable en la 
manca de sentit cívic d'alguns veïns que no tenen cap 
inconvenient en llançar la merda a qualsevol indret, 
quan els seria més fàcil portar-ho a la deixalleria que 
està molt ben organitzada i té obert cada dia. Aquesta 
deixadesa la trobo inclassificable i en les ordenances 
municipals hauria d'estar tipificada com un greu delicte 
contra el bé comú, i si s'enganxa in fraganti algun dels 
autors dels abocaments, se'ls hauria de condemnar 
a passar-se uns quants caps de setmana recollint la 
merda d'altres tant incívics com ells. 

Es van recuperar materials de tota mena: matalassos, 
ferralla, plàstics, v idre i runa diversa de cal çobre i 
enderrocs, la qual cosa és un altre delicte, tenint en 
compte que la gent que fa obres ha de pagar un permís 
municipal, el contenidor, el trasllat i el seu tractament. 
Per tant, un greuge i un delicte ecològic. Enguany, es va 
trobar tanta runa que es va decidir repetir la r ecollida 
que hi ha localitzada en diferents indrets. 

CARNS I EMBOTITS 
Elaboració pròpia 

Ç.JISCO:NS 
A u t . Sanüll•·i• 376-XA-U l S 

C!Migdia , 2 1 - Tel . 972 83 O 1 54 
LLAGOSTERA 
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Horticultura 

En l'anterior Butlletí parlava que estaria molt bé que els 
horts dels voltants del poble estiguessin treballats, i que 
potser l'Ajuntament hi podria intervenir per potenciar-ho 
i facilitar-ne la cessió dels que no estiguessin cultivats . 
Doncs bé, l'Ajuntament de Sabadell acaba de cedir sis 
horts de propietat municipal a sis associacions de la 
ciutat, alguna d'elles amb finalitats assistencials, per 
fomentar i divulgar el treball de l'agricultura d'horta 
i si és el cas amb objectius pedagògics, terapèutics o 
socials. A cada parcel·la (d'uns 180m2) li correspon una 
caseta d'eines i hi ha un sistema de reg comú que s'ha 
de fer per degoteig. També hi ha una zona comuna de 
descans amb lavabos, taules i bancs. 

Per acabar, m'arriba la campanya de compostatge 
casolà i el fet que ja hi ha 45 famílies llagosterenques 
adherides a la iniciativa, és una prova evident que la 
conscienciació de la majoria acabarà derrotant els 
quatre sapastres mal educats. 
Joan Ventura Brugulat 
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Oda a la Pàtria 

La de les banderetes i la de la infància són pàt ries de 
joguina comparades amb l 'Enrenou . Ho escric des de la 
meva condició d'expatriota fervent, justament ara que 
aquest pub acaba de celebrar el seu trentè aniversari. 
En vaig estar cambrer en el pleistocè i client al neolític 
durant un llarguíssim període de la meva vida. No 
ho esmento com un mèrit, ja que sempre he pensat 
que si hagués destinat totes aquelles tardes i nits al 
violí o al clarinet, ara mateix seria el solista d'alguna 
orquestra simfònica; però tampoc me'n penedeixo. 
Al capdavall cap virtuosisme et garanteix la felicitat 
i en canvi, em sembla recordar que a l'Enrenou hi 
he viscut un grapat de moments feliços. I per altra 
banda, sociòlegs, psicòlegs, antropòlegs i fins i tot 
psicopatòlegs recomanen espais com el que aquest 
mític local ha ofert a les successives generacions, per 
comunicar-se i socialitzar-se de forma saludable. Com 
a mínim fins a aquell moment de la nit en què, des 
de sempre, per raons no sé si crue ls o eficients pel 
negoci, cal augmentar el volum de la música i deixar la 
clientela amb el timpà masegat i la gargamella irritada. 
En fi, sigui com sigui, aquest practicant del carpe 
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diem, home eminentment fel iç i amb camisa que en 
l'actualitat porta l'Enrenou, ens va oferir l'oportunitat 
de celebrar-ho plegats organitzant (ell i la gent del seu 
entorn, és clar) un esplèndid i multitudinari sopar d' 
ex-cambrers al Polivalent. Trenta anys de sexe, droga 
i rock-and-roll ens contemplaven, i no cal agafar-s'ho 
literalment. Una munió de patriotes que aquella nit 
vàrem tenir la sort d'assistir a un dels memorables 
recitals d 'en Dani i en Manel, dues glòries locals que 
ens han ofert moments que ja formen part de la nostra 
memòria sentiment al més selecta. En aquesta ocasió, 
acompanyats per en Jordi al baix i alguna aportació 
de la Sílvia. En Serrat escriu les cançon s perquè les 
canti en Manel, va afirmar en Dani , i tothom hi va 
estar d'acord. I L'Albert Pla perquè les canti en Dani, 
va afegir algú. I després dels bisos els podíem haver 
tret a coll o abraçat, que era, segurament, el que molts 
dels incondicionals teníem ganes de fer. Per als que 
ja, en general, v iv im expatriats, la felicitat del recital i 
aquella possibilitat d'evocar moments gloriosos viscuts 
a l'Enrenou i de practicar la nostàlgia sense manies, 
va completar una nit fantàstica, en memòria de la qual 
val la pena alçar la copa i fer un brind is. Amb Mascaró, 
naturalment. 

Enric Ramionet 
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ITll l ~OBKI~DECUINAiBANY 

CI Llevant. 1 
17240 L LAGOSTERA 

PUIG LLAGOSTERA, S.A. 

P laça Mercat, 1 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Tel. 972 83 08 20 
Fax 972 80 52 69 

Tel. 972 83 02 63 
Magatzem 972 83 00 41 
FAX: 972 80 52 17 



>ENTREVISTA 

Llagosterencs arreu del món 
La Lara Turon té 23 anys i ha viscut a la nostra vila des 
que va néixer. És llicenciada en Publicitat i Relacions 
Públiques per la Unvierstitat de Girona i actualment 
treballa com a executiva de comptes a l'empresa de 
publicitat Young & Rubicam de Madrid, ciutat en la què 
també resideix. Amb aquesta jove emprenedora que 
ha decidit iniciar la seva carrera laboral fora del poble 
comencem aquesta secció de " El Butlletí", dedicada 
precisament a aquells llagosterencs d'arreu. 

Com va començar la teva aventura per Madrid? 
Fa més o menys un any i mig. Vaig acabar la carrera i 
volia anar a una agència de publicitat coneguda per poder 
aprendre coses que només s'aprenen amb la pràctica. 
Les agències grans estan a Madrid i a Barcelona. Sé 
que acabaré treballant a Barcelona però em venia de 
gust passar un temps a Madrid i em van ajudar a poder 
fer-ho, així que vaig aprofitar l'oportunitat! 

Com va reaccionar la teva família en saber que 
havies decidit quedar-te a la capital? 
Ja s'ho esperaven. Feia temps que els tenia mentalitzats 
de la meva idea d'anar a Madrid. Pensaven que només 
passaria sis mesos allà però la cosa s'ha allargat una 
miqueta ... Crec que al principi no els feia tanta gràcia 
però ara ja han v ist que gràcies a "Ryanair" és com si 
em tinguessin aquí encara! 

T'has acostumat ja al ritme frenètic de la ciutat o 
trobes a faltar el tarannà pausat del poble? 
M'he adaptat bé. M'agrada sortir de treballar i passar 
pel carrer Fuencarral per anar a casa i veure que 
està ple de gent. Madrid és una ciutat però ens certs 
aspectes em recorda molt a un poble i no he notat 
molta diferència. 

Com se sent una catalana a la capital d'Espanya? 
De moment molt a gust! La veritat és que les brometes 
no falten però em tracten molt bé . 

Què es el primer que vas aprendre a Madrid? 
La cultura de les canyes al sortir de la feina! 

Què té Madrid que no tingui llagostera? 
Agències de publicitat! A part d'això res a envejar 
eh ... 

I què agafaries de llagostera i t 'enduries cap a 
Madrid? 
L'Enrenou! Tot i que no crec que els fes massa gràcia 
el trasllat! 

Què és el que més odies de la ciutat? 
Passejar un dissabt e per Gran Via i no tocar de peus a 
terra de tanta gent que hi ha. Ah! i la bandera gegant 
que hi ha a la plaça Colón. 
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La Lara prenent un cafè a la Plaza Mayor, un dels seus llocs 
prefer its de Madrid 

Explica'ns alguna anècdota divertida que t'hagi 
passat per la gran ciutat. 
Us explicaré la que li fa més gràcia a la meva mare i que 
sempre explica. Una nit vaig sortir amb unes amigues 
i van començar a parlar amb un noi que es veu que 
era molt famós. La veritat és que a mi no em sonava 
de res així que no vaig poder participar en la conversa 
des d'un bon principi. Vaig preguntar qui era i em van 
respondre que era en Paquirrín. Llavors vaig recordar 
més o menys qui era i per entrar en la conversa i que 
veiessin que també hi entenia una mica li vaig dir: -Ah! 
Tu madre es la que canta como una oia!-. Crec que 
encara riuen de com vaig posar la pota. Per arreglar-ho 
vaig dir que era catalana i que allà només veia TV3, per 
això no sabia gaire res de la seva vida ... 

Sabem que ens véns a veure sovint, però penses 
tornar a viure definitivament a Catalunya? 
I tant que tornaré! Potser a Ll agostera serà complicat 
per la feina però a Barce lona és possible . Ara amb tot 
el tema de la crisi està complicat canviar d'agència però 
més endavant ho vull intentar. 

PUIG LLAGOSTERA, S.A. 

Plaça M ercat, 1 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Tel. 972 83 02 63 
Magatzem 972 83 00 41 
FAX: 972 80 52 17 
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La Cavalcada de Reis: ahir 
avui 
Quan ja ha passat el Nadal i el Cap d'any a molts 
països comença altra vegada la rutina i, a poc a poc, 
s'esvaeixen els records de les festes . Però aquí, al 
nostre país, encara queda una bella tradició per complir 
que ens allarga un xic més les vacances nadalenques, 
ens queda celebrar el dia de Reis, el dia més esperat 
de l'any per a tots els nens i nenes. Aquest dia, però, 
ve precedit per la cavalcada de benvinguda a Ses 
Majestats, una desfilada que se celebra a totes les viles 
envoltada d'una espera de màgia i il·lusió. 

A Llagostera, per aquesta ocasió, grans i petits 
s'apleguen al voltant dels principals carrers des de fa 
ja molts anys. A poc a poc s'ha anat millorant l'estètica 
de la cavalcada: el recorregut, les carrosses, els vestits 
dels reis i dels patges, la posterior recepció dels reis ... 

A mitjan de la dècada dels quaranta, la preparació de 
la cavalcada es portava a terme a Can Galceran, on els 
voluntaris es vestien amb la roba que durant dies se'ls 
havia estat preparant. S'ultimaven tots els detalls per 
tal de procurar una bona cava lcada: es maquillaven els 
reis i els patges, se'ls cuidava la barba i la corona, i es 
preparaven els tres cavalls que portarien Ses Majestats 
pels carrers del poble. Així doncs, encara no era època 
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de les pomposes carrosses que s'utilitzen avui dia, sinó 
que amb tres cavalls ja passaven. Quan començava a 
fer-se fosc tota la comitiva començava a desfilar des 
de la ca rretera de Caldes de Malavella fins el centre de 
la vila. 

Inicialment, el recorregut passava per la carretera de 
Tossa de Mar, pel Passeig Romeu, on les autoritats 
locals rebien a Ses Majestats, pel Passeiç:¡ Tomàs Boada, 
pel Passeig Pompeu Fabra i pel carrer Alvarez Castro, 
que els portava fins la Plaça Catalunya, on els esperava 
una gran gentada. La comitiva continuava pel carrer 
Consellers i pel carrer Sant Pere, finalitzant el trajecte 
a la Plaça del Castell. Allà els reis baixaven dels cavalls 
per entrar a l'església i manifestar el seu respecte al nen 
Jesús. Tot seguit, s'encaminaven cap a l'Ajuntament, 
des d'on saludaven els menuts que s'aplegaven a la 
Plaça del Castell. Seguidament, al sa ló de plens de 
la casa de la vila, Ses Majestats rebien els nens i els 
omplien de caramels i petits regals. Quan s'acabava la 
recepció, els reis atenien a peticions particulars visitant 
casa per casa tots aquells nens malalts que no havien 
pogut assistir a la cavalcada. 

Durant anys es va mantenir aquest recorregut, tot i que 
s'hi va fer alguna variació com ara el lloc de finalització 
de la cavalcada, que es va acabar substituint pel 
Casino. Tot i això, la recepció es feia a l'entrada del 
teatre a diferència d'ara. Amb els anys es va canviar 
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també l'estètica de la desfilada, s'hi van introduir noves 
carrosses (amb vehicles de motor) i més voluntaris 
i figurants que participaven en el recorregut. De 
la mateixa manera, també es va canviar el lloc de 
preparació i de sortida de la cavalcada per l'edifici 
polivalent, on hi ha més espai per a les carrosses. Així 
doncs, l'antic recorregut es va canviar pel que es fa 
en l'actualitat: passar per l'Avinguda de l'Esport, pel 
Passeig Romeu, pel Passeig Tomàs Boada i pel carrer 
Jaume I fins la Plaça Catalunya. 

El què no ha canviat és la gran cua que es formava i 
es forma dins el teatre perquè els més menuts puguin 
asseure's a la falda del seu rei preferit, fer-s'hi una 
fotografia i rebre un petit obsequi com a recordatori. 

No sé si és perquè amb els anys es tendeixen a idealitzar 
les coses, o bé perquè el què diré a continuació realment 
és veritat, però sembla com si a poc a poc s'hagués 
perdut una mica la il·lusió que envoltava la cavalcada. 
Recordo com abans es cantava ben fort la cançó de 
benvinguda als reis i com tots els nens portaven encès 
el fanalet que havien realitzat a casa o a l'escola. La 
finalitat de la majoria dels assistents era veure els reis 
i no recollir els caramels que repartien, això era un 
fet secundari. Ara es veuen pocs fanalets, la cançó 
gairebé no sona i la cavalcada s'omple de marrecs de 
16 anys amb bosses de plàstic robant els caramels dels 
més menuts. Si bé és veritat que es manté la il·lusió, 
s'està perdent una mica l'origen de la tradició. Encara 
m'emociona veure els petits observant la carrossa 
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Una de les carrosses durant la cavalcada de l'any passat 

plena de regals i cridant "aquella és la meva bici!" o bé 
"aquell és el meu cotxe teledirigit!", però trobo a faltar 
una mica la melòdica banda sonora de la cavalcada i 
la il·luminació artificial dels fanalets. Esperem que de 
mica en mica es tornin a recuperar aquests detalls i 
tota la màgia. "Visca els tres reis, de l'orient ... ". 

V) 
GI:: 
w 

i· o -, 

-<( 
...J 

~ 
<( 
u 

>-z 
w 
V) 
V) 

o 
~ 
w 
~ 

~ 

< 
t-

CI . Girona . 31 
17240 Llagost era 
(Girona - Espanya) 

Júlia Turon 

RELLOTGERIA 

Àngel Guimerà , 7 
Tel. 972 80 52 90 
17240 LLAGOSTERA 



>LA VEU DEL POBLE 

En Joaquim i la Maria mostrant-nos les vuit 
carbasses allargades 

Torna l'hort misteriós 

Fa un any, en el primer butlletí d'aquesta nova etapa, 
hi havia una notícia increïblement misteriosa. Joaquim 
Riera i Maria Carreres, veïns del nostre poble, ens van 
sorprendre amb unes grans albergínies fruit del seu 
hort, un hort on sempre hi neixen verdures precioses 
però un pèl estranyes, si més no d'una mida poc 
corrent. 

Aquest any aquest matrimoni ens ha sorprès amb unes 
carbasses de passarel ·la, llargarudes i esveltes; la 
carbassa més alta fa més d' l metre d 'alçada. 

Hem de recordar que en Joaquim és un aficionat als 
molins de vent i que en té molts al seu hort, potser 
aquest és l'al·licient que fa créixer tant les verdures 
que cultiva. Ara està treballant en un molí que conté 
banderes de molts països diferents, incloent-hi la de 
Catalunya. Sigui el que sigui, les verdures d'aquest 
hort són per recordar! 
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Com participar a "La veu del poble"? 

L'objectiu del col ·lectiu de redacció de "El 
Butlletí" és fer una revista del poble i per al 
poble. Per aquest motiu volem apropar la 
nostra publicació a tots els nostres lectors, 
donant-vos la oportunitat de col·laborar-hi. 
Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions 
(crítiques, narracions, poesies, experiències 
personals ... ) a través d'un correu electrònic 
(info@elbutlleti.com) o per correu tradicional 
(CI Sant Pere 5) . 
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El coratge 
d'un gest. La 
generositat d'una 
dona. 

Pensar en la Guerra Civil i e 
les persones estimades cam 
de l'exili ens connecta amb e 
dolor punyent de la pèrdua 
de la injustícia. 

En tot horror hi ha espurnes d'humanitat, de calidesa, on 
els protagonistes són dones o homes que ens mostren 
com l 'ésser humà bo, just i honest no desapareixerà 
mai. 

Eidenbenz, nascuda a Zurich (1913), va treballar 
com a voluntària dins de l'Associació d'Ajuda Suïssa 
als Nens Víctimes de la Guerra. Durant la Guerra Civil 
va treballar dos anys en tasques humanitàries dins la 
zona republicana i es va veure immersa en l 'èxode dels 
perdedors cap a França. Veient l'estat lamentable dels 
exiliats als camps de concentració del sud de França i 
l'altíssima mortaldat de nens i dones embarassades, 
va organitzar una maternitat a la població d'Elna, on va 
salvar la vida de quasi 600 nens i nenes que haurien 
nascut, i probablement mort, als camps d'Argelers, Sant 
Cebrià, el Barcarès i Ribesaltes. Només l'ocupació nazi 
va impedir que continués amb la seva tasca després 
del 1944. 

JOSEP ANGLADA 
MANEL MOLINA 

pintura · ·· d ecoració LLAGOSTERA 
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Un llibre d'Assumpta Montellà 
Una obra de teatre "la Maternitat 
d'Elna" 
El documental "El llegat de 
la Maternitat d'Elna" (Enunai 
Produccions) 
La pel ·lícula " Les Mares 
d'Eina"(grup Mediapro) 
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L'obra, la companyia Projecte Galilei, després de 
l'estrena al Museu Memorial de l'Exili de La Jonquera 
ha iniciat una gira per tot el país. Recomanem aquesta 
obra, fidel a la realitat, amb un muntatge actual i 
original on l'actriu i cantant (Rosa Galindo) afronta la 
funció de narrar la història i cantar acompanyada per 
un pianista (Luc Olivier Sanchez). La direcció és de 
Josep Galindo. 

Per poc que pugueu, aneu a veure-la! 

" Que un estat adopti la forma d'una democràcia no 
és cap garantia de respecte als drets humans" 

E. Eidenbenz 

Montserrat Castellana 
Col·lectiu de represaliats del franquisme de Llagostera 
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He nascut la matinada d'avui. 
He viscut la infantesa aquest matí 

i cap al migdia 
ja passava per l'adolescència. 

I no és que m'espanti 
que el temps em passi tan de pressa. 

Només m'inquieta una mica pensar 
que potser demà 
sigui massa vell 

per fer el que he deixat pendent. 

Jorge Bucay 
"Contes per pensar" 

E nasqt I mtinad d8. 
E visqt I infntsa akt mti 
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Pol. !nd. C/lndústria, 1-3 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
Tel.: 972 83 02 95 - Fax: 972 83 11 Ol 



EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Estimats 
concereals. 

Hem de prendre 
una important 

decisió. 

No estarà 
suggerint 
un trans

vassament? 

Praneese Pujadas .
:::fit 

FO.VTANERIA- ELECTRfCITAT 

CALEFACCfÓ - GAS- REGS 

DES.ti /GOES- IL.LUMINACIÓ 

Passeig Romeu. 57 B. 2a. • Tel. (972) 83 00 13 
17240 L L AGO,STERA (Girona) 

Mob.629351666 

PLANXISTERIA i PINTURA 

ALBERT 
Albert Mallorqu í i Guich 

Ctra. Tossa, 45 
Tel. i Fax 972 80 53 09 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 
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El nostre bol 
està al 30% de 

la seva 
capacitat. 
Hem de • •• 

NOOOO! 
Suggereixo 

u na reubicació 
làctia! 

11 

>ENTRETENI MENTS 

RAMIO NE T 
LLOVERA S 
:\ S S [ G l ' R .A. 1'< C E S 

Jo.m .\IJrJ!! ,,II .. ~0 
t- ~-l-0 l l.ago-.l~r;¡ 
ld u-e~.< ! Rl'l 

,.,. "-' s•1 so~ 

C.jmprodon lo 
~- ~-.~o IJJgl''' c: r.l 
rd q-, ~;n C)JO 
1el. \l - 2 :405 5 .~<J 

CI Barceloneta. 6 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Tel. 972 83 03 72 
Fax 97 2 83 04 25 



>ENTRETENIMENTS 

~ 
Mobles Mulà 

INDUSTRIAS CRISTINENCAS, S.A. 
Ctra. C-65, km 8- TELEFON 972 83 06 60- FAX 972 83 13 74- 17240 LlAGOSTERA IG1ronal 

YMw.moblesmula.com - moblesmula@moblesmula.com 

N.I.F. 40.323.881 • M 

CI Mas sec, 60 · 17240 LlAGOSTERA 
Tel. 972 831 540 • TM 678 544 090 

LLIBI{ERIA 
PAPERERIA 

MALLORQUÍ 
FOTOCOPIES 

OBJECTES DE REGA L 
I J OGUINES 

Pass&ig Pompeu Fabra. 21 
Telèfon 83 03 33 
LLAGOST ERA 
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EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Laberint 

LLAGOSTERA 

GISTIÓ AMBIINTAL 
Dl usmus, s.L. 

RECOLLIDA DE 
RESIDUS URBANS 

EMiti JtQgUe~ 
COL ·L E G I A T 

assessoria laboral i fiscal 
c o rredor d 'a s segurances 

e Almogàvers. :?1 
Te 9 72 8 3 o~ 35 
Fax 97~ 83 01 01 

17240 LLAGCS1ERA (GI<ona) 



>REGISTRE CIVIL EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

NAIXEMENTS 

~rgu 

Gina Bagué Sodini 
Eisa Vargas Casas 
Adam Bettich El Moussaoui 
Cristina Nievas Dris 
Oriol Fernimdez Padilla 
Mohamed Yassin Ahdadouch 
Lucas Castro Nieto 
Àlex Marsal Colom 
Yasmin El Ghezouani Gaina 
Luda Toro Malagón 
Mohamed Maazizi Ghazi 
Marouan Maazizi Ghazi 
Jael Mena Muñoz 
Jana Arbusé Masó 
Ian Barrella Paradinas 
Nafisatou Touray Touray 
Xènia Solé Hernandez 
Marc Salvatella Casas 
Mar Sanchez Masmitjà 
Lucas Ramos Padilla 
Mounir Allouch Collell 
Martí Carreras Vilà 
Biel Malagón Plana 
Sara Bronchud Viejo 
Chayma El Bouazati Hammouti 
Pol Morera Blanch 
Ismail Jabir Drissi 
Eric Tena Rodríguez 
Hulematu Biyae Sumareh 

.JOAN XIRGU I CIUR<\NA 

SERVEI DIARI DE PAQUETERIA I RECADEAIA A GIRONA • CAMIO PLATAFORM~ 

54 

04-09-2008 
13-09-2008 
21-09-2008 
12-09-2008 
25-09-2008 
01-10-2008 
05-10-2008 
15-10-2008 
18-10-2008 
17-10-2008 
14-10-2008 
14-10-2008 
23-10-2008 
21-10-2008 
27-10-2008 
27-10-2008 
30-10-2008 
27-10-2008 
05-11-2008 
11-11-2008 
09-11-2008 
10-12-2008 
12-12-2008 
16-12-2008 
18-12-2008 
16-12-2008 
25-12-2008 
20-12-2008 
29-12-2008 

CENTRE VETERINARI 
LLAGOSTERA 

HORA RI 

- Mati: da 11·3 0 a 1·30 (&ltc &pl& dimec r es ) 

- Ta r da: d e 5 a 8 

Olsaabtes: de ,.30 • 1·3 0 

(J u llot i Aoost d im ecres m otl o bert) 

et Flvalle r , 2 
Llagos tera (Girona) Telf. 83 tO 53 



EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Sudoku 

1 5 

3 7 

5 

9 4 5 

8 4 
~ -

8 2 

5 2 6 

6 8 

I 
ic. ic. 

¿ • PIZZES ARTESANES 
..., ~ CARNS A LA BRASA 
J/ . ic. PIZZES A DOMICILI 

• • ic. 

CI Fiva ller,26" Can Pep" 
LLAGOSTERA. ( GIRONA) 

TEL. 972 80 55 66 

9 

6 

3 7 

8 1 

1 2 4 

6 

1 9 
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31 
2 14 

9 7 
·-·-----

7 

3 

~ Pintura de baixa 
\!:!Y..LY!lY emissió de dissolvent 

i e 

UNISEX- ESTETICA · SOLARIUM 

Passeig de Pompeu Fabra, NR 9 
Telèfon: 972 80 57 38 
LLAGOSTERA - Girona 



EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

MATRIMONIS 

Pau Mas Carrera i Belén-Fiores Cintas Vergara 

Marc Mas Vidal i Naiara Labarta del Castillo 

Leonard Lugja i Hanan Benchiri García 

José-David Lopera Jiménez i Jennifer Robles Quirós 

Josep Miquel Mayol i Maria Mercè Albertí Rio 

Marc Sureda Pons i Olga Parés Reixach 

Jordi Molina Sanchez i María José Cortés Gonzalez 

Mohamed Annab i Fanny López Millan 

Elvira Romera Oviedo i Manuela Enguix Pons 

Tomàs Mestres Casadevall 

Benito Cid Ferro 

Ricard Ruano Colom 

José Arbusé Sais 

Alfonso Llinàs Gay 

Antonia Abelenda Lomas 

Ramon Mestres Fullà 

Francisco Butiñach Tubert 

Hermínia Díaz Oliveros 

Dolares Xirgu Grau 

Ana Pagès Salvatella 

Joaquín Bosch Dauset 

Rosaria Jiménez López 

Margarita Martín Surroca 

Vicente Charnego Lleida 

Vicente Mateu Darder 

Antonio Córdoba Ramírez 

Juan Bermejo Carbonera 

DEFUNCIONS 
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12-09-2008 

06-10-2008 

29-10-2008 

27-09-2008 

18-10-2008 

15-11-2008 

15-11-2008 

18-12-2008 

30-12-2008 

13-09-2008 

19-09-2008 

05-10-2008 

05-10-2008 

15-10-2008 

15-10-2008 

18-10-2008 

20-10-2008 

31-10-2008 

04-11-2008 

11-11-2008 

17-11-2008 

19-11-2008 

17-12-2008 

16-12-2008 

19-12-2008 

23-12-2008 

24-12-2008 

>REGISTRE CIVIL 




