
~~it~fr 
€ _ abril 2009 

3,50 6/ 4a etapa número 





EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Col·lectiu de redacció: Eduard Carreras, Mita 
Casanovas, Mireia Collell, Sergi Miquel, Cristina 
Mir, Jordi Mir, Robert Montiel, Ferran Pérez, Berta 
Peyrecave, Anna Ramírez, Olga Sanchez i Júlia 
Turo n. 

Col-laboradors: Josep Miquel Palaudàrias, Jordi Pià, 
Enric Ramionet, Joan Ventura, El senyor del pis de 
dalt i Correcamins. 

Agraiments: Núria Aluart, Rafael Balaguer, Eugènia 
Comas, Marina Font, Eduard Galobardes, Lluís Postlgo, 
Fermí Santamaria, Maria Sirbu, Fina Solà, Jesús 
Torrent, Registre Civil i les colles carnavalesques de 
Llagostera. 

Correcció: Alba Cubarsí, Ma.Àngels Rosselló I Mita 
Casanovas 

Impressió: Gràfiques Anglès 
Portada: Sergi Miquel 
Disseny i maquetació: David Hernandez 

Contacta amb nosaltres: 
CI Sant Pere núm. S 
Telèfon 972·832·300 
www.elbutlleti.com 1 info@elbutlleti.com 

Amb la col·laboracló de: 
Ajuntament de Llagostera 

Punts de venda: 
Llibreria Frígola 
Llibreria Mallorquí 
Llibreria Sureda 
Gràfic Llagostera 

El col ·lectiu de redacció vol respectar la llibertat 
d'expressió i la diversitat d'opinions, però no es fa 
responsable de les opinions dels seus cof.laboradors. 
Totes les entitats del poble que ho desitgin tenen una 
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>EDITORIAL 

I si ens posem les piles? 

El jovent de Llagostera moltes vegades es queixa 
que al poble no hi ha gaires coses a fer, però ells fan 
alguna cosa perquè això canviï? Fa un temps, des de 
l'Ajuntament es va començar un projecte de joventut 
amb la voluntat de motivar i mobilitzar aquest col·lectiu 
del poble. Es va fer una reunió, sí, però mai ningú no en 
va saber res més. De fet, ni els joves no es van moure 
ni l'Ajuntament tampoc. 

Ara sembla que la cosa torna a arrancar. S'han fet 
trobades, s'han proposat coses i s'ha fet un pla d'acció 
que hauria de servir perquè aquesta situació canviés de 
veritat. Però tornem a ser al mateix punt de sempre, si 
la gent no s'implica és impossible que es faci res, és un 
peix que es mossega la cua. 

En general, tots estem avesats a criticar i a donar 
consells. És molt fàcil dir com haurien de ser les coses, 
però és que portar-les a la pràctica costa molt més del 
què sembla. És difícil engegar un projecte, i encara 
més fer-lo funcionar. Precisament per això, i perquè les 
coses no es fan soles, comença a ser hora de posar-se 
les piles. 

Des d"'EI Butlletí" animem tots els joves del poble a 
formar part d'aquesta iniciativa. L'únic que cal fer es 
pensar què ens fa falta a Llagostera i proposar-ho. 
Nosaltres som el motor d'aquest projecte, però és clar, 
perquè aquesta reflexió servís d'alguna cosa, aquesta 
colla de gent desmotivada primer hauria de comprar 
"El Butlletí". 

Col·lectiu de redacció 

La meteorologia a Llagostera 

Gener 
Febrer 
Març 

Mitjana de Mitjana de 
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màximes mínimes 

11'8 oc 
14'7 °C 
17'5 oc 
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22'2 oc 

* Temperatura 
mínima més 

baixa 
-3 oc 

-2'5 oc 
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Pluges 

42 l/m2 
40 l/m2 
41/m2 
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El semàfor d"'EI Butlletí" 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • Consell Escolar Municipal 
• • • • • • •• 

Van ser força propostes les que es van presentar al concurs "Posa nom a 
l'escola nova", però el Consell Escolar Municipal tan sols va publicar-ne 2 
perquè els llagosterencs fessin la votació definitiva. Segons les bases del 

• concurs s'haurien d'haver publicat 4 noms candidats, però el Consell va 
S decidir de reduir-ne el número per disminuir les possibilitats d'empat. 

www.llagostera.cat 

El portal de l'Ajuntament de Llagostera ha renovat la seva carta de 
presentació. De moment les expectatives són bones i el seu disseny 

• resulta entenedor i còmode . per a l'usuari. Esperem que continuï 
• • progressant. 

•• • .. ~----------------------------~----~~----~· 
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La Unió de Botiguers 
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Donem aquest reconeixement a tot el col·lectiu de botiguers del poble • 
per haver superat un any una mica difícil. La Unió fa la força! • 
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farmàcia 

CI Consellers, 28 - Tel. 972 83 29 18 
l 7240 Llagostera 

---~-

Passeig Tomàs Boada, 1 O 
Tel. 972 83 00 81 
Fax 972 83 03 42 
17240 LLAGOSTERA 

Pl. Narcís Monturiol , 30 
Tel. 972 85 05 4 6 
17411 VIDRERES 

CI Rossinyol, S/n 
Tel. 972 47 07 72 
17455 CALDES DE MALAVELLA 

Av. Catalunya, 35, baixos 
ïet. 972 16 ss 37 
1741!2 MAÇANET DE LA SELVA 
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ACTUAL 
Moda dona 

C/Àngel Guimerà, 5. - Llagostera 
972 83 14 30 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUABEllA 

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

CARPINTERIA METÀL.LICA 
AMB FERRO I AlUMINI 
TANCAMENTS DE TELA METALUCA 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

ALU INIS 
COLLELL, S.L. 

Serralleria Metàl.lica d'Alumini 

Oficines i taller C/MIQIOCn 2t·17240 LLAGOSTERA (G1rona) 

Tel 972 òO 56 22 • fi'~ 9n 80 56 44 

L'À * ~ 
C~E~ 

Un ser vei d' 

e AlrnoqdvP.r s 
1 I 40 Lldgo •e 

*Classes personale"tzodes ,... 

*Grups redults -

• Assessorament psicopedagògic. ""' 

972 8 0 55 25 
carre r Gwona, 31 Llagoster"'a 

ASSESSORIA HONTIEL BOAOAS. S.L 

I~ ral • l L'('"'.ll • Jurnir<:.t 
( orrl"don.J d -l"'~'H lO(V,. • 

• Compt<~bk 

~inqu<"-

P'~ Ba.tc~. 8 17240 LAGOS. EFU .~.,.1 

TtJ tn ~ a 1a 97 f3 óJ. 6? F .u.. tn ao s? :M) , ......... . --..~<<~"' 
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Victòria Gispert Roig fa 100 anys 

El passat 19 de novembre la llagosterenca Victòria 
Gispert Roig va complir 100 anys. El programa "Els 
matins" de TV3, dirigit per Josep Cuní, va dedicar-li una 
breu entrevista i la va obsequiar amb un ram de flors. 
A la tarda, a l'Ajuntament, l'alcalde de Llagostera li va 
lliurar un ram de flors i una placa commemorativa en 
motiu del seu centenari. Amb tot això, la Victòria ho va 
celebrar amb un dinar familiar. 

Des d"'EI Butlletí" també la volem felicitar, així que per 
molts anys Victòria! 

...----------~----w Pere Cuartero 
observant 
detingudament una 
de les seves obres 

>ACTUALITAT >Notícies Breus 

El Casino llagosterenc ple de gom a gom durant la presentació 

2a edició de la 
Cuina de l'Escurat 

El Casino llagosterenc 
va acollir la segona 
edició de la presentació 
i degustació de la Cuina 
de l'Escurat. El dia 15 
de gener a partir de 
les 20 hores un total 
de 200 persones van 
poder gaudir d'un 
sopar molt abundant i 
econòmic; per tan sols 
6€ es podien degustar 
set plats diferents, 
tots ells extrets dels 
menús que oferien 
els set restaurants 
que integren la Cuina 

gastronòmica de la zona 
a un preu pensat per a la 
butxaca . 

de l'Escurat. Aquesta L'Associació de Restaurants 
iniciativa té molt èxit de Llagostera va promoure 
popular, ja que ofe reix la jornada gastronòmica de 
plats tradicionals i l 'escurat fins el dia 28 de 
recupera la cul't"'"u'""r""a-..;,fe-=b~r-=-e.=.r-=. :..:_.:..:..:..;..::..._.::..;_...::..:..::........:::..::....-=...:=---

Exposicions a la Sala Activa 

Durant els últims mesos la Sala Activa ha cedit el seu espai a diferents artistes 
locals per tal que poguessin presentar-hi les seves obres. La Sala va exposar 
durant el mes de gener l'exposició "Edificis màgics" del llagosterenc Pere 
Cuartero. A principi de març, a la mateixa sala es va inaugurar l'exposició 
"L'expressió dels sentits" de Manuel Gannau. 

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb la Marta Fullà (Plaça 
Catalunya, 4) o bé trucant al 972 83 23 68. 



>ACTUALITAT >Notícies Breus 
~ ~~~a=~~ 

23a festa de Sant Antoni Abat 

El 18 de gener Llagostera va celebrar el dia de Sant 
Antoni Abat. La festa en honor al patró del animals 
començava amb un esmorzar per a tots els que 
participaven a la desfilada que començaria tot després. 
Seguidament, cavalls i carruatges varen fer la volta al 
poble acompanyats, com cada any, pels nens i nenes 
de les escoles. 

EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Un cop acabada la desfilada, tant partic ipants com 
espectadors es varen concentrar a la zona esportiva 
per gaudir d'una audició de sardanes i del sorteig. Val a 
dir que aquest sorteig es va endarrerir fo rça, tot i que 
la coca i els refrigeris que va repartir l'organització va 
fer que aquest fos un detall sense importància. Amb 
el sorteig fet i els animals beneïts, cap a les tres de la 
tarda es donava per acabada la festa d'enguany. 

8 
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Els alumnes del Col·legi Nostra Senyora del Carme vestits per a l'ocasió 

Els alumnes del CEIP Lacust àr ia animant la diada 
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Exposició "Resistents i deportades" 
AMICAL DE 
MAUTHAUSEN 
I AlTRES CAMPS Df 
COMC[NTRACIO NAZIS 

- ' 

-- . ., 
'·t~ "•"!: ~ ~ 

El diumenge 25 de gener es va inaugurar al Local Social de " la Ca ixa" 
l'exposició "Resistents i deportades" organitzada per l'Associació Amical 
de Mauthausen juntament amb l 'Ajuntament de Llagostera . L'exposició 
fotogràfica mostrava els horrors dels camps de concentració nazi per 
tal de conscienciar a tot aquell qui hi assistís. Així mateix, a les 7 del 
vespre es va presentar l'espectacle "Músiques de l'Holocaust " al Casino 
llagosterenc, a càrrec del grup Bossa. 

10 anys de Joves Cuiners 

El col ·lectiu de Joves Cuiners, entre 
els quals hi ha els xefs llagosterencs 
Marc Gascons i Martí Rosàs, el dia 
26 de gener va celebrar el seu 
desè aniversari. Aquest col·lectiu 
s'ha consolidat com un dels grups 
gastronòmics de referència, i per 
commemorar aquest esdeveniment 
va preparar diferents activitats, 
com ara participar al Fòrum 
Gastronòmic que va tenir lloc a 
Girona. L'alcalde Fermí Santamaria 
va ser un dels convidats pels Joves 
Cuiners al Fòrum, i durant la seva 
visita va elogiar la tasca dels xefs. 

'l'a Uer 

Fortes ràfegues de vent a Llagostera 

La jornada del 24 de gener les fortes ràfegues de vent van fer estral ls 
al municipi de Llagost era. La forta ventada va fer caure branques i 
arbres, i t ambé va tirar a terra part de la tanca del camp de fu tbol. Tot 
i els incidents, no hi va haver danys greus. 

Brugolat~ s.l. CAL 
~~e~· ,.,1411 LANCIA 

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

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) CI St Feliu, 55 LLAGOSTERA 17240 Girona 

Telf: 972 83 11 25// 972 83 Ol 29 



El regidor Ramon Soler i el dissenyador 
Jordi Camps durant la presentació 

>ACTUALITAT >Notícies Breus 

L'Ajuntament presenta el nou web 

El dimarts dia 10 de febrer es va presentar oficialment el nou web 
de l'Ajuntament, www.llagostera.cat. Aquest nou portal es va definir 
com una eina dinàmica que es caracteritza per un disseny simple, 
elegant, entenedor i àgil, ja que el seu principal objectiu és facilitar 
l'accés d'informació al ciutadà. A més, per potenciar el turisme conté 
un vídeo de presentació de Llagostera on es mostra el nostre entorn 
urbà i natural més immediat. 
L'acte es va celebrar a l 'oficina de l 'Estació i va estar presidit per 
l'alca lde, Fermí Santamaria, el regidor Ramon Soler i el dissenyador 
Jordi Camps. 

Terratrèmol a Llagostera 

Llagostera va ser l'epicentre d'un terratrèmol de 2,2 g raus a l'escala 
de Richter el passat 10 de febrer. L'epicentre és el punt de la superfície 
de la Terra que està directament a sobre de l'hipocentre, el focus on 
s'origina el sisme. 
Aquest fet es va poder notar en diferents punts de la comarca de la 
Selva a primera hora de la tarda del mateix dia i malgrat tot no es va 
produir cap incident. 

FARMÀCIA bertasimon ~~ 
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 diferència! ¡, 

Combustibles 

Robert Badosa 

Tel. 972 83 02 11 Mòbil 686 331 570 Fax 972 83 00 92 

CI. Panedes. 35 17240 LLAGOSTERA 

CI Gavarres, 24 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Tel. 972 83 09 7 3 
Fa x 972 83 18 14 
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Martí Rosàs 
de autor... en 
difíciles" 

"Cocina 
tiempos 

Martí Rosàs, el xef del restaurant 
llagosterenc "Ca la Maria", 
va participar a les jornades 
gastronòmiques "Cocina de autor ... 
en tiempos difíciles" que van tenir 
lloc al restaurant "El Lago" de 
Marbella. Del 16 al 22 de febrer, 
cuiners d'arreu van presentar les 
seves últimes creacions culinàries 
a uns preus molt assequibles i en 
consonància amb el títol de les 
jornades. 

EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

Nova edició de la Firarebaixa 

Des de primera hora del matí i fins el migdia del 
diumenge dia 15 de febrer, la Plaça Catalunya 
va acollir una nova ed ició de la Firareba ixa. 
Aquest esdeveniment va reu nir parades on es 
podia comprar des de calçat i roba fins a articles 
d' informàtica o de joieria. Els descomptes, la fred i 
la música de Llagostera Ràdio van acompanyar tots 
els curiosos que es van acostar fins a la plaça. 

Alguns dels voluntaris abans de 
començara desbrossar 

Neteja del bosc 
Pa nedes 

de 

El bosc de Panedes ha quedat 
net i desbrossat després de la 
intervenció desinteressada de 
diversos membres i col·laboradors 
del Grup Excursionista Bell - Matí. 
Va ser el dia 15 de febrer quan 
després de la feina feta, tots els 
voluntaris van fer un bon esmorzar 
com a recompensa. 

·\ .~ ' l f '-~S!:I¡Iiíl~ J ¡ 
i . . . ... ), .·. \fi ; :.t I ,,.¡. 't •• : -· . .... 
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La Neus Aguer, a cant ant del grup, 
engrescant el públic. 

4 anys d'Stickcovers 

Aquest mes de gener va fer quatre 
anys que es va formar Stickcovers, 
un grup de versions format pels 
llagosterencs Eduard Colomé, 
David García, Neus Aguer, Jordi 
Cabarrocas, Xavi Viñas, Carles 
Calvet, Jaume Taule r i Pep Vidal. 
Tots ells ho van poder celebrar 
el dia 19 de febrer a la sala "Món 
de nit" de Figueres, on van oferir 
un concert en honor al seu quart 
aniversa ri. 

CI Comt e G uifré, 1 - T e l. 83 0 1 63 
LLAGOSTERA 
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L'oficina l'Estació acull "Palestina" 

"Pa lestina" és una xerrada que va organitzar l'Associació 
Llum d'Àfriç:a juntament amb la plataforma Lluita 
Internacionalista. L'acte, presidit per Miquel Blanch i 
J.Liuís de Alcazar, girava entorn el conflicte palestí i fins 
i tot es va realitzar una connexió telefònica en directe 
amb Gaza. La xerrada es va fer a l'oficina l'Estació el 
divendres 20 de febrer a 2/ 4 de 9 del vespre. 

Campionat al 
centre "Cavall 
de Mar" de 
Llagostera 

El centre d'equitació 
llagosterenc "Cavall 
de Mar" va acollir el 
diumenge 22 de febrer 
la primera fase del 
Campionat de Catalunya 

Infantil de TREC. El TREC (tècniques de rutes eqüestres 
de competició) és una disciplina que recopila totes les 
habilitats que un bon genet ha de dominar per realitzar 
recorreguts o ru tes eqüestres pel camp. 
A partir de les 9 del matí gairebé 40 participants van 
disputar aquesta prova. 

vivers 
can ragolta 

,,.,~~ .... -
Veïnat de Cantallops. 3 

Tel. 972 83 04 80 
Fax 972 80 56 97 

Mòbil 64 7 668 441 
17240 LLAGOSTERA (GIRONA) 

e-m ail : viversragolta@ hotmail.com 

R E STAURANT 

CAN PANEDES 
v ... ú - q..., ....t.-

40~....Jt4 

Ctra de StFcliu a Girona 
Km.l2 ·Llagostera (Girona) 

Tel972.83.03.56 • Fax:972.83.03.26 

canpanedes@yabo.es 

HORARI 
8 .30 a 16.00-20.00 a 23.00 

>ACTUALITAT >Notícies Breus 

CAN CASScJ LES 

LLAGOSTERA· Tel. 972 83 18 71-Passeig Pompeu Fabra, l 
'AGARó-Tel.9n 32 61 97.Avda. J>lati ~td'Aru.Ji l-Edífici CIQl dc 'agaró 

SANT FELIU DE GUIXOlS · Tel. 972 32 58 61 · CrttJ Uci~ 80 
CASSÀ DE LA SELVA· Tel cm 46 37 Otí~ig ViiQJ'd, 31 

PEIXATERIA 
.. - - - -



El Carnaval a Llagostera 

Els actes de Carnaval d'enguany van iniciar-se al Casino 
llagosterenc el dissabte 21 de febrer amb el tradicional 
Ball de la Dona. Uns dies després, al Casino també s'hi 
va celebrar el Ball de Carnaval (24 de febrer) i el també 
tradicional Ball de l'Home (28 de febrer). Durant aquests 
esdeveniments es van donar premis als assistents que 
portaven les disfresses més originals. 

Els més petits del poble van poder lluir les seves millors 
gales al Carnaval Infantil que es va dur a terme a la 
Plaça Catalunya el dissabte 28 de febrer. A partir de les 
12 del migdia el grup " Vivi Virom" va ser l'encarregat 
d'animar la vetllada i engrescar petits i grans. 

Per finalitzar els actes del carnestoltes, el diumenge 
1 de març va tenir lloc als carrers del nostre poble 
l'esperada rua de Carnaval. Aquest any el temps no 
va acompanyar massa, però la pluja no va fer acte 
de presència en tota la desfilada. Els assistents van 
poder gaudir d'una llarga rua, ja que aquest any hi ha 
hagut un major nombre de participants. Un total de 28 
comparses i 900 persones desfilant van fer que aquest 
dia es convertís en un gran espectacle. 

EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 
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ELPCLL. e cm 
magazine independent d'actualitat 
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Les colles carnavalesques de Llagostera 

EL PORRÓ QUE NO PARI 

Responsable : Xavier Subirana Bret 
Número de participants: 78 
Any de fundació: 1991 
Contacte: 667·717·088 I merchel@vodafone.es 

~ 
CASTELLÓ- MARTÍ, S.L. 

Serrallena 1 Fustena metal 11ca 

CI Ponent 1-3 (Polígon Industrial li) 17240 Llagostera 
Tel. 972 83 06 27. Fax 972 83 10 65 

e-mail: castellomarti@telefonica.nat • www.ceste llomerti.com 

C/ . Consellers, 2 

Tel. 972 83 02 57 

17240 LLAGOSTERA 

DIT I FET 

Responsable: Anna Alsina Solà 
Número de participants: 48 
Any de fundació: 2004 
Contacte: 651·532·662 I ditifet 2009@gmail.com 

Aquest ha estat el primer any que "Dit i fet " participava 
a les rues amb una carrossa gran. A més, la colla ha 
iniciat els tràmits per esdevenir una enti tat i poder 
formar part activa del moviment associatiu del municipi, 
independentment que sigui Carnaval o no. 

Algu ns membres de la colla participant en el procés de 
construcció de la carrossa 
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10a caminada nocturna 

Després d'haver d'aplaçar-la dues vegades pel mal temps, el dissabte 7 de març 
el Grup Excursionista Bell - Matí va poder celebrar la caminada nocturna. A 2/4 
de 6 de la tarda, els participants es van aplegar al pavelló i van iniciar la desena 
ed ició d'aquesta sortida, que constava de 18km de recorregut. A mig camí es va fer 
una parada per sopar i agafar forces, i en acabat es va servir beguda ca lenta als 
excursionistes. 

Dia internacional de les dones 

EI S de març es va celebrar el dia internacional 
de les dones. Per commemorar aquesta 
data, des de l'entitat "Dones d'Arreu" es va 
organitzar un acte al Local social de " la Caixa". 
En l'acte, Rosa Cadafalch va interpretar 
l 'espectacle "Sensacions en femení plura l", 
un recital de poesia escrita per dones. Els 
assistents a l'acte van quedar molt sat isfets 
de l'emotiva interpretació de Cadafalch. A la 
nit anterior, i en un acte més informal, es va 
organitzar un sopar de dones al Restaurant 
Can Panedes, que va resultar també un èxit. 

La calçotada del Casal 

Un any més, el Casal Parroquial 
va celebrar la gran calçotada, que 
aquest any ja ha arribat a la 13a 
edició. A les dues del migdia del 
diumenge 8 de març, tothom qui ho 
va voler va poder gaudir d'un dinar 
compost de calçots i la seva salsa, 
mongetes seques, botifarra i llom a 
la planxa. La celebració es va dur a 
terme a l'edifici Polivalent. 

MOBLES i FUSTERIA 
CATEURAI 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) 

''I e · '' ·a atxa 
Grup~ CATALA NA 

•10CCIDENT 

M ERCÈ SALVADÓ I B ERENGUER 
Agent d'Assegurances · 8/71139 

ÀNGEL GUIMERA. 21. BIS • 17240 llAGOSTERA 

TEL/FAX 972 80 53 70 
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Els terrenys on Incasòl vol edificar 

Campanya "Salvem Llagostera" 

A mitjan mes de març es va iniciar una campanya 
en contra del projecte que l'Institut Català del Sòl 
(Incasòl) vol dur a terme als terrenys de Can Boada 
de Llagostera. Aquesta empresa de la Generalitat de 
Catalunya té la intenció de construir-hi una nova zona 
industrial de 70 hectàrees, una superfície de terreny 
equivalent a 70 camps de futbol. Per això un grup de 
llagosterencs ja s'ha mobilitzat. La intenció de la seva 
campanya és evitar que els especuladors urbanístics 
continuïn atacant el nostre entorn i el trinxin amb 
aquest projecte monstruós. 

Podeu uni r-vos a aquesta causa enviant un correu 
electrònic a salvemllagostera@gmail .com o fent
vos del grup facebook "Sa lvem Llagostera". Per a 
més informació també podeu visionar el vídeo "Zona 
industrial de Can Boada a Llagostera" a través del 
youtube. 

Ml LAR Codolar 

es mllar es fícll 

Carrer Camprodon, 11 
Tel - Fax. 972-83.04.77 
E-mail: codolar@inilar.es 
www.milar.es 
17240 llAGOSTERA 
(Girona) 

HOSPITAL VETERINARI 

~CI NOS~ 
CLÍNIQUES VETERINÀRIES 

PERRUQUERIES CANINES 

URGÈNCIES 
Te l. 972 331 248 

BLANES: HO SPITAL: 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 6 12 700 

www.clnos.cat 

Les escoles participen en la plantada 
d'arbres 

El col·legi Nostra Senyora del Carme i el CEIP Lacustària 
van participar un any més en la jornada de plantada 
d'arbres que s'organitza per donar la benvinguda a 
la primavera. Els alumnes més petits es van reunir a 
l'escola Lacustària, mentre que els més grans d'ambdós 
centres es van desplaçar fins a la Llar d' Infants " El 
Carri let". A partir de dos quarts de deu del matí, tots 
ells van plantar arbres als patis i després van gaudir 
d'un bon esmorzar amb coca i sucs de fruita . ·· 
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Girona acull "The Mist", l'obra de Kim 
Planella 

Del 13 al 15 de març, Kim Planella va estrenar 
"The Mist " al Palau de Fires de Girona, el musical 
que fa uns mesos va posar en escena al teatre 
de Llagostera . Per a l 'ocasió, l'autor i director v~ 
reduir l'obra a poc més de dues hores de durada 1 

la va adaptar al català. Després d'haver presentat 
"The Mist" a la comarca de Girona, Planella té la 
voluntat d'exportar el muntatge al West End de 
Londres, on té contactes ferms i està pendent de 
negociar les dates més favorables per a l'estrena. 

L'escola nova ja té nom 

Ja ten im nom per a l'escola 
nova! El CEIP que entrarà en 
funcionament el curs 2009-2010 
es dirà " Puig de les Cadiretes". El 
17 de març va finalitzar el procés 
participatiu per vota r el nom de 
la nova escola. Els dos noms que 
van sortir a votació, escollits pel 
Consell Esco lar Municipal, van 
ser "Puig de les Cadiretes" i " La 
Sureda", i van obtenir 114 i 82 vots 
respectivament. 

L gar Mireia Ver t recoll int 
premis als estudis de " Llagostera Ràdio" 

Edgar Vert guanya tots 
els regals d"'Endevina 
sintonia" 

Uncapdesetmanaa Eivissa gentilesa 
de Llagostours, un sopar per a dues 
persones al Restaurant l'Alzina, 
o una espatlla curada de porc de 
Comercial Miquel Valentí. Aquests 
eren els tres magnífics rega ls que 
"Llagostera Ràdio" sortejava entre 
els oients d"'Endevina sintonia" 
per concloure la temporada de l 
programa. El dissabte 28 de març la 
sort va somri ure a l'Edgar Vert, un 
fidel

3 
oient del programa que es va 

endur tots tres regals. L'"Endevina 
sintonia" es tornarà a emetre el 
proper mes de novembre. 

-...::::.r=-1'-1 UBMINISTRES 

ICOR 2006, S.L. 

Subministraments de 
ferrete r ia i maquinària 

Distribuïdor oficial de 

DIEGO CORTÉS RUANO 
Mòbil 609 520 073 

MARGARITA DARDER E STEVE 
www.d-sports.org • info@d-sports .org 

Pl. Campmay. 6 • 17240 Llagostera • Tel-Fax .. 972.83.00.02 

C/ lndústria, 16 
Tel. 972 805 363 · Fax 972 831 8 42 

17240 LLAGOSTERA (Girona) Espanya 
d ic.or@wanadoo.es 

Q!-. 

!!!I 
JOAQUIM COMAS CORRIUS s. L. 
CONSTRUCCIÓ D'OBRES 

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

AA MCOMERCIAL 

~ C>NISE 
* P. RABASEOAS- M . BOADELLA, C.B. 

C0Nr.é.CCION8 - qW.é.J?..é. D.é. PUNT 
LLf.NCfR/A - CO'R.,8.é.TE7?./A 

'R..Ol3A D.é. CA8rl 

P laça Catalunya, 1 - Local A 
Tel. 972 83 O S 46 

17240 LLAGOSTERA 
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PASSEIG ROMEU. 2 
TELE F 972 83 01 41 

II Mercat Romà 

El passat dissabte 4 d'abril va tenir 
lloc durant tot el dia l'esperat Mercat 
Romà, situat a la zona esportiva del 
nostre poble. 

Enguany al mercat hi havia tot 
tipus de parades, des d'embotits, 
bijuteria artesana, espelmes, pa, 
taller de cuir, flors ... A més, la gent 
que va visitar el campament romà 
va poder gaudir durant tot el dia de 
diverses activitats, començant per 
passejades amb ponis, desfilades de 
Manaies, malabars, tallers infantils, 
venda d'esclaus, dansa del ventre i 
un espectacle de foc. Per finalitzar 
la diada romana, un total de 120· 
persones van poder degustar el 
sopar romà que es va celebrar a 
l'edifici Poliva lent. Aquest any no hi 
havia la vedella rostida, però sí que 
hi va haver un espectacle de màgia 
al final de l'àpat a càrrec de mags 
llagosterencs. 

Aquesta segona edició del Mercat 
Romà va aplegar molts visitants, i 
és que realment la nova situació del 
campament va ser molt encertada, 
i l'ambientació molt aconseguida. 
Aquest esdeveniment només va 
ser el principi d'una Setmana Santa 
plena d'activitats. 

17240 LLAGOSTERA 
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Setmana Santa '09 

La Setmana Santa d'enguany va estar precedida per la segona edició del Mercat Romà, però durant aquestes 
dates a Llagostera es van celebrar més actes cu lturals. Una de les novetats es va donar quan a partir de les 
21h del Dijous Sant un grup d'aficionats va representar algunes escenes de la passió de Crist, des del Sant 
Sopar fins el moment en què Pons Pilat es renta les mans. Aquesta novetat va ser molt ben rebuda tant pels 
llagosterencs com pels visitants, perquè les representacions eren senzilles però ben fetes, a més de ser curtes, 
àgils i narrades. Els canvis de localitzacions van ser molt ràpids i dinàmics, la qual cosa és d'agrair. Creiem i 
esperem que aquestes representacions de Dijous Sant es repeteixin l'any que ve amb alguna petita novetat per 
aplegar encara més públic, i que així, aquest esdeveniment es converteixi en una tradició més. 

L'endemà, Divendres Sant, es va representar el desenllaç de les escenes amb una nova actuació sobre la vida de 
Jesús a la Plaça del Castell. Tot seguit, i des d'aquesta mateixa loca lització, va començar la tradicional processó, 
que va haver de variar una mica el recorregut a causa de les obres al barri vell. Finalment, la nit del Divendres 
Sant va acabar al polivalent, ja que com cada any la Colla Gegantera organitzava " la festa de la penitència". A 
partir de la 1 de la nit i fins ben entrada la matinada, un més que nombrós públic assistent es va anar aplegant 
a l'edifici polivalent per gaudi r d'aquesta festa que ja és tot un clàssic . 

Tot i que durant els dies de festa el t emps no va acompanyar massa, la majoria d'actes es van poder celebrar 
sense pluja i sense excessiu fred. 

Festa CGLL 

~ -

Farmàcia Saurí c. b. 
Carrer Pau Casals 13 
17240 Llagostera (GI) 
T./F. 972 80 55 99 
magdasauri@cofgi.org 
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La festa dels 25 anys de "Llagostera Concurs Logotip Jove 
Ràdio" 

El proper dissabte 23 de maig, " Llagostera Ràdio" 
celebrarà e ls seus 25 anys en antena amb una festa 
a l'edifici Polivalent. Els principals responsables de la 
ràdio local s'encarregaran d'amenitzar la festa amb 
seleccions musicals de diverses dècades, fent les 
delícies de tothom. Aquest esdeveniment serà gratuït 
i comptarà amb la col ·laboració de la Colla Gegantera 
de Llagostera. Per a més informació, consulteu el web 
www .llagostera rad io.cat 

"El Butlletí" organitza el 2n concurs de 
fotografia 

La Festa Major està al caure i el col·lectiu de redacció 
d"'EI Butlletí" tornem a proposar un concurs fotogràfic 
per captar-ne l'essència. 
El primer premi esdevindrà la portada del següent 
número de la revista i s'obsequiarà amb un sopar 
per a dues persones a Ca l Degollat, mentre que les 
obres que quedin en segona i tercera posició també 
apareixeran a l 'interior de la propera publicació. Us 
animem a participar-hi! 

Les bases del concurs són les següents: 

Temàtica: Qualsevol mostra representativa de la Festa 
Major local. 

Participants: Tots els aficionats a la fotografia. 

Requisits: Fotografies en color o en blanc i negre que 
no hagin estat ni manipulades ni exhibides o premiades 
prèviament. Es permeten un màxim de 3 fotografies 
per autor/a. 

Format i presentació: Les obres es presentaran dins 
d'un sobre on hi constarà el pseudònim de l'autor/a i el 
t ítol de l'obra. Dins del sobre s'h i adjuntarà la fotografia 
impresa i gravada en un CD en format JPG, juntament 
amb un sobre més petit (també amb el pseudònim 
de l'autor) que contingui una targeta on hi figurin les 
dades de l'autor (nom, cognoms, adreça i t elèfon). 

L'àrea de Joventut del municipi organitza un concurs 
per trobar un logotip que representi la imatge dels 
joves de Llagostera. El concurs està obert a tots els 
joves del poble (12-35 anys) i el disseny es pot realitzar 
a nivell individual o bé en grup. El jurat, format per 
6 membres d'entitats joves, farà una preselecció de 
3 logotips que seran exposats a votació durant una 
setmana. El logotip amb més nombre de vots serà el 
guanyador i, per tant, el que representarà l'à rea de 
Joventut . El premi seran 200€ per bescanviar a Llibreria 
Sureda, Foto Kim, Gràfic i Gestrònica. 
Podeu consultar les bases íntegres del concurs al web 
de l'Ajuntament. 

Amb la col· laboració de les ll ibreries Sureda, Frígola i 
Mallorquí, " Gràfic Llagostera", " Llagostera Ràdio", " El 
Poll" i l'Ajuntament de Llagostera 

Entrega de fotografies: Podreu entregar les obres 
al Gràfic o a la llibreria Sureda, Frígola o Mallorquí 
qualsevol dia de la Festa Major i fins el dimecres dia 3 
de juny (també inclòs) . 

Votació : A càrrec de tots els membres del col·lectiu de 
redacció d"'EI Butlletí". 

Resultats: Una vegada escollit s els guanyadors, 
el col·lectiu de redacció comunicarà la notícia als 
guanyadors mitjançant una trucada telefònica. A més, 
les obres premiades es faran públiques al web de 
l'Ajuntament i d"'EI Poll". 
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Amb la col·laboració de "Llagostera Ràdio", "El Poll" i 
l'Ajuntament de Llagostera. 

Concurs de samarretes per a colles 

Aquest any us proposem un nou concurs per amenitzar 
encara més la nit del dissabte de la Festa Major. Volem 
que utilitzeu tot el vostre enginy, creativitat i originalitat 
per fer una samarreta que identifiqui la vostra colla 
d'amics. Si la idea us crida l'atenció, aquestes són 
les bases que cal que tingueu en compte per poder 
participar-hi: 

Participants: Colles d'amics 

Disseny: Pot ser un eslògan, una frase enginyosa, un 
dibuix, un joc de paraules ... i pot fer referència a la 
Festa Major, al poble, a vosaltres mateixos ... 

Requisits: La idea i el disseny de la samarreta han de 
ser inèdits i elaborats mitjançant estampació, pintura 
per roba... (no servirà un disseny d'una samarreta 
comercialitzada). Tots els membres del grup hauran de 
portar posada la samarreta. 

Inscripció i presentació: El dissabte de la Festa Major 
(30 de maig), entre les 12 i les 2 de la nit us podreu 
venir a inscriure al Polivalent. A la barra de dalt, ens 
haureu d'ensenyar la vostra samarreta i donar-nos el 
nom de tots els participants i el nom de la colla. Un 
cop finalitzat el primer concert, des de l'escenari es 
dirà el nom de la colla guanyadora i se li entregarà el 
premi. 

Votació: La votació serà a càrrec dels membres del 
col-lectiu d"'EI Butlletí" amb la col·laboració d'alguns 
membres de la Comissió de Festes. 

Premis: La colla guanyadora tindrà com a premi un 
pernil, i durant la inscripció es donarà un obsequi a 
cada participant. 

EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 
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Serralleria MetàHica 
Ferran Collell, S.L. 

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

C I Cantallops, s/n . 
Tel. : 972 830 06 7 
Fax: 972 830 7 76 

17240 Lla g oste ra (G irona) 

~ FIVALLER s.l. 
CONSTRUCTORA PROMOTORA 

Clfivaller,3 • 17240 Uaoostera - Girona - Te l 972 83 04 22 - Fax 972 83 IS 43 



Anys amb tul! 
I LAGOSTERA RÀDIO 

105.7 FM 

ReparamiPC.c~ 
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 

Passeig Tomàs Boada 29, Llagostera (Girona) 
~ 972 831710 



>ACTUALITAT >Entitats 

Agrupació d'afeccionats a l'astronomia 
de Girona 

L'any 2009 és l'Any Internacional de l'Astronomia i com 
a tal, agrupacions i afeccionats estem duent a terme 
multitud d'activ itats per fer arribar l'astronomia a 
tothom. Però, que passa si no tenim a prop algú que 
ens pugui transmetre la seva passió i coneixements? Si 
ens trobem un vespre passejant el nostre gos, alcem la 
vista i tenim la sort de poder veure un munt d'estrelles 
damunt nostre, què podem fer per aprendre a desxifrar 
el que veiem? 

Molts de nosaltres, astrònoms afeccionats, hem arribat 
on som gràcies a l'experiència i a comparti r els nostres 
coneixements. Però, com que tot té un començament, 
també vam partir de les preguntes anteriors, 
contestades en bona part de manera autodidacta. 

Avui en dia, a Internet tenim un munt d'informació, 
també en català i castellà, amb la qual podem iniciar
nos en l'obser vació del cel nocturn. De fet, són 
nombrosos els llocs als que podem dirigir-nos, per 
això us en remarcarem un: www.heavens-above. 
com. Aquest espai ens ofereix una compilació d 'eines, 
algunes de bàsiques, altres de més avançades, sobre 
què ens trobarem si mirem al cel des d'on ens trobem. 
L'eina més bàsica és una ca rta celeste amb la posició 
d 'estrel les i planetes per un moment i lloc concrets. 
Però el que és rea lment destacable dels llocs web, és 
la informació sobre els satèl·lits artificials que orbiten 

Fot-o Ki.-n 
R.e.po .... o~ 

Fotos d'Go-t...di 
Mo+e.-iol Fotog.-ò~c 

Fofos de c.,.....,.._+ c. l'i...s+an+ 
'Re:v..Jc.+ en .24 Ho,.es 

M eo .. .::s o Mido 
Les ieves fotos des de qMolsevol 

S kpO .... di9i+al 

c..:a .. -,. Co-*e ~,8 
-17240 Lloga.t...ro 

""C'•tf· i "'Fo.~to 972-69 .02.04 
Serveis D igitals 

P[oristeria 
Cal-CJQ, 

f/Wser Ca(vet <IU6as 
rcaCvet@foristeriacaC-ri.com 

'1972830988 

C/ Cristojo( Co(Qm, 15 17240t:.f'agostera (Çirona) 
wwwjforisttri4caf-ri.com injo@j(oristtriacaf-ri.com 
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Fotografia d'un satèl·lit Iridium caçat a prop de l 'estrella 
polar el 17 d'abril de 2000. 

la Terra i que són en bona part visibles a ull nu. Tot i 
que els satèl·lits artificials no són sant de la devoció 
dels astrònoms, el fet de poder veure i identifi car els 
nombrosos punts de llum que creuen el cel nocturn 
als ull s dels afeccionats o dels observadors casua ls és 
gratificant. 

Només per acabar, si v isiteu el nostre web: www. 
astrogirona.com, ens troba reu a nosaltres i les nostres 
activitats, i també molts dels recursos en línia dels que 
en servim i que són a l'abast de tothom. 

F RI GOLA 
LLIBRERIA PAPERERIA 

Ganix, 14 . Llagostera 
Tel. 972830384 

CI La Coma, 1 
Telf. 972 83 06 38 
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Les Puntaires de Llagostera 

Durant els freds mesos d'hivern no es fan sortides a fires o a Festes Majors, però sí que es continua t reballant. 
Un cop a la setmana les puntaires ens trobem totes juntes amb la professora i fem treballs com els que es veuen 
a les fotografies que us adjuntem amb aquest escrit. 

PUIG LLAGOSTERA, S.A. 

Plaça Merc at, 1 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Puntaire: Mercè Valls 

Puntaire: Cloti Puig 

~ ~(Fusteria ROIBfl. S.L. 
MOB~I~DECUINAiBANY 

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

CI Llevant. 1 Tel. 972 83 08 20 
Fax 972 80 52 69 17240 LLAGOS T ERA 
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Cuina del món 

Quan llegireu aquest Butlletí ja haurem fet la cloenda 
del taller intercultural "CUINA DEL MÓN" que Dones 
d'Arreu hem organitzat com una activitat inclosa en el 
Pla Educatiu d'Entorn. El curs ha tingut una durada de 
12 sessions i a cadascuna d'elles ha vingut una dona 
voluntària, de diferent procedència, que ens ha ofert 
la possibilitat de conèixer algun plat de la seva cultura 
gastronòmica. 

Els i les participants, unes 20 persones, hem pogut 
veure com s'elaboren els plats, els ingredients que es 
necessiten, quan i com es mengen ... S'ha filmat el 
procés, s'ha vist la filmació i s'ha acompanyat amb els 
comentaris que les mateixes cuineres feien. Cadascuna 
de les sessions ha acabat amb un sopar que ens ha 
fet gaudir del menjar, i com no, també d'una riquesa 
cultural que tenim ben a prop nostre. 

L'Areta i la Diariatou de Senegal, la Samira de Marroc, 
la Fina d'Indonèsia, la Sònia i la Nasim de Pakistan, 
la Pepa d'Andalusia, la Glòria de Colòmbia, la Maria 
i I'Oiivia de Bolívia, la Gabriela d'Argentina, la Dordie 
d'EEUU, la Miguelina de la República Dominicana, la 
Maria de Moldàvia, i la Lourdes, la Vicenta i la Mamen 
que hi ha posat un toc vegetarià, han estat les 
protagonistes del taller. 

Volem agrair la seva participació i també deixar la 
porta oberta a poder continuar organitzant activitats 
que sens dubte ens ajuden a conèixer-nos millor. 

Amb totes les receptes recollides estem elaborant un 
llibret que ben aviat publicarem. Volem fer extensiu a 
tothom la possibilitat de fer petits tastets d'unes cuines 
que poden semblar molt diferents pel seu origen, però 
que com hem pogut comprovar, també tenen moltes 
coses en comú. 

Per a més informació sobre les nostres activitats entreu 
a: http :/ /donesdarreu. blogspot.com 

Dones d'Arreu 
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Llagostera Ràdio, una programació a 
mida de tots 

L'experiència de 25 anys d'història que es compleixen 
aquest 2009, Llagostera Ràdio pot presumir d'oferir 
una programació a mida de tots els nostres oients, des 
dels més petits fins als més grans. 

A grans trets podríem dir que oferim des de les seleccions 
musicals més acurades fins als programes més 
diversos, amb una única finalitat, informar i entretenir 
alhora, i tot perquè et sentis a gust escoltant-nos a 
qualsevol hora del dia. (consulta www.llagosteraradio. 
cat i informa't detalladament) 

Ja entrant en matèria, especifiquem cadascun d'aquests 
programes que oferim: 

- Els dilluns i cada quinze dies, podem trobar els 
programes de política municipal, l'equip de govern 
respon (equip de govern) i l 'oposició té la paraula 
(grups oposició) "20.05". 

- Els dimarts, el programa esportiu "El Marcador", 
una hora intensa amb en Jordi, en Dídac, la Tina i 
el corresponsal, que et repa ssen tot allò relacionat 
amb l'esport local i també una pinzellada al nacional 
i estatal, bàsicament una manera diferent de seguir 
l'esport "20.05". Tot segu it arriba en Ramon amb el seu 
"Deixeu-vos Portar", una selecció dels millors temes 
que possiblement no sonen a altres emissores, aquells 
no tan comercials però veritablement bons "21:00". 

- Els dimecres arriba un programa fet pels locutors més 
menuts de Llagostera Ràdio 105.7, un grup d'alumnes de 
6è de l'escola Nostra Senyora del Carme de Llagostera 
amb "Sisena Antena" on hi t robaràs tot allò referent a 
la moda, acudits, entrevistes ... "19.00". També "Dones 
d'Arreu" un programa que recull diverses cultures amb 
veu de dona "20.05", i cada últim dimecres de mes la 
retransmissió dels plens de l'Ajuntament "21.00". 

- Ja entrant a dijous, en Ramon retorna amb una altra 
edició del "Deixeu-vos portar" "21.00". 

- Els divendres trobem un programa que repassa amb 
format de llista d'èxits tots aquells temes marcats 
dins l'actualitat més absoluta de la música nacional, 
estatal i internacional , el "Top Llagostera 25 Principals" 
amb l'Enric Sanchez " 17.00". A partir de les "21.00" un 
programa creat a Ràdio Salt "Ens Patina l'embrague" i 
que et porten els components de la fundació privada 
Drisa. A les "12.00" un nou programa que ha començat 
aquest mes d'Abril "Dimensió desconeguda" amb 
l'Albert Coll , on et farà obrir tots els llums de casa teva 
per poder-lo escoltar ... 

- El cap de setmana tampoc podem faltar al 105.7 i és 
que t 'oferim els dissabtes la selecció musical " Nostra 

~-
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Dansa la Sardana" "13:00", i a la tarda " 17.00" " La 
Formula del Cap de Setmana" amb l'Albert Coll on 
repassem l'agenda, la música d'avui i de sempre ... 

D'altra banda, a les hores que no hi ha programes, 
emetem repeticions i les nostres seleccions musicals 
(dil luns a divendres) distribuïdes de la següent 
manera: 

- 09.00 a 12.00 - els èxits de la música més actual 
(2009) 

- 12.00 a 18.00 - els èxits dels 70-80-90, més de 3000 
temes sonant per a tu, una gran varietat que et podem 
assegurar que no trobaràs en lloc més. 

- 18.00 a 20:00 - tornen els èxits de la música més 
actual (2009) 

i un cop finalitzen les seleccions i els programes, tot 
ben barrejat perquè pugu is gaudi r de l'avui i l'ahir en 
matèria musical. 
També confeccionem els nostres propis informatius 
(dil luns a divendres) a les 08.00, 13.00, 18.00 i 20.00 i 
els dissabtes a les 12.00 amb t ota la informació loca l i 
comarcal, perquè tu estiguis ben informat. 

"Recordem que pots escoltar tots els programes a la 
nostra web a l'apartat Llagostera Ràdio a la ca rta i 
descarregar-los amb format mp3." 

En definitiva, 24 hores per entretenir, informar i estar 
al teu costat, així ho hem fet durant 25 anys. Gràcies a 
tots per a fer-ho possible. 

Llagostera Ràdio 105.7 FM, 25 anys amb tu! 
www.llagosteraradio.cat 

R amon Gurné<> 
Agcn~,.:ia 

C 11.1. ln"~· , ¡n. 1 ~2-Hl LI .A(;Q~TLRA 

T~"- <Jï2 s; o9 o- - I·" ' 97:. x.< 10 66 
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En Jun, l'Artur, la Paula B., la Paula T., l'Albert, en Josep i l'Eloi amb les professores Assump ció i Montse. 

IES Llagostera 
TRACA, la revista de l'lES entre les 12 
millors! 

La revista de l'lES Llagostera, TRACA, ha estat finalista 
en un concurs estatal convocat per "La Asociación 
de Prensa Juvenil". La junta directiva d'aquesta 
associació va seleccionar 12 revistes escolars de les 
65 presentades. TRACA va quedar, doncs, entre les 12 
primeres: aquest va ser el nostre premi. 

Els premis als quals optàvem eren els " Lobos" d 'or, 
de plata i de bronze del 2008. El "Lobo de Oro" el 
va guanyar la revista " la Puça", de l' lES Serrallarga 
de Blanes; el de plata, la revista "Hogareño"; i el de 
bronze, " El Segundo Andamio" de Saragossa. 

Alguns dels alumnes de l'lES que havien participat en 
el número 14 de TRACA, varen tenir l'ocasió d'assistir a 
les XXII Jornades sobre Premsa i Educació celebrades 
a Barcelona els dies S, 6 i 7 de març. Els objectius 
d'aquesta trobada eren la presentació i debat de 
diferents comunicacions sobre l'ús de la premsa com a 
recurs pedagògic en el desenvolupament curricular de 
les matèries escolars, i l 'exposicióde moltes experiències 
relacionades amb l'edició de revistes escolars i juvenils . 
Es valorava de manera especial aquelles metodologies 
que demostressin la importància d'aquests tipus de 
publicacions com a eina per aconseguir la participació, 
la integració i el desenvolupament sociocultural dels 
joves. 



DESEMBUSSOS 
Clavegueres· CoHectors 

Baixants · Canonades 
Fosses sèptiques 
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Josep Salvatella de lr batxillerat (autor de la portada), Eloi Capellera de l r 
Batxillerat, i Albert Rissech de 4t ESO (col·laboradors habituals), Jun Ying i 
Artur Comas de 3r ESO (els nostres millors publicistes) i Paula Bahí i Paula 
Turon de 2n ESO (finalistes de la portada núm. 14) van fer la presentació 
de TRACA davant el públic assistent acompanyats per les professores 
Assumpció Gonzalo (directora de TRACA fins el curs 07/ 08) i Montse 
Casadevall (actual responsable de la revist a) . El sol fet d'haver participat 
en aquest congrés ha estat per als alumnes una ocasió de conèixe r la vida 
diària d'altres instituts i escoles de tot l'estat espanyol, i de comprovar que 
TRACA té un bon reconeixement en haver quedat de les dotze primeres. 

La presentació, tot i els nervis, va quedar força bé. Havíem preparat un 
power paint explicant la història de l' institut i de TRACA: com la fem, els 
continguts, els anuncis, les col·laboracions d'ex-alumnes ... 
competíem amb instituts de Madrid, Vigo, Saragossa, Cuenca, Murcia, 
Còrdova ... i vam tornar sense cap " Lobo", s'ha de tenir en compte que però 
tot i arribar amb les mans buides estem molt satisfets. 

GIRONA • LLAGOSTERA • ROSES 

IMPRENTA 

[j] ~;d;R;A 
Carrer Camprodón. 24 
Tel. i Fax 972 830 21 O 17240 LLAGOSTERA 

~::;~::::~~:"~', ~.':.~':"5 'fr 972 83 15 09 
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COL·LEGI NOSTRA SENYORA DEL CARME 
DENIP: Dia escolar de la no violència i la pau 

EL BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

El divendres 30 de gener vàrem celebrar el DENIP, com tantes i tantes escoles. Els mestres i els alumnes del 
nostre col·legi volíem demanar la Pau, per això aquell dia ens vam trobar tots junts al pati de l'escola. És un dia 
molt important, és el dia de la PAU. 

Els nens i nenes van dibuixar la silueta dels seus peus en un paper i després els van pintar. L'activitat consistia en 
fer un camí amb tots els peus per poder arribar al colom (símbol) de la PAU. Un cop fet el camí, ens vam trobar 
plegats al pati i els alumnes de sisè van llegir un manifest sobre la PAU. 

"Frenarem la guerra quan a la nostra classe desapareguin les 
baralles i els insults. 
Pararem la violència quan respectem els nostres mestres. 
Construirem la PAU quan perdonem de veritat els que ens han 
fet algun mal. 
Formarem la cadena de la PAU quan sapiguem somriure als 
nostres companys, quan juguem tots junts al pati de l'escola, 
quan fem un petó i una abraçada als pares, germans, avis, quan 
siguem amables amb els veïns ... quan ens esforcem realment 
per la PAU. " 

CIAibert1, 20 
Tel.972 83 09 13 Mob.609 45 86 87 

17240 LLAGOSTERA (Girona) CI. Girona. 31 
17240 Llagostera 
(Girona- Espanya) 
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LLAR D'INFANTS "EL CARRILET" 
L'aula de lactants 
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A la Llar d' Infants municipal " El car rilet" ja disposem de l'aula de lactants, que el dia 2 de febrer es va posar en 
funcionament. 
Aquests infants són els més petits de l'escola, són " Els esqu irols". 

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 - B arcelona 
tel. 93 325 48 53 

Medicina física 
i rehabilitació 

email info@cesmar.es 

CESMAR MADRID 
Torrelaguna, 63 
28027 - Madrid 

tel. 91 403 19 07 



100 anys de la Costa Bahames! 

Benvinguts a les Bahames! Aquí hi trobareu grans 
paisatges i uns pobles amb un gran atractiu turístic 
i cultural! Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa i 
també Empúries (a l'altra punta ... ), on els senyors 
grecs i romans varen fer-hi un campament i més 
endavant una ciutat. 

I quines fotografies que pots fer del Mare Nostrum! 
Una aigua ben transparent, amb unes sardines que 
semblen taurons, i és que tots sabem que aquí, a les 
Bahames, d 'això en tenim! 

Com en saben aquests del patronat de turisme 
(Diputació de Girona), o altrament dit, Diputació de les 
Bahames. Qui ens ho havia de dir que durant tants 
anys aniríem errats de tal manera, que confondríem 
les Bahames amb la Costa Brava, que equivocats que 
anàvem ... 

Parlant clar, és denigrant, inadmissible, i una falta 
de respecte per al nostre territori i per a tots aquells 
que treballen tant en el sector turístic com cultural de 
la nostra Costa Brava . Com pot un organisme públic 
com la Diputació de Girona a través del seu patronat 
de turisme, enganyar la gent d'aquesta manera? i 
no només els d'aquí, sinó tot el món, ja sigui amb la 
distribució de fulletons promocionals al Fitur (Madrid) o 
al Fòrum Gastronòmic (Girona) amb fotografies que no 
tenen res a veure amb casa nostra, amb un territori que 
parla per ell mateix, que ens mostra una gran bellesa 
paisatgística, unes cales perfectes, uns pobles que no 

Viatges al pensament 

Hi ha moments en què se'ns plantegen decisions 
difícils, en què ens apareix un camí amb una bifurcació, 
i després se'ns planteja el dubte de cap a on anar. 
Després de molts dilemes i nits sense dormir, et lleves 
amb la gran resposta sota el coixí. 
Evidentment estàs en un moment d'efusió, ja que estàs 
co~vençut o convençuda de la teva gran decisió, però 
que passa uns anys després? o simplement uns mesos 
després? 

Sempre, tothom, s'ha d'enfrontar a un d'aquests 
moments en què cal prendre una decisió important, o 
potser no tant, que sembla un simple cara o creu; però 
el que no saps és que tothom, sempre, té un d'aquests 
moments en els quals penses com seria la teva v ida si 
haguessis esco llit el camí contrari, si haguessis anat 
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tenen res a envejar a altres indrets del planeta ... La 
llista seria llarga, i tots la sabem. 

Senyors del patronat de turisme i de la diputació, de fet, 
presidits per la mateixa persona, el senyor Enric Vilert, 
cal malbaratar els diners de tots, i més en moments 
com els que vivim, amb propagandes que resulten 
fraudulentes per al territori? Així és com ens gastem 
els diners? Així és com ajudem a tirar endavant un 
sector turístic cada d ia més tocat? Què deuen pensar 
les persones d'altres països quan s'adonen d'aquest 
afer? Senyors, som la riota de tothom ... 

A partir d'ara, tranquils, canviarem els noms dels 
pobles i viurem tots a les Bahames, deixarem la nostra 
cultura i prendrem la seva, i si més no, deixarem de 
ser la riota de tothom, més que res perquè ja no serem 
a la Costa Brava, sinó que serem a les Bahames. 

El senyor del pis de dalt 

aquell dia a aquell lloc, si haguessis fet un petó a aquell 
noi o si no li haguessis fet .. . 
Quan t'arriba aquest moment és quan veus que la 
imaginació pot servir per més coses que per imag inar 
què faries si t 'hagués tocat la loteria de Nadal. 
I què passa després d'haver-t'ho imaginat? canvien les 
coses? o simplement les gaudeixes molt més? 

Ara és el vostre moment, penseu: i si no m'hagués 
casat amb ell/a? i si m'hagués embolicat aquell dia 
amb aquell noi/a? i si no m'hagués lesionat? i si hagués 
estud iat una altra cosa? i si no hagués v ingut a v iure 
aquí? 
Penseu-hi, perquè així valorareu tot allò que t en iu, 
valorareu el què esteu fent i valorareu tot el que queda 
per venir. 

Mireia Collell 
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oquierouno 
~ DE ESOS.OOM .............. _..._.. .. __. 

amaia montero 

Recomanacions 

El llibre 
Títol: El secret 
Autora: Ronda Byrne 
Editorial : Ediciones Urano, S.A. 
Pàgines:224 
Any d'edició: 2007 

>CULTURA >Recomanacions 

Aquest llibre es basa en el secret per arribar a la felicitat, es basa en 
la llei de l'atracció. El llibre explica a través de diferents casos que si 
desitges amb fervor una cosa, aquesta vindrà cap a tu. 

Els psicòlegs van començar a recomanar El secret a totes aquelles 
persones que necessitaven una certa estabilitat emocional, però en 
aquests moments és un llibre d'èxit a tots els nivells . Les paraules de 
Ronda Byrne t'ajuden a sentir-te optimista i a tenir ganes de seguir 
buscant allò que desitges. 
Aquest llibre ha passat per les mans de tot el vestidor del F.C.Barcelona, 
i ara mateix està a les mans de Pep Guardiola, el seu entrenador. Serà 
aquest el seu secret? 

El web 
Adreça: www.yoquierounodeesos.com 

Si s'acosta un aniversari o una data assenyalada i no saps què regalar, 
potser et serà més fàcil si consultes aquest lloc web. A yoquierounodeesos. 
com podràs trobar-hi un munt d'idees per fer els regals més originals . 

El disc compacte 
Títol: Amaia Montero 
Artista: Amaia Montero 

Després d'll anys amb el grup La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero 
grava el seu primer disc en solitari, un disc ple de sentiments on en 
una de les seves cançons demostra l'afecte que sent pels seus antics 
companys de grup. Aquest treball, que porta per t ítol el seu nom, consta 
d'll cançons (serà casualitat?) i el seu primer single Quiero ser ha estat 
i encara és tot un èxit a les llistes musicals. 
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Activitats a la Biblioteca Julià Cutiller: 

Elies Barberà a la Biblioteca Julià Cutiller 

Lectura de poemes d'Elies Barberà 

El dijous 29 de gener, Elies Barberà, poeta i actor nascut a Xàtiva l'any 1970, va realitzar la lectura i 
comentari d'alguns dels poemes d'Aixàtiva, Aixàtiva, obra que ha estat guardonada amb el Premi Ibn 
Hazm de poesia de la ciutat de Xàtiva. Elies Barberà ha publicat diverses obres de poesies, guanyadores 
de diversos premis, i ha treballat com a actor en La torna, La torna de la torna, L' illa del tresor i Pim, pam, 
pum, entre d'altres. 
L'acte va tenir lloc a la Biblioteca Julià Cutiller i va comptar amb l'assistència de 34 persones. 

VJsites escolars de diferents grups del 
CEIP Lacustària 

Els nens i nenes de 2n A El nens i nenes de lr B 
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• 

Programació d'actes organitzats per la Biblioteca Julià Cutiller 

Dijous 23 d'abril, 18:00 h 
Actuació del grup "Orquestrina dels naps" amb l'espectacle 
"Chuches a la barbacoa". Seguidament, lliurament de 
premis de les categories infantils del XIV Concurs Literari 
Sant Jordi 2009 i del Bè concurs de punts de llibre, a la 
Plaça Catalunya. 

Dijous 23 d'abril, 21:30 
Lliurament de premis de les categories juvenils i adults. 
Animació a càrrec d'Olga Cercós amb el seu espectacle 
"Dictadors de butxaca", a la Biblioteca Julià Cutiller (Plaça 
Llibertat, 1 de Llagostera). 
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La recepta 

A A A 

MAMALIGA 

La màmàligà és una polenta 
de blat de moro que 
substitueix el pa i guarneix 
els plats principals de la 
gastronomia de Moldàvia. 
Se sol acompanyar amb 
telemea, formatge blanc, o 
amb crema de llet. 

Preparació: 30 minuts 
Cocció: 15 minuts 
Dificultat: Fàcil 

Ingredients: 

500 grams de farina de blat moro 
200 grams de formatge fresc 
6 grans d'all 
500 grams de carn de porc tallada a 
daus petits 
2 tomates 
1 ceba 
unes gotes de llimona 
aigua 
una mica de julivert 
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Preparació: 

Es posa a bullir 1 litre d'aigua amb una mica de sal. 
Quan l'aigua bull s'hi tira la farina de blat de moro i es cou durant 15 
minuts, remenant tota l'estona. 
Un cop cuita la pasta, es guarda tapada perquè es mantingui calenta. 
Es sofregeix la carn amb una mica de ceba, 3 grans d'all i una mica de 
pebre. 
Es prepara una salsa amb els alls, les tomates, una mica de sal, 
una mica de julivert i unes gotes de ll imona. Cal que estigui tot ben 
triturat. 
Es ratlla el formatge fresc en un bol (millo r barrejar dos tipus de 
formatge). 
Es munta el plat amb una mica de puré (farina de blat de moro cuita), 
una mica de carn rostida, una mica de salsa i una mica de formatge 
ratllat. 

El consell: 

És típic menjar-ho amb els dits i anar sucant la pasta amb les salses i 
el formatge. Bon profit! 

Maria Sirbu 
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JOSEP ANGLADA 
MANEL MOLINA 

pintura · · · decoració LLAGOSTERA 

Tel. 972 80 52 08 - 972 46 35 78 

L.A.IVIPISTE~I.A. 

J.FA 
Passeig Pompeu Fabra. 49 

Telèfon ( 9 72) 83 03 64 
LLAGOSTERA 

e e ee 
e e . e Lourdes Casas e •• e centre fisioteràpia i recuperaciò funcional 

C C arnprodon. 5 1 17240 Llagostera 

Tel !'i.<' 8 3 22 16 · Fa,- 972 63 19 76 Lcasascentre@qmatl.co m 

~ --

Embotits i Carns 

Almogàvers, 13 
Tel. 972 830 299 17240 LLAGOSTERA 
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Resposta a l'escrit de Jordi Mir 

El Patronat Municipal d'Esports, en relació a l'escrit 
signat per en Jordi Mir en el darrer número d"'EI 
Butlletí" de Llagostera i que portava per títol 
"Missió impossible: expandir-se", vol manifestar el 
següent com a part al ·ludida: 

En primer lloc, expressar el nostre desacord amb 
l'escritja que no expressa el sentiment del Patronat 
ni s'ajusta a la veritat en molts aspectes. 

El nom de la Unió Esportiva Llagostera, si bé és cert 
que surt ara més que mai a la premsa, a la ràdio i fins 
i tot a la televisió per la brillant trajectòria esportiva 
~el Primer Equ ip en les últimes temporades, no 
es cert que jugui en categoria nacional sinó que 
encara ho fa en categoria territorial. 

El ciu~, de tota aquesta repercussió al mitjans, i tant 
que h1 guanya!!! Prestigi, socis, més espectadors al 
camp ... Per tant, més ingressos també. 

Per a la Unió ha de ser motiu de satisfacció i 
gratitud formar part del Patronat que -per cert
d'antiquat i rovellat no en té res. És més, continua 
essent e) principal pal de paller de tots els clubs, ja 
no nomes pel suport econòmic que els dóna, sinó 
també per l'administratiu. 

El Patronat mai ha gestionat els recursos dels clubs 
ni ha demanat els comptes a cap d'ells, més aviat 
el contrari, ha arribat sempre on no han pogut 
arribar els clubs econòmicament. 

El Patronat l'únic que fa es cobrar uns drets 
d'inscr ipció als esportistes, però posteriorment 
reverteix amb escreix aquests ingressos en els 
clubs subvencionant- los la totalitat o part del sou 
dels entrenadors i coordinadors (d'acord amb uns 
barems establerts), la totalitat dels arbitratges, 
material i vestuari dels equips, cursets de formació 
als entrenadors ... A part, es fa càrrec també del sou 
dels conserges, el manteniment de les instal·lacions 
i la despesa de subministraments (llum i aigua ). 
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L'Ajuntament i el Patronat han fet costat sempre als 
clubs i han recolzat sempre l'esport de formació: 
l'esport base del poble. 

El que no faran, però, serà subvencionar amb 
diners públics les mensualitats dels jugadors del 
Primer Equip de la Unió ni de cap equip que tingui 
jugadors cobrant, jugui a la categoria que jugui. 

Pel que fa als arbitratges del Primer Equip, no 
es subvencionen perquè aquest equip surt de 
l'estructura del Patronat; el club té uns socis i 
cobra una entrada al camp per veure jugar a 
aquest equip. 

En el cas del patinatge, que també se'n fa al ·lusió 
en l'escrit, si bé és cert que ni l 'Ajuntament ni 
el Patronat van subvencionar mai cap viatge 
als campionats europeus o del món que van 
participar, el club va tenir sempre el compromís 
que els cobririen el dèficit que poguessin tenir 
per la seva participació en aquestes competicions 
internacionals. 

L'Ajuntament i el Patronat creuen en l'esport 
i ho demostren amb les instal·lacions que hi ha 
actualment i amb les aportacions que fan a 
l'esport de base. Amb el que no creuen, però, és 
en el semiprofessionalisme en nivells com el que 
es mou actualment l'esport a Llagostera. 

Tampoc troben just, per altra banda, que es 
qüestioni la utilitat de l'oficina de turisme. Cal estar 
més ben informat abans de parlar dels temes. 

El plantejament final tampoc és massa encertat, 
sobretot pel desconeixement que demostra de la 
realitat actual dels clubs, els quals tenen vertaders 
problemes per formar Juntes i aquestes estan molt 
mancades d 'efectius. Per tant, sort en tenen del 
suport del Patronat en tots els àmbits per poder 
tirar endavant. 

Jesús Malagón Granados 
President del Patronat Municipal d'Esports 
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Homenatges al tirador paralímpic 
llagosterenc Miquel Orobitg 

El passat mes d'octubre es va celebrar a Girona un 
homenatge als esportistes olímpics i paralímpics 
gironins que van participar als Jocs de Pekín 2008. 
Entre els homenatjats hi havia elllagosterenc Miquel 
Orobitg i a l'acte també hi va assistir l'alcalde de 
Llagostera, el Sr. Fermí Santamaria. 
A final del mes de setembre el Museu Colet de 
Barcelona va acollir una entrega de beques als 13 
esportistes discapacitats catalans que van participar 
als Jocs de P.ekín, entre ells també en Miquel 
Orobitg. En aquest acte, on hi van ser presents 
la Consellera d'Acció Social i de Ciutadania de la 
Generalitat, la Sra. Carme Capevila, i representants 
de la Federació Catalana d'Esports de Discapacitats 
Físics, també es va lliurar una placa al Sr. Antoni 
Orobitg . Aquesta placa commemorava la seva labor 
com a coordinador dels comitès nacional i català de 
tir per a discapacitats, i homenatjava la seva tasca 
realitzada al llarg de 14 anys com a seleccionador 
nacional. 
El dia 9 de gener de 2009 es van lliurar a l'Hotel 
Catalonia Ramblas de Barcelona els VIII Premis 
d'Honor de l'Esport Català 2008. En aquest acte 
també va ser-hi present i premiat Miquel Orobitg, a 
més d'altres esportistes d'èlit i entitats esportives 
com Jaume Alguersuari (pi lot de cotxes de Fórmula 
3), Laia Sanz (7 vegades campiona del món de motos 
de trial), el Club de Bàsquet Joventut de Badalona, i 
les seccions de beisbol, bàsquet i patinatge del F.C. 
Barcelona. 

Pel que fa les competicions, el passat dia 25 de gener 
es va celebrar a Súria el XV Trofeu Internacional 
d'Armes Pneumàtiques, on Miguel Orobitg va 
assolir el primer lloc. En aquesta competició hi van 
participar ti radors de Catalunya, Espanya i França . 

Federació Catalana d'Esports per a 
Discapacitats Físics 
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Futbol 

Futbol base: 

Els cadets segueixen segons després de guanyar un 
importantíssim partit al camp del Banyoles i que els 
permet continuar somiant en aconseguir un ascens 
molt treballat. 

Els infantils estan lluitant per salvar la nova 
categoria. Mantenen un important frec a frec amb 
el Porqueres per la plaça que dóna dret a continuar 
en la categoria l 'any vinent. 
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Els alevins, que també poden gaudir de la primera 
divisió, ja fa diverses temporades que han aconseguit 
sumar alguns punts importants que haurien de 
permetre la seva salvació. La cosa està complicada, Futbol sala: 
però tot és possible d'aquí al final. 

Bàsquet 

El sènior femen í A ha aconseguit en les darreres 
jornades unes victòries molt importants, de manera 
que s'allunya dels llocs del descens. L'esforç val la 
pena, ja que en aquesta categoria s'ha de rend ir 
molt per poder-hi estar. Això és precisament el que 
està aconseguint el Llagostera, per tant, d'aquí al 
final s'ha de seguir igual ! 

El passat 16 de març van començar el camí per 
aconseguir la copa federació. Després de passar la 
primera ronda, sembla que el camí serà difícil, però 
no impossible. 

En la lliga segueixen entre els tres primers, amb els 
quals van alternant posició. 

Handbol 

Primer equip 

El passat 15 de març van començar la fase d'ascens 
a lliga Cat alana. El format d'aquesta competició els 
permet partir amb cert avantatge, que si l'aprofiten 
els farà donar el salt a lliga Catalana, un categoria 
importantíssima per a l'Handbol al poble. Sembla que 
guanyant els partits de casa gairebé quedaria la cosa 
sentenciada, i és per això que des del club s'espera 
la màxima entrega per part de tots els aficionats del 
poble. 
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MIC (Mediterrani Internacional Cup) 

Al llarg d'aquesta Setmana Santa s'han disputat al 
camp municipal de futbol alguns dels partits d'aquest 
important torneig de futbol base. 

Llagostera ha pogut ser seu d'aquesta competició 
en la què participen equips com el Barça, el Madrid 
o la selecció sub-18 del Brasil gràcies a la recent 
estrena del nou terreny de joc. Tot i la mancança 
d'alguns aspectes extra esportius, com les grades, 
l 'esdeveniment ha estat un èxit . Així doncs, pel 
nostre camp han passat equips com els cadets del 
Brasil, el València, el Shangai, el Girona ... 

A més, el nostre equip cadet ha pogut disputar el 
torneig i ha fet un magnífic paper enfrontant-se a 
l'Espanyol, al Shangai i al Bisbalenc tot i quedar 
eliminats a la primera fase. 
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lr Open Dards de Llagostera 

El passat dissabte 14 de març es va celebrar a l'edifici 
Polivalent un campionat de dards. Es tracta del 
primer Open Llagostera de dards i s'espera que tingui 
continuïtat i se'n celebrin molts més. L'esdeveniment 
va durar tot el dissabte i es considera que va ser tot 
un èxit. 

Patinatge 

El passat 7 de febrer es va celebrar el campionat de 
Catalunya de grups show. El Club Patinatge Llagostera 
va quedar en una més que meritòria cinquena posició 
en la categoria de grup show petit. Les patinadores 
llagosterenques es van presentar amb un número 
titulat "Cor", molt millorat respecte el campionat 
provincial, però durant la competició van dominar 
les patinadores del C. P. Sant Celoni amb el número 
" Per plaer". La pena és que molt probablement no 
podran participar en els campionats d'Espanya, ja 
que l'organitzador hi té una plaça assegurada i els 
prendria el lloc a les patinadores del nostre poble. 



Motor 

AlbertRissechesproclama 
campió d'Endurets 

El llagosterenc Albert Rissech de 
16 anys va guanyar el campionat 
de Catalunya d'Endurets 2008 i va 
quedar llè a la general. 
L'Albert, que corria a la categoria 
de 85cc, va disputar les proves 
amb una Kawasaki i aquesta 
temporada correrà a 125cc amb 
una KTM. 
Durant el campionat, Llorenç 
Rissech portava l'assistència i Toni 
Pérez la mecànica; els motxilers 
van ser Quim Puig i Jordi Llinàs. 
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"The Four Flowers" celebrant la seva 4a posició 

"The Four Flowers" aconsegueixen una altra 
4a posició 

Després del bon resultat que van aconseguir les "The Four 
Flowers" a la seva primera carrera, el seu preparador i l'sponsor 
principal, InterCar, els han donat l'oportunitat de disputar vàries 
carreres aquesta temporada 2009. Les 4 noies de l'escuderia 
Garrotxa van córrer I'Open de resistència de Lleida i properament 
correran l'eslàlom d'Olot, alguna carrera del campionat de 
Catalunya de resistència i acabaran la temporada amb la cursa 
que les va veure començar, les 4 hores de resistència a Lleida. 
A I'Open de Lleida, celebrat el passat 15 de febrer, les pilots van 
tornar a quedar en quarta posició. Aquesta prova consisteix en 
5 carreres de 3 hores de durada cada una i es disputa en un 
circuit de terra. 

Tram cronometrat de Quads 

Una setmana després del IV Cross Count ry, el circuit 
llagosterenc d"'Eis Cremats" va acollir de la mà de Peuabaix el 
tram cronometrat de Quads i Buggys. Amb un notable públic 
assistent, aquest esdeveniment va tenir lloc el diumenge 8 de 
març al matí i va ser la prova que va inaugurar I'Open Girona 
2009. 

44 
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El pilot Albert Rissech durant la cursa 
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IV Cross Country a Llagostera 

Peuabaix MotorsportCiub va serl'entitatencarregada 
d'organitzar la 4a edició del Cross Country, una 
prova de resistència d'enduro. Aquesta prova de 
15km de traçat i d'una hora i mitja de durada es 
va dur a terme a l'antic circuit d"'Eis Cremats" de 
Llagostera. En total, més de 100 pilots van participar 
en aquesta cursa, però va ser Xevi Puigdemont qui 
la va guanyar. 
Aquest esdeveniment es va celebrar el diumenge 
1 de març al matí, i tot i coincidir amb la rua de 
carnaval, va aplegar un nombrós públic assistent. 

Jordi Llinàs i Albert Rissech al memorial 
Toni Soler 

El cap de setmana del 14 i 15 de febrer es va 
disputar a Basella, al pantà d'Oliana, el desè i últim 
memorial a Toni Soler. Es tracta d'una carrera 
que un grup d'amics, els del Moto Club Segre, es 
va comprometre a dur a terme per homenatjar la 
tasca que Toni Soler va fer dins el món del motor. La 
inscripció es va tancar amb una llarga llista d'espera 
i un total de 1.100 corredors, dels quals cal destacar 
Marc Coma, Nani Roma, Ivan Cervantes i els nostres 
pilots Jordi Llinàs i Albert Rissech. 
Els llagosterencs van deixar el seu nom en molt bona 
posició: en Jordi va quedar 52è dels sèniors i l'Albert 
120è dels júniors. Tot i la duresa de la cursa, tots 
dos estan molt contents d'haver pogut fer el seu 
particular homenatge a una gran persona i valoren 
l'experiència com a increïble. 
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Vuit mil 

Ens recordo a l'escola admirant els imperis. Buscant en els mapes la grandesa de Roma i 
sentint-nos estranyament complaguts pel poder dels seus exèrcits, per les províncies que 
havien dominat batalla a batalla. Acoquinats darrere pupitres de fusta vàrem aprendre a 
evocar amb nostàlgia ardent aquell Imperi Espanyol on mai s'amagava el sol, amb les gestes 
inflades pel règim; déu i l'espasa dominant homes i terres, i nosaltres amb els cervellets 
travessats per incerts somnis d'honors i glòries, sotmesos a uns plans d'estudi grotescos que, 
creuada a creuada, pretenien explicar-nos la història i el sentit de la vida. També ens fascinava 
l' Imperi Britànic, el que mai ha perdut una guerra, flegmàtic, poderós i culte, estenent la 
civilització entre bàrbars de pell fosca i costums primitius. Vàrem admirar Alexandre el Gran i 
Napoleó, i ens interessava saber quina era la muntanya més alta i el riu més llarg i la capital 
més poblada. Érem petits i vivíem en un país pobre en tots els sentits, però ens agradava tot 
el que era gran, poderós, victoriós, com si estiguéssim infectats pel cuc de la megalomania. 
Van passar els anys i tot va canviar. Amb el temps vàrem saber de la lluita mítica d 'una 
trepa d'esclaus liderats per un gladiador; i entre la grandesa de Roma i el commovedor i 
desesperat crit per la llibertat i la justícia ens vàrem quedar definitivament amb Espàrtac. 
També vàrem descobrir que nosaltres ja havíem perdut una guerra abans de néixer, i que 
des d'aquest raconet de món les gràcies de l'Imperi Espanyol no les havíem viscut com a 
colonitzadors, sinó com a colonitzats, i que els pretex tos civilitzadors de l'Imperi Britànic eren 
humiliants, injustos, mesquins i que ocultaven una voracitat comercial que mai va estalviar 
carnisseries. Poc a poc vàrem mudar de pell i se'ns van despertar la inclinació pels febles, pels 
perdedors, pels vençuts, per les víctimes, pels petits. Tant és així, que ni quan varen canviar 
els plans d 'estudi i les gestes eren quatribarrades, tampoc ens podien complaure la heroïcitat 
dels almogàvers, ni de les seves brutals victòries escampant el terror per la Mediterrània i 
assaltant poblacions per matar tot el que era viu. Tots som fills del nostre temps i, què volen 
que els digui, els meus i els de molta gent de la meva generació ens han fet d'un material 
contradictori. Notem, com tothom, l'efecte de la terra i els seus humus patriòtics (municipals, 
en aquest cas), però desconfiem de les victòries i de la grandesa. Quan érem petits vivíem en 
un poble que feia un segle que no passava dels cinc mil habitants, i cobejàvem créixer i superar 
els veïns. Ara que per lògiques que transcendeixen de llarg les voluntats i les decisions locals 
hem arribat als vuit mil, optaríem per la petitesa. Un poble de dimensió humana, divers, obert 
i cohesionat. I que ens perdonin els conveïns per aquesta confessió que invalida qualsevol 
futura ambició en la política municipal, però fins i tot les victòries esportives, quan exigeixen 
massa sacrificis, massa recursos, massa obsessions, i són res més que victòries esportives, 
ens resulten inquietants. 
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Portada del Butlletí núm. 23 del j uny del 1982 

Llagosterencs 
desconeguts 

tant il·lustres com 

Des de fa anys sóc un dels entusiastes que participa a 
la caminada de Llagostera a la Bisbal en record d'Isabel 
Vilà (Calonge, 1843 - Sabadell, 1896), sindicalista i 
pedagoga que va viure uns quants anys a la nostra 
vila i que va encapçalar una partida de suport als 
republicans del Baix Empordà. A mitjans febrer, l'actiu 
grup Dones d'Arreu em va fer arribar la proposta de 
donar el nom d'Isabel Vilà a la nova escola pública que 
s'està construint per rellevar el Col·legi Ntra. Sra. del 
Carme. Vaig donar-hi suport a través d'un article al 
diari, l'acció que tenia més a l 'abast. Just a l'endemà 
m'arribava la iniciativa de Ricard Grabulosa de dedicar 
el nou centre a l'August Vidal i Roget (Llagostera, 1909 
- Barcelona, 1976). I com no podia ser d'altra manera, 
hi vaig donar el meu suport incondicional. 

Algú pot pensar que no vull quedar malament amb ningú 
i no és el cas. Tots dos noms em semblen bé, tot i que 
essent just m'inclino més pel de l'August, pel fet de ser 
fill de Llagostera i més proper en el temps, per tractar
se d'una persona amb una gran capacitat intel·lectual i 
per esdevenir un dels homes més maltractats pel poble 
que ell estimava. 

He vist que el Consell Escolar Municipal ha seleccionat 
dos noms que no puguin portar cap polèmica, però 
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permeteu-me que mantingu i la defensa de les dues 
candidatures perquè segur que en un futur immediat 
hi haurà ocasió per tornar a reiv indicar-los. Tenint 
en compte que la biografia d'Isabel Vilà ja ha estat 
profundament estudiada i publicada pel malaguanyat 
Francesc Ferrer i Gironès, escriurem quatre apunts 
sobre l'August Vidal, a qui no vaig tenir ocasió de 
conèixer personalment, però si vaig poder entrevistar 
la seva dona Una Fernandez, i una de les seves filles, 
Elena, la qual va escriure un emotiu semblant biogràfic 
a les planes que li vam dedicar en el Butlletí número 
23 del juny de 1982. També vaig parla r-ne amb la seva 
germana Maria i el seu cunyat Josep Vila, col·laborador 
del Butlletí d'aquells anys. Era la primera vegada 
que a Llagostera se li retia homenatge després que 
l'any 1973 se li va prohibir una conferència al Casino, 
organitzada pel Bell-Matí. Va morir al cap de t res anys, 
uns mesos desP..rés que Franco, però ja no va haver-hi 
temps de refer ~quell contacte amb la nova generació 
de llagosterencs, que alguna odiosa mà negre havia 
impedit. No vaig poder escoltar ni saludar August 
Vidal, però el vaig conèixer a través d 'un dels seus 
bons amics al poble, l'enyorat Esteve Fa. 

August Vidal va ser alumne d'Abelard Fàbregas un 
mestre republicà exiliat a Mèxic (Entrevista Butlletí, 
núm. 28, juny 1983), i a Girona va fer magisteri a la 
Normal amb un altre gran pedagog, Cassià Costal. Va 
estudiar pedagogia i psicologia a Madrid, on es va fer 
militant de la Federació Espanyo la de Treballadors de 
l'Ensenyament, vinculada a la UGT. La guerra el va 
sorprendre a París, però ràpidament va torna r i va 
militar al PCE, perquè entenia que s'havia de prendre 
partit i simpatitzava més amb els comunistes. Va ser 
comissari polític i també va estar amb les Brigades 
Internacionals. Es va haver d'exiliar a Rússia, on va 
conèixer la seva dona, i allà van sobreviu re donant 
classes de castellà, i va t reballar a la Universitat de 
Moscou. Van tornar l'any 1956 i després de viure un 
any a Llagostera, al carrer Girona, es van instal·lar 
a Barcelona on va emprendre una immensa tasca 
de traducció d'un mínim de cinquanta llibres, entre 
els quals Dostoievski, Gógol, Gorki i moltes vo lums 
científics i filosòfics. 

MRRRUQUE:R u 
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Joan Ventura Brugulat 
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[Amb assumpte] (VI) 

Suposaven -essent perfectament conscients de la perillositat implícita de l'acció en un judici com el que es 
disposaven a projectar- que no havia estat una casualitat l'ordenació de la persona en la conjugació verbal. La 
disposició general ja donava, d'entrada, preeminència a la singularitat davant la pluralitat: no només eren els 
últims de la fila ells, eren a la cua de la segona unitat, darrers entre segons! El primer grup s'havia convingut amb 
el jo, el tu i l'ell, mentre que al segon s'hi havien ubicat el nosaltres, el vosaltres i finalment, només després de 
tota l'enumeració, hi eren ells. Qui o què ho feia que exactament fossin ells el s qui ocupessin l'últim vagó d'aquell 
canònic i insaciable tramvia anomenat conjugació? 

Deien -i ho deien amb tota la responsabilitat inherent a la consciència-, que podien haver-hi moltes raon s per 
donar-hi compte, moltes, però que cap tenia res a veure ni remotament amb la casualitat. La disposició general 
era notòria en aquest sentit, i la negació a la fortuïtat, categòrica. Atzar -i fins i tot aquí, en un incipient horitzó 
vinós, es veien capacitats per opinar- era que el Senyor llencés set vegades els daus resultant que en les set 
vegades sortís un set. Però que després del jo vingués el tu, després l'ell , seguit del nosaltres j ust abans del 
vosaltres, i només després de tots ells, l'ells, no. Això era una completa premed itació, un patró inalterab le 
que -i això sí que ho asseguraven de totes, totes- no havia estat ideat per ells. I no ho assegu raven perquè si 
n'haguessin estat els autors ells haurien anat al capdavant del primer grup, d'un primer g rup format per exemple 
~i aquí també admetien de la tendenciositat dels exemples- per vosaltres, ells i j o. Eren perfectament capaços 
de suportar una eternitat rere el vosaltres -de fet, quantes vides feia que ho feien?-, però el que ja no estaven 
disposats a seguir defensant era el lideratge, poc sensual, de la cua. 

Vosaltres, ells, jo, ell, tu i nosaltres. Agafeu, deien a tots els que no eren el ls -s i és que això, ben anali tzat, 
era possible-, agafeu el verb que més gràcia us faci. Preestablir deien per exemple amb tendenciositat, de la 
menystinguda tercera conjugació. Jo preestableixo, tu preestableixes, ell preest ableix, nosaltres preestablim, 
vosaltres preestabliu i ells preestableixen. Que potser no és possible anar preestablint pel món amb la mateixa 
perniciositat dient vosaltres preestabliu, ells preestableixen, jo preestableixoo, ell preestableix, t u preestab leixes 
i nosaltres preestablim? Què ha fet el jo per merèixer tant i disposar-ho tot, es qüestionaven ells des del fons de 
la cd,t,jugació sense ànim d'usura? 

~~ 
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El debat escolar avui 

Fa mesos que el debat polític i social sobre el que està passant a les escoles del país omple les pàgines de 
la premsa, els noticiaris i els debats televisius, però aquests debats no semblen donar respostes suficients 
a la diversitat d'interrogants que apareixen. Avui la insatisfacció sobre l'eficàcia educativa i social de l'escola 
preocupa a mestres i famílies. 

Els debats més que portar solucions o pistes per donar respostes a alguns del temes semblen allargar la situació 
d'insatisfacció. A tot aquest garbuix s'ha d'afegir que la llei d'Educació de Catalunya no satisfà a una bona part 
del professorat i dels partits polítics, i que les noves propostes del Conseller divideixen en diferents bàndols a 
les famílies i els mestres. 

Per acabar-ho d'adobar la convocatòria de vaga per part dels mestres pel proper mes de març a les escoles, no 
s'està entenent com una acció per denunciar la complicada situació que es viu en alguns centres, com un reclam 
sobre els problemes. S'està entenent, sobretot, com a una qüestió gremial. 

Què està passant? Com entendre tota aquest complicada situació? No tinc la vareta màgica que m'agradaria 
tenir, per amb un sol gest poder respondre a la diversitat d'interrogants que tenim plantejats, però si que voldria 
situar-me en l'actual debat i aportar alguna reflexió. 

Crec que un dels principals problemes és que l'escola i la societat no tenen uns bons canals de comunicació i, 
això vol dir que moltes famílies i alguns polítics no tenen gaire idea sobre el que està passant a l'escola en els 
darrers anys. Em refereixo al que passa al dia a dia de les escoles, i no a l'anàlisi superficial que omple riuades 
de converses. L'escola, sobretot la pública, ha fet i està fent un esforç molt important per assumir una sèrie de 
canvis gegantins amb escassos recursos, tot i l' increment de personal i d 'hores que els darrers anys han arribat 
a les escoles. Crec que no és un problema de personal, és un problema d'adaptació als canvis socials que vivim 
i de l'oblit al que ha estat sotmesa l'escola pública durant alguns anys. 

Per altra banda hi ha les famílies. Unes famílies que també en els darrers anys han viscut uns canvis molt 
importants. Abans, per exemple, no parlàvem de famílies monoparentals ni d'altres cultures i creences. Això, 
per no aprofundir en la duresa de la crisi amb què vivim que està afectant a les famílies més febles en recursos 
i oportunitats. 

Què vull dir amb tot això? En primer lloc, que hi ha alguna qüestió que no es pot resoldre en un obrir i tancar 
d'ulls. Cal temps, esforços, comunicació i inversions per remuntar algunes de les problemàtiques que afecten a 
les escoles, i perquè no dir-ho també cal una mica més de consciència social. En segon lloc, cal escoltar més als 
mestres. No em refereixo a les seves reivindicacions, sinó a l 'anàlisi que en fan dels problemes que els afecten. 
Ells i elles són cada dia a les aules i aquest bagatge no es pot obviar ni desaprofitar. I en tercer lloc, cal més 
participació de les famílies en el dia a dia de les escoles i més participació a les AMPA, per tal que aquestes no 
quedin com a òrgans gestors de serveis i puguin donar un pas ferm vers la participació col· laborativa i crítica en 
la situació que avui viu l'escola. 
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La Núria a la terrassa del seu bar preferit de Londres, des d'on gaudeix d'unes excel· lents vistes del Tower Br idge. 

Llagosterencs arreu del món 
Deixem !'1adrid per anar-nos-en cap a Londres. A la capital d'Anglaterra hi trobem la Núria 
Aluart Tellez, una llagosterenca de 23 anys que també és llicenciada en Publicitat i Relacions 
Públiques. La ~~r~a treballa per Arcadia Group com a Assistant Area Manager i ja fa força 
mesos que va 1n1c1ar la seva aventura a l'estranger. 

Què és el que t'ha portat fins a Londres? 
En un principi la necessitat bàsica de perfeccionar el 
meu nivell d'anglès, ja que en un entorn professional 
com el meu podem dir que aquest idioma és el "pa de 
cada dia". I en segon terme, les ganes que tenia de 
marxar a l'estranger un cop hagués finalitzat la carrera 
per viure una experiència. 

Emprendre aquesta aventura era un projecte que 
ja tenies en ment des de feia temps o va ser una 
oportunitat que se't va plantejar de sobte? 
Podem dir que varen ser una mica les dues coses. 
Sempre havia dit que quan acabés la carrera volia 
marxar a Londres o a Nova York per millorar l'anglès i 
a la vegada gaudir de l'experiència. També cal dir que 
l'empresa on treballava quan vaig decidir fer el pas m'ho 
va posar bastant fàcil. Així que vaig arribar a la ciutat 
amb un conveni d'empresa de tres mesos sota el braç, 
la qual cosa em va anar molt bé per desenvolupar-me 
en el meu sector i conèixer un munt de gent nova. El 
~illor de la història és que el conveni va finalitzar, però 
JO em vaig quedar! 

Els anglesos tenen fama de ser molt estirats, ho 
corrobores? 
També els catalans tenim fama de ser un pèl garrepes 
arreu del món. Hi ha de tot, no podem generalitzar. 
Però potser sí que la majoria tenen tendència a ser 
freds i un xic distants al principi. Ara bé, un cop t 'agafen 
confiança ... et tracten com si fossis de la família! Però 
la veritat, sempre és més fàc il relacionar-se amb gent 
d'altres nacionalitats que l'anglesa. Cal tenir present 
que en ciutats tan grans com aquesta tothom està molt 
sol i tothom es crea el seu cercle com pot. 

Com descriuries els primers dies que vas passar 
a la Gran Bretanya? 
En el meu cas varen ser "estupendes"! El primer dia ja 
va ig fer ~n grupet per sortir, això sí, tots érem espanyols, 
ens hav1em conegut a la mateixa acadèmia d'anglès. 
D'aquest grup n'he extret dos dels meus mi llors amics 
aquí, en Diego (Bilbao) i la Maria (Pontevedra). El més 
bo dels primers dies és que tot és nou i et va s adaptant 
de la millor manera que pots. Jo em vaig adaptar molt 
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ràpid a tot arreu, però pel que m'han explica't no és el 
comú. He conegut molta gent que el primer mes se'l 
va passar tancada en una habitació d'alberg plorant, 
gent que arribava a la ciutat sense casa i gairebé sense 
pressupost per sobreviure ... En fi, per a mi els primers 
dies varen ser els millors i recordo que contínuament 
em repetia: Per què no he vingut abans? 

I què és el primer que vas aprendre de la cultura 
anglesa? 
One pint, please! Això és el primer que s'aprèn en una 
ciutat on la cultura predominant és la cultura de bar. A 
part d'això, he pogut comprovar que tenen un sistema 
de treball i un sentit de la responsabilitat envejable i 
immillorable. I en últim lloc, que les acadèmies d'anglès 
estan plenes d'espanyols i italians, aquí es veu el reflex 
del sistema educatiu al nostre país. 

Venint d'un país amb clima mediterrani, ha estat 
difícil acostumar-te al temps londinenc? 
Només us diré que el primer que vaig fer quan vaig 
arribar va ser trucar a la meva mare perquè m'enviés 
un d'aquells abrics tant d'hivern que a Llagostera 
mai utilitzem. Tot i això quan portes 15 dies aquí el 
cos se't va acostumant. Mira si s'acostuma que quan 
vaig tornar a casa per Nadal vaig baixar de l'avió amb 
màniga curta! 
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Explica'ns alguna anècdota divertida que t'hagi 
passat per terres angleses. 
Fa unes setmanes a les 10 del matí quan anava cap 
a treballar, em vaig trobar un munt de premsa a les 
portes de l'edifici on treballo. Aquells dies estàvem 
ultimant els preparatius per a la Fashion Week. Després 
de barallar-me amb tothom per poder arribar a la porta 
d'entrada, la meva sorpresa va ser trobar-me a la Kate 
Moss fent de maniquí humà dins un dels aparadors! 

Què té Londres que no tingui Llagostera? 
No es pot comparar. Llagostera és un poble acollidor i 
és el meu poble. Londres és una gran ciutat amb un 
munt d'ofertes de tot tipus. 

I què t'enduries de Llagostera cap a la capital 
d'Anglaterra? 
La família, els amics i carn per fer a la brasa amb pa 
de quilo! 

La teva aventura a l'estranger s'acabarà algun 
dia i tornaràs a Catalunya o de moment creus que 
és millor seguir vivint aquesta experiència? 
S'acabarà algun dia però no sé exactament quan. 
Al principi tenia molt clara la data de tornada, però 
a mesura que van passant els dies veig que no la 
compliré . Tampoc asseguro que si deixo Londres torni 
a Catalunya, el temps i on hi hagi un lloc de treball ho 
decidiran ... 

nova Col/vi s.1 ••• 
C\C\_G 

TELF. 972 83 10 11 

FAX: 972 80 54 53 

Importa ció de c ereals 

CI Camprodon, 12 - Apartat 49 
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Quadern de bitàcola 

El 14 d'abril del 2008 va ser la data escollida per iniciar 
les obres per a la primera fase del pla d'accessibilitat. 
Aquest pla té per objectiu la supressió de barreres 
arquitectòniques de la via pública de Llagostera; 
es tracta d'un projecte que té un pressupost de 
1.066.488,50€ i que preveu ampliar les voreres i 
aparcaments, renovar la xarxa d'aigües pluvials i 
soterrar les línies elèctriques. 
Dur a terme aquestes obres significava alterar l'activitat 
dels carrers més cèntrics del poble durant un període 
de temps important. D'aquesta manera, els habitatges 
i comerços dels carrers Almogàvers, Àngel Guimerà i 
Consellers es veurien directament afectats, però tots 
els llagosterencs sabíem que aquesta situació era 
necessària. 

El 8 de maig, 25 dies després del tret de sortida i a tan 
sols un dia perquè comencés la Festa Major municipal, 
la Unió de Botiguers va fer la seva primera queixa 
formal, on expressaven la seva preocupació envers el 
ritme i la manera com s'estaven executant les obres. 
Durant els dies de festa local, el centre neuràlgic del 
poble va quedar totalment afectat per les obres: manca 
d'aparcament i dificultats per accedir als establiments i 
domicilis. Aproximadament un mes després, l'Alcalde es 
va reunir amb la junta de la Unió de Botiguers. Durant 
la trc ' ada, els botiguers van posar de manifest el seu 

PROGRAMA D'OBRES (dates previstes) 
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malestar i preocupació, doncs la lentitud de les obres 
estava afectant negativament les ventes. Aprofitant la 
reunió, l'Alcalde va facilitar una còpia del projecte i del 
programa d'obres a la junta, i va avisar d'un canvi en 
el planning de treball a causa d'uns problemes d'última 
hora. Tot i això, tot apuntava que per Nadal la totalitat 
del projecte estaria finalitzat. 

Els dies passaven i la situació no millorava. No es veien 
progressos a curt termini i és que realment les obres 
es duien a terme a un ritme molt lent. Tractant-se 

.,_._._____ .. .. .. .. .. 
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C/ Almogàvers (entre C/ Consellers i C/ Cristòfol Colom) 
Demolició: S al 9 maig 
Moviment terres: 12 al 23 maig 
Sanejament: 26 maig a 20 juny 
Serveis: 23 juny a 1 juliol 
Subbases: 2 al 9 juliol 
Paviment: 10 al 20 juliol 

CI Àngel Guimerà (Plaça Catalunya i C/ Comte Guifré) 
Demolició: 2 al 13 juny 
Moviment terres: 16 al 27 juny 
Sanejament: 26 juny al 16 juliol 
Serveis: 17 al 29 juliol 
Subbases: 30 juliol al 7 agost 
Paviment: 8 al 22 agost 

C/ Almogàvers (entre C/ Cristòfol Colom i C/ Nou) 
Demolició: 4 al 8 agost 
Moviment terres : 11 al 22 agost 
Sanejament: 18 agost a S setembre 
Serveis: 8 al 17 setembre 
Subbases: 18 setembre a 2 octubre 
Paviment: 3 al 24 octubre 

Sanejament: 1S setembre al 3 octubre 
Serveis: 6 al 10 octubre 
Subbases: 13 al 29 octubre 
Paviment: 30 octubre al 19 novem bre 

C/ Consellers 
Demolició: 3 al 14 novembre 
Moviment terres: 17 al 28 novembre 
Sanejament: 24 novembre al 12 desembre 
Serveis: 1S al 26 desembre 
Subbases: 22 desembre a 2 gener 
Paviment: S al 23 gener 

Asfaltat i pintat: del 26 al 30 gener 

I 
I 
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CI Àngel Guimerà (entre C/ Comte Guifré i C/ Joan Maragall) 
Demolició: 1 al S setembre ...... J Moviment terres: 8 al 19 setembre .. ----
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d'una zona tan comercial i amb tanta concurrència de 
gent s'hauria d'haver treballat amb més constància i 
rapidesa, ja que les molèsties eren inevitables però 
començaven a perdurar massa. Els vianants havíem de 
fer autèntiques gimcanes per arribar a alguns comerços 
i els passos que es deixaven no eren suficientment 
amples per passar-hi amb el carretó d'anar a comprar, 
amb un cotxet per a nens petits, o amb una cadira de 
rodes. 
Davant aquesta situació de malestar general, el dia 31 
de juliol es va celebrar una assemblea extraordinària 
entre la Unió de Botiguers i l'Alcalde. Durant la reunió 
es van intentar aclarir els dubtes que s'haguessin 
pogut originar arran de les obres, i l'Alcalde va facilitar 
el següent programa d'obres als nostres botiguers: 

Aquest planning es va elaborar tenint en compte 
el retard acumulat a causa dels problemes que van 
aparèixer al carrer Almogàvers, de manera que era un 
programa de treball aproximat. Des de l 'Administració 
es va deixa r clar que s'intentaven complir els calendaris, 
però que hi havia factors que a vegades ho impedien, 
com la climatologia o la disposició de les companyies. 
Tot i això, es va reafirmar que les obres estarien llestes 
per Nadal. 

Un cop passats els mesos d'estiu, els llagosterencs vam 
reprendre la rutina amb els ca rrers encara inacabats . 
Malgrat tot, la situació enca ra era comprensible, ja que 
tampoc feia tant que s'havien iniciat les obres. A més, 
tothom sap que no ha de ser gens fàcil treballar en 
un sector tan transitat, i encara menys si mentre es 
treballa es mantenen les antigues xarxes perquè ningú 
quedi sense sanejament, llum o aigua. 

No va ser fins el dia 16 d'octubre que l 'Alcalde, 
juntament amb el regidor d'urbanisme, el tècnic de 
l'Ajuntament i el responsable de l'empresa i cap d'obra 
es van reunir novament amb la junta de la Unió de 
Botiguers. Durant la trobada es va comunicar als 
botiguers quan s'iniciarien les últimes intervencions 
als carrers, i també es va acordar aturar les obres 
entre el 15 de desembre i el 15 de gener per tal de no 
perjudicar les ventes de Nadal. 
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Tres mesos després, la ma)ona de fets que havia 
promès l'empresa no s'havien complert, i a aquest 
endarreriment s'hi havia de sumar, a més a més, 
el retard justificat d'un mes per l'aturada de Nadal. 
Arribats a aquest punt, tant la Unió de Botiguers, com 
els veïns de la zona, i m'atreviria a dir que la majoria 
dels llagosterencs, no només trobàvem vergonyosa la 
durada i les condicions de les obres, sinó que també ja 
estàvem tips dels carrers intransitables, dels esvorancs, 
de les basses, de l'odissea que suposava arribar fins 
a l'escola Nostra Senyora del Carme ... Rea lment va 
arribar un punt en què el caos circulatori ja entrava 
dins la normalitat de l dia a dia. 

El programa d'obra preveia la finalització de les obres 
per al dia 26 de gener, però a causa de ls retards 
acumulats no va ser fin s el 13 de febrer que van 
començar a fer-se les primeres capes d'asfaltatge. 
A dia 5 de març encara no podíem dir que les obres 
estiguessin acabades, ja que el carrer Consellers seguia 
"potes enlaire". No va ser fins sis dies després, 1'11 de 
març, que es van començar a asfaltar definitivament els 
carrers afectats. Finalment, el divendres 13 de març, 
allò que semblava impossible era una realitat: ja podíem 
gaudir dels carrers asfaltats i sense entrebancs. 

En tot cas, aquestes obres tan polèmiques però alhora 
necessàries hauran tingut la seva cara i la seva creu: 
hauran servit per millorar l'estètica d'aquests carrers, 
per renovar la xarxa de distribució d'aigua i per millorar 
i desdoblar el clavegueram, però també hauran afectat 
durant gairebé un any el dia a dia de t ots els v ilatans, 
sobretot els que tenen un negoci o un domicil i al centre 
del poble. 

Mita Casanovas Isern 
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- Es remullaven les zones de treball per tal 
d'evitar el cúmul excessiu de pols. 

- Es facilitava aparcament gratuït alternatiu 
als veïns que no podien accedir als seus 
garatges. 

- S'han canviat les canonades de 
fibrociment de la xarxa de distribució 
d'aigua, un material suposadament 
cancerigen . 

- Amb el desdoblament del clavegueram es 
separaran les aigües brutes de l'aigua de 
pluja . 

- Els nostres carrers lluiran un aspecte 
renovat. 
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------------· 
- Es deixaven equips i materials davant 
aparadors i portes d'entrada. 

- No es tenia cura de deixar-ho tot recollit 
i habilitat per tal de permetre un accés 
còmode als habitatges i comerços durant el 
cap de setmana. 

- Una excavadora va rebentar la canonada 
general del gas del carrer Àngel Guimerà. 
Set dies després es van rebentar dues 
canonades d'aigua, amb el pertinent tall en 
el subministrament per poder canviar els 
tubs. 

- Els operaris deixaven deixalles i alguns 
d'ells faltaven al respecte de les veïnes. 
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Fonts: Web de la " Unió de Botiguers" i "'El Poll" 
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L'equip de govern format per Convergència i Unió i Independents per Llagostera es troba 
a l'equador de la seva legislatura. Arribats a aquest punt, i després de 8 anys de govern 
d'Entesa, creiem que és un bon moment per fer balanç. Per aquesta raó, hem entrevistat els 
líders dels grups polítics municipals, tant del govern com de l'oposició. 

L'EQUIP DE GOVERN 
Entrevista a Fermí Santamaria, actual 
alcalde i representant del grup municipal 
de CiU 

Quin balanç feu des del 
govern d'aquest any i mig de 
legislatura? 
La meva valoració i la de l'equip 
de govern és positiva. S'està 
complint el programa electoral 
i hi ha un percentatge bastant 
elevat d'obra feta i de projectes 
complerts. El programa té una durada de quatre anys, 
per tant encara tenim molts projectes de futur. Vam 
entrar a l 'Ajuntament amb ganes de fer coses, però 
hi ha dificultats. A vegades els projectes es podrien 
executar en un mes o dos però s'allarguen més. El 
que importa és que es puguin fer, i per això nosaltres 
continuarem treballant en la mateixa línia però amb 
més experiència. 

Aleshores, fins ara quins són els canvis que més 
han destacat respecte l'anterior legislatura? 
Una manera diferent de governar, la qual cosa és lògica 
donat que som de tendències polítiques diferents. Una 
altra diferència és la relació amb el ciutadà i amb les 
entitats, ja que hem creat un dinamisme que no era 
massa notori abans. Que quedi clar que no pretenc 
criticar l'anterior equip de govern, però el nostre estil 
de fer és diferent perquè tothom ha d'anar seguint la 
línia que li marca el seu programa. A vegades se'ns 
critica perquè no comptem massa amb la participació 
ciutadana, però no és així. Potser sí que hi ha hagut 
moments en què no hem reaccionat d'una manera 
ràpida a l'hora de fer una consulta, però sempre hem 
intentat explicar la nostra acció. Al cap i a la fi, el 
verdader balanç es resumeix en les eleccions, quan la 
gent diposita el seu vot. 

I si s'ha de fer autocrítica, per exemple, què 
creieu que podríeu millorar? 
Hi ha moltes coses a millorar: el dispensari, però per llei 
la seva gestió és a nivell supramunicipal, la comunicació 
amb el ciutadà, o el soroll ambiental que fan les motos, 
tot i que per això ja s'ha contractat un nou policia. 
De moment hem complert un percentatge elevat de 
les nostres propostes, però encara estem treballant en 
l'ampliació de la llar dels jubilats, l'accés a la C-65 o la 
millora de les zones verdes i de l'accessibilitat al poble . 
També és molt important el tema de les inundacions a 

"Continuarem 
treballanten la mateixa 
línia però amb més 
experiència." 

la zona del Carril, 
que és un dels 
projectes que 
es vol portar a 
terme amb el "Pla 
Zapatero". A més 
a més, s'han de 
millorar les zones 
de pàrquing i 

s'està intentant millorar també la participació del jovent 
en l'activitat del poble, que per això ja s'ha contractat 
un tècnic de joventut. 
Tot el que hi ha al programa i que encara està per fer 
són millores, i som conscients que hi ha crítiques a 
algunes de les nostres accions ... 

En relació a aquestes crítiques, està circulant 
un vídeo per Internet sobre la construcció d'una 
nova zona industrial als terrenys de Can Boada. 
Ens agradaria saber si realment és un projecte 
tan catastròfic com es presenta i quina és la 
postura de l'Ajuntament respecte el tema. 
No sé d'on ha sortit la informació que circula en format 
de vídeo per Internet. En aquest moment encara no hi 
ha cap projecte definit i la nostra postura és ben clara: 
volem estudiar bé la proposta d' lncasòl per saber si 
interessa a la població. 

Si es portés a terme, creieu que seria positiu per 
al poble? Ajudaria a eliminar aquesta imatge que 
tenim de poble dormitori? 
En el cas que es portés a terme voldria dir que té el vist
i-plau de l'Ajuntament i, per tant, que ho veiem positiu 
per a Llagostera. 
Naturalment, 
una de les coses 
a valorar és 
si el projecte 
comportarà la 
creació de nous 
llocs de treball al 

~ --

"Volem estudiar bé 
la proposta d'Incasòl 
per saber si interessa 
a la població." 
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municipi, que qui hagi de marxar a treballar a fora no 
sigui per falta d'oferta a Llagostera. 

Quin futur li espera a Llagostera? 
El futur l 'estem treballant entre tots per millorar
lo. I si la pregunta es refereix a la relació entre la 
proposta d 'Incasòl i el futur de Llagostera, vetllarem 
perquè un possible crei xement d'activitat industrial i 
d'habitants sigui equilibrat i millori la qualitat de vida 
dels ciutadans. 

Si haguessis de resumir aquest any i mig de 
legislatura en una sola paraula, quina seria? 
Il·lusió. És difícil resumir-ho en una sola paraula, però 
jo escolli r ia aquesta. 
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L'EQUIP DE GOVERN 
Entrevista a Eduard Galobardes, 
representant del grup municipal 
d'Independents per Llagostera 

~td.e.J1end~1t Q,uin balanç feu des 
l [r, A(.lf'\CT'PDA d Independents d'aquest 
\., Lt1qVJILI\ any i mig de legislatura i de 

govern amb Convergència? 
Pel bé del poble hi ha hagut molt bona entesa i moltes 
ganes de treballar, ja que calia posar l'Ajuntament al 
dia i fer un equip polític i tècnic per poder començar 
a treballar. Hem trobat molta feina però s'ha treballat 
molt intensament, per tant el balanç és positiu. 

Quins canvis positius creus que hi ha hagut en 
relació a l'antiga legislatura? 
Doncs entre d'altres coses s'ha donat molta més agilitat 
a la tramitació, s'han creat unes pautes d'actuació, ara 
es fa un control de la realitat urbanística i hem dotat 
l'Ajuntament amb uns equips tècnics que funcionen. A 
més a més, a nivell de rehabilitació ja s'està treballant 
al casc antic i a les urbanitzacions, i d'aquí un parell o 
tres de mesos es posarà un altre tipus d'enjardinament, 
s'arreglaran les cantonades i es soterraran les línies 
elèctriques dels carres que han estat reformats. 

Parlant dels carrers reformats, hi ha hagut molta 
polèmica amb les obres del centre. Els retards 
són a causa dels canvis en els equips tècnics? 
No. La planificació que es va fer pràcticament s'hagués 
complert si no fos perquè la vam canviar a instància 
dels botiguers. Ara mateix portem un retard de quinze 
dies, un endarreriment justificable també pel mal 
temps que ha fet. El que passa és que quan es fan 
obres que afecten a cases o botigues, els propietaris 
ho pateixen molt i el procés se'ls fa etern. 

Referent a projectes futurs, hi ha molta polèmica 
també amb el tema de Can Boada. De quin tipus 
de projecte es tracta? És positiu per al poble o 
realment és tan catastròfic? 
Incasòl va comprar els terrenys de Can Boada fa uns 3 
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anys quan encara hi havia l'anterior alcalde i diputat. 
En entrar a l'Ajuntament vaig posar-me en contacte 
amb Incasòl perquè m'informessin sobre aquest 
projecte, i em van confirmar que la compra s'havia 
fet amb el vist-i-p lau de l 'anterior equip de govern. De 
fet, no tindria sentit fer una inversió milionària amb 
l'Ajuntament en contra. En tot cas, sigui quina sigui la 
magnitud d'aquest projecte urbanístic, l'actual equip 
de govern serem el màxim d'exigents i procurarem el 
màxim pel poble. 

"Serem el màxim 
d'exigents i procurarem 
el màxim pel poble." 

I canviant de 
tema, ara que ja 
hem arribat als 
8000 habitants 
i que sembla 
que Llagostera 
està creixent 

molt, s'haurà d'ampliar l'àrea urbanística del 
poble? Caldrà fer una nova planificació? 
No caldrà una nova planificació del poble, ja que l'any 
2003-2004 ja se'n va fer una que preveu creixements 
que encara no s'han executat. Quan fèiem campanya 
ja dèiem que havíem de procurar que el poble no 
creixés en extensió, sinó que ocupés allò que ja està 
urbanitzat. Per tant, en la mesura que podem intentem 
que hi hagi menys creixement i que es retallin les zones 
previstes de creixement. 

Pel que fa al grup d'Independents, a què creus 
que es deu el gran èxit que vau tenir en les 
passades eleccions? 
Sou molt generosos considerant un gran èxit un 
regidor! La veritat és que crec que la raó és l'actitud de 
treball que demostrem i l' interès que "Independents" 
té pel poble. A més, amb la creació d'aquest grup 
municipal vam trencar una mica amb l'hegemonia 
dels dos bàndols que hi havia. Suposo que va agradar 
aquesta alternativa. 

I quins projectes de futur teniu? 
Ens estem centrant molt en les urbanitzacions en 
l'execució del projecte de rehabilitació del casc a~tic . , 
ten1m un pla de zones verdes, participarem en una 
convocatòria de la Generalitat per obteni r subvencions 
per fer una reforma integral dels barris degradat s (la 

"La política local és 
molt dura." 

zona de les cases 
barates i el casc 
antic) i un munt 
de coses més. 

I ja per acabar, 
si poguessis 

resumir aquest any i mig de legislatura en una 
paraula, quina seria? 
Treball. La política local és molt dura, però tots els que 
hi estem implicats treballem al 200% perquè el poble 
en surti beneficiat. 
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Convergència però amb 
Independents no, precisament 
perquè el seu programa no tenia 
res a veure amb el nostre. Per 
tant, si els programes són propers 
mai tancarem la porta a possibles 
negociacions. 

~~-~ esquerra 

Canviant de tema, suposem que 
esteu al cas de la polèmica que hi ha all)b els 
terrenys de Can Boada, què en penseu? Es tan 
crític com sembla aquest projecte? 
La intenció d'Incasòl és omplir les 70ha de terreny 
que va adquirir ja fa temps amb naus industrials i 
logística per a la Costa Brava centre. Nosaltres ho 
trobem una bogeria, ja que acabem d'aprovar el 

L'OPOSICIÓ 
Entrevista a Eugènia Comas, representant 
del grup municipal d'ERC 

Després d'un any i mig de govern de Convergència, 
quin balanç en fa Esquerra? 
El canvi de govern que hi ha hagut, que durant la 
campanya semblava que havia de ser un ~r.an canvi, 
en realitat ha estat un seguiment del que Ja estava 
fent l'anterior equip de govern. Potser amb el lema " no 
farem el que ens doni la gana", Convergència es referia 
a l'aspecte de la participació, i jo diria que en aquest 
sentit més que canviar, hem anat enrere. 

Així doncs, què canviaríeu d'aquest any i mig? 
A nosa ltres ens sembla que hi ha coses que no s'han 
fet com s'haurien d'haver fet, si més no amb el tema 
participatiu. Per exemple, personalment trobo molt 
encertat el pla de Joventut, però no m 'agrada la manera 
com s'ha fet . En teoria el contingut del pla és fruit de 
la informació de les reunions participatives, i tan sols 
se n'ha fet una. No crec que tot el que es diu al pla es 
parlés durant aquel la trobada. 

Seguint les respostes dels altres entrevistats, el 
govern diu que valora l'opinió de_ l'oposició per~ 
en canvi l'oposició diu el contran. Vosaltres que 
creieu? 
És complicada la relació entre l'oposició i el gove~n 
perquè moltes vegades el govern pensa que nomes 
volem "tocar-li els nassos". Esquerra ha presentat força 
propostes i la veritat és que hem arribat a bastants 
"acords", per tant en aquest sentit ens hem entès. 
Nosaltres no fem servir la cultura de la protesta que se 
li adjudica directament a l 'oposició, sinó que fem se.rvir 
la cultura de la proposta, i si l 'equip de govern ho te en 
compte, doncs perfecte. 

Veieu molt lluny un pacte entre Esquerra i 
Convergència? , 
En el seu moment ja els ho vam proposar perque 
els nostres programes electorals eren molt iguals. 
El que passa és que estàvem disposats a pactar 

~ 
~ 

Sub-12, una altra zona industrial. Si es fan totes dues, 
a més de carregar-nos un paratge natural i haver de 
començar de zero (en aquella zona no hi ha serveis), 
una d'aquestes zones s'acabarà anu l·lant. De fet, 
durant una reunió l'Eduard Galobardes ja va insinuar 
que si es tira endavant el projecte d'Incasòl, el Sub-12 
s'haurà de parar. Per tant, no veiem lògic iniciar un 
projecte així quan ja en tenim un en marxa sota el 
control de l 'Ajuntament. 

Així doncs, la compra dels terrenys es va fer 
durant la legislatura de l'antic govern. No en 
sabíeu res vosaltres? 
Sí que ho sabíem perquè al ple se n'havia parlat, però 
que Incasòl faci la compra d'uns terrenys no vol dir res. 
Si l'Ajuntament no dóna llum verda, Incasòl no pot fer 
res, només té un territori en propietat. 

I seguint amb un altre tema d'actualitat, ja hem 
arribat als 8000 habitants. Creus que caldria fer 
una altra previsió de creixement? 
No serà necessari. Amb l'estudi que es va fer fa poc 
ja es preveia un creixement a força anys vista. De fet, 
quan es va fer aquesta previsió era quan el creixement 
del poble era tan desmesurat perquè es construïa a la 
babalà però ara el resultat són moltes construccions 
buides'¡ no tants habitants com semblava que hi hauria. 
Jo crec que ara el que cal és adequar els serveis del 
poble al número d'habitants que som i després anar 
creixent a poc a poc. 

Ja per acabar, si haguessis de resumir en una 
paraula aquest any i mig de legislatura, quina 
escolliries? 
Improvisació. Amb això no vull dir que l 'equip de 
govern no sap el que vol, sinó que no ens ho explica 
fins a última hora. 
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Entrevista a Jesús 
Torrent, representant del 
grup municipal del PSC 

Quin balanç feu des del PSC 
d'aquest any i mig de govern 
de Convergència? 
Hi ha hagut coses que ens han 
sorprès favorablement i altres no tant. Fins ara el 
govern ha estat desenvolupant els projectes de l'altra 
legislatura, tot i això, potser ens ha sorprès que és un 
govern que no està acostumat a ten ir l'oposició que té, 
una oposició que presenta propostes perquè té moltes 
ganes de treba llar pel poble. 

Quin canvi heu notat passant del govern a 
l'oposició? 
Bé, els que estem ara a l'oposició no som els que 
governàvem perquè hi ha hagut un relleu. Hem 
començat de nou i a vegades l'equip de govern ens 
recrimina coses com si haguéssim format part de 
l'equip anterior. Volem fer i estem fent una oposició 
fidel, responsable i amb voluntat de participar. Le.s 
idees són bones vinguin d'on vinguin, i en aquest sent1t 
pretenem fer crít iques constructives a les propostes de 
l'equip de govern fent un seguiment responsable. 

Quines coses creieu que poden fer millor? 
Un tema important és la confiança. Sembla que 
a vegades hi ha una memòria històrica d'accions 
d'anteriors governs que ha deixat una manera de fer i 
un cert pòsit a vegades negatiu. Hi ha un recel que no 
j uga en positiu en la dinàmica del poble. Nosaltres això 
no ho tenim, perquè encara no hem governat ni tenim 
res en contra de ningú. Quan el senyor Santamaria va 
entrar a l'Ajuntament va parlar d'un govern de consens 
però si no hi ha confiança en l'oposició no anem bé. 

Si haguéssiu sortit elegits quins projectes 
diferents haguéssiu portat a terme? 
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Segurament hauríem seguit els projectes que ja hi havia, 
que és el que s'ha de fer. Evidentment, estem d'acord 
amb molts projectes que s'estan portant a terme, com 
el pàrquing entre el Passeig Romeu i el Pa sseig Tomàs 

"Estem fent una oposició 
fidel, responsable i amb 
voluntat de participar." 

Boada. Però 
nosa ltres 
creiem en la 
participació 
ciutadana 
i l'equip de 
govern creu 

en unes comissions formades en un grup reduït que 
nosa ltres no considerem participació ciutadana. 

Fent un gir cap a l'actualitat del poble, què 
en penseu de la polèmica que ha suscitat la 
construcció de la nova zona industrial de Can 
Boada? 
Doncs de fet ens ha sorprès la difusió del vídeo per 
Internet, que segons sembla sap moltes més coses que 
nosaltres. Vam demanar informació sobre el tema a 
l'equip de govern i ens van dir que s'havia estat parlant 
amb Incasòl i que hi havia novetats. De moment sabem 
que tenen la idea de desenvolupar un polígon industrial 
en uns terrenys de 70 hectàrees. 

I a partir d'això, què en penseu? Hi esteu 
d'acord? 
Nosaltres seguim pensant que el poble té dret a decidir 
què vol sobre el seu te rritori, per tant creiem que 
seria un bon moment per comptar amb la participació 
ciutadana. Cal dir que encara que el propietari sigui 
Incasòl, l'Ajuntament hi té molt a dir, si l'Ajuntament 
no vol que es faci no es farà. 

Creieu que en cas de construir- se ajudaria a crear 
nous llocs de treball i evitaria, així, el concepte 
de poble dormitori que té Llagostera? 
El fet de posar un polígon industrial en un lloc concret 

I 

"Un polígon industrial no 
és sinònim de feina." 

no vol dir 
feina per als 
habitants 
d'aquest 
lloc. A més, 
cons ideran t 

que hi ha crisi, i fent una apreciac1o personal, no es 
farà un polígon. Per tant, crec que no garantiria una 
sortida a la crisi. 

I què en penseu del retard de les obres del centre 
del poble? 
Aquesta és una d'aquelles mancances que a vegades 
li hem retret a l 'equ ip de govern, i és fer les coses 
per impulsos. Només començar el mandat, quan van 
fer les obres del passeig, es va fer una despesa sense 
cap projecte previ ni cap visió de futur sobre com 
podria quedar. Aquestes obres si haguessin estat més 
ben gestionades segurament no haurien causat els 
problemes que han causat. 
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Com creieu que anirà l'altra meitat de la 
legislatura? Hi ha perspectives de millora? 
Si es compta més amb l'oposició es pot millorar molt. 
Sembla que a l'equip de govern li sàpiga greu que hi 
hagi aquesta col·laboració. Es fan moltes propostes 
però a vegades per pertànyer a un grup o a un altre, 
l'equip de govern les rebutja o diu que ja s'han fet. Ens 
agradaria que se'ns convoqués més sovint pels temes 
importants i per les comissions informatives, ja que 
es tracten aspectes rellevants sense comptar amb la 
nostra participació. 

Aleshores trobeu que hi ha una manca de voluntat 
de cooperació ... 
Sí, a vegades l'ús i els mitjans de difusió que es fa des 
de l'Ajuntament s'utilitzen per fer política de partit i són 
eines de l'Ajuntament que no haurien de tenir aquest 
ús. Curiosament, s'utilitzen sovint per fer oposició de 
l'oposició, i això és un fet que no s'havia donat mai. 
Creiem que s'ha de fer un ús més ètic d'aquestes 
eines. 

Ja per acabar, si ens poguessis definir aquesta 
meitat de legislatura amb una paraula, quina 
seria? 
Bé, si haig de definir l'equip de govern faré servir dues 
paraules: necessita millorar. I la nostra sensació és 
que: mantenim la il·lusió. 

<i> 
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L'OPOSICIÓ 
Entrevista a Lluís Postigo, representant 
del grup municipal d'Iniciativa per 
Catalunya Verds 

Quin balanç feu 
des d'Iniciativa 
d'aquest any i mig de 
legislatura? 
Com a grup municipal 

IEICV 
Iniciativa per Catalunya Verds 

estem satisfets de la feina que hem fet. Hem presentat 
més de 30 mocions que ens semblaven positives 
per al poble, per tant crec que hem fet una oposició 
constru ctiva . 

I respecte el govern? 
El balanç que en fem té una cara i una creu. La part 
positiva de l 'acció de l'equip de govern actual és la 
continuïtat de tots aquells projectes que curiosament 
van ser projectats i finançats en època de l'Entesa. I 
la part negativa és que, a part que està duent a terme 
coses que no compartim en absolut, crec que l'actual 
equip no t é unes prioritats clares. 

Què haguéssiu fet diferent? 
Us posaré dos exemples. En primer lloc, no mantenir 
converses amb Incasòl per desenvolupar el sector de 
Can Boada, ja que el que es planteja no és el model de 
poble que volem. I en segon lloc, desestimar l'ampliació 
de l'abocador de Solius. El que veiem des d'Iniciativa 
és que tot té un preu i que ells es presten a vendre's. 

Respecte el tema de Can Boada, quan vam 
entrevistar l'Eduard Galobardes ens va dir que 
aquests terrenys havien estat comprats durant 
l'anterior legislatura. Es van comprar amb la 
finalitat de construir-hi una zona industrial? 
L'Entesa va anara buscarlncasòl perquè es desenvolupés 
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al sector Sub-12, però l'empresa va abandonar la 
compra d'aquests terrenys per adquirir els de Can 
Boada, segons ells per a futurs creixements. Ni jo ni 
ningú de l 'Entesa no compartia aquest plantejament, ja 

"Hem presentat més de 
ue crèiem que el 
reixement 

ndustrial del 30 mocions. Crec que 
hem fet una oposició •
constructiva." '-

nicipi havia 
e ser compacte, 

rò no podíem 
ar la compra 

dels te rrenys 
perquè tothom compra el que vol. I referent a la 
finalitat de la compra, una cosa és el que la Generalitat 
i Incasòl puguin tenir en ment, i l'altra és el que tu, 
com a responsable municipal, vulguis o permetis que 
es faci. 

En el seu moment, el govern d'Entesa va tenir 
problemes quan va decidir de fer la zona industrial 
a la zona del paratge del Mas Roig, i ara sembla 
que torna a haver-hi un moviment similar amb el 
tema de Can Boada. És comparable? Quina zona 
té més interès ecològic? 
El territori que ocupa la masia del paratge del Mas Roig 
no tenia ni més ni menys valor que el que ocupen tantes 
altres masies del poble. Però llavors, i des de feia temps, 
el Doctor Sureda tenia un litigi amb els propietaris de la 
masia, i aleshores a ell li interessava que protegíssim 
aquella zona per tal que el preu del terreny potser 
baixés i ell pogués comprar. Tot i que em poguessin 
semblar bé els seus interessos, l'administració pública 
no podia beneficiar a un particular, per tant, crec que 
la zona del Mas Roig en el seu moment no mereixia 
més protecció que la que té. De la mateixa manera, no 
crec que Can Boada s'hagi de protegir, sinó que s'ha de 
destinar a un ús rústic i agrícola . 

De totes maneres, els dos projectes són per a 

"Tot té un preu i ells es 
presten a vendre's." 

l'ampliació 
de la zona 
industrial 
del poble. 
Aquests 
projectes 

responen a un intent d'allunyar la imatge de 
poble dormitori que té Llagostera? 
Llagostera, des de sempre, ha estat un poble 
dormitori, però no vam plantejar una zona industrial 
perquè vinguessin grans indústries a crear nous llocs 
de treball. Aquest plantejament es va fer per les 
necessitats que tenen certes activitats econòmiques 
del poble (fusteries, magatzems, tallers mecànics ... ) 
i perquè són moltes les indústries que consideren que 
Llagostera és un espai idon i on establir-se . 

Llavors, centrant-nos més en l'activitat 
d'Iniciativa, durant aquest any i mig ha canviat 
molt la vostra tasca? 
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Sí, i tant, no té res a veure estar al govern que estar 
a l'oposició. Estar al govern requereix molta més 
dedicació que quan estàs a l'oposició i fas una tasca 
de control de tot allò que està fent l'equip de govern. 
He de reconèixer que ara em fixo en coses que abans 
quan era alcalde ni mirava, entre d'altres coses perquè 
no tenia temps. 

En Jesús Torrent ens deia que fa falta que el 
govern prengui més iniciatives de l'oposició, que 
hi hagi més col-laboració entre oposició i govern. 
Tu també ho penses? 
Des que vam publicar a la nostra revista quantes 
propostes havíem presentat i quantes n'havia aprovat 
l'equip de govern, pràcticament ens ho han tombat tot. 
Sembla que ara el que no volen és donar la sensació 
que des de l'oposició se'ls està marcant una mica el 
ritme, i no ens volen donar la possibilitat de penjar-nos 
alguna medalla per les nostres propostes. 

I de cares al futur, en quins aspectes es pot 
millorar? Quines propostes esteu preparant? 
Seguirem ajustant-nos al nostre programa. De fet, 
moltes de les coses que proposàvem s'estan complint, 
i d'altres que vam anunciar les estem plantejant. Per 
tant, continuarem en la mateixa línia, no tirarem la 
tovallola ni deixarem de presentar propostes pensant 
que l'equip de govern és molt probable que ens les 
denegui. 

I ja per acabar, si poguessis resumir en una sola 
paraula aquest any i mig que porta Convergència 
al govern, quina seria? 
Decebedor, tot i que caldria matisar aquest adjectiu, ja 
que com he dit anteriorment no tot ha estat un desastre, 
sinó que hi ha una part que valorem positivament. 

M 8 Carme Valentí 

Perruqueria unisex. 
Extensions. depilacions facials, 
manicura, solàrium i més 
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>LA VEU DEL POBLE 

Amb la denominació "Associació 
per a la recuperació de la 
memòria històrica de Llagostera" 
(ARMHLL) s'ha constituït 
l'associació que regularà les seves 
activitats d'acord amb la legislació 

vigent en matèria d'associacions i els seus estatuts. La 
presidenta és la Sra. Eugènia Riera i el secretari el Sr. 
Jaume Ventura. 

Un grup de llagosterencs/ques que fa uns anys treballen 
per a la recuperació de la memòria històrica al municipi 
de Llagostera, varen decidir coordinar els seus esforços 
per avançar d'una forma més decidida i més organitzada 
en la consecució de les seves finalitats: 

- Recuperar i divulgar aquella part de la nostra història 
que ha estat silenciada. 

- Restituir la dignitat dels llagosterencs que foren 
represaliats pel franquisme. 

- Impulsar entre les noves generacions i la societat 
local en general, la recerca d'una visió més completa 
del que fou la Segona República, la Guerra Civil i el 
franquisme al nostre municipi . 

- Promoure el reconeixement dels valors i l'obra feta 
per la República en tots els àmbits. 

- Buscar alternatives per canalitzar de forma saludable 
les seqüeles de les pèrdues i el dol desautoritzat. 

El dia 18 d'abril a la plaça de l'exili es va commemorar 
la proclamació de la li República, un acte organitzat per 
ARMHLL i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Després 
de la inauguració de la plaça de l'exili per part del Sr. 
Alcalde es va dur a terme la lectura dramatitzada del 
llibre titulat Els tres tambors i realitzada per joves del 
poble. L'ofrena floral es realitzà amb acompanyament 
musical i a continuació, nens i nenes de Llagostera van 
acomiadar l'acte repartint un clavell vermell a tots els 
participants. 

Seguidament es convidà tothom a la cerimònia realitzada 
al cementiri en record de les persones afusellades. La 
lectura dels poemes El meu pare i Assumiràs la veu 
d'un poble va precedir a la interpretació d'una peça 
musical a càrrec de l'escola de música de Llagostera. 

Poden formar part de l'associació totes les persones de 
més de 16 anys d'edat. 

Associació per a la Recuperació 
de la Memòria Històrica de Llagostera Te l. 972 83 

09 13 I Mòbil 659 066 654 C/ Albertí, 20 Llagostera 
info@pcasa.net 
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Jack Sparrow per un dia 

La Raquel Real Sureda, una artista del maquillatge i la 
caracterització, el passat mes de febrer va convertir 
una de les components del col·lectiu de redacció en el 
personatge Jack Sparrow. Totes dues asseguren que 
la transformació (de fins a 7 hores de durada) va ser 
una experiència molt divertida, i per això han volgut 
compartir aquestes fotografies del procés amb tots 
vosaltres. Si voleu contactar amb ella, podeu fer-ho a 
través del correu electrònic reitxearte@hotmail.com o 
del web www.fotolog.com/ reitxe 
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Llagostera recorda August Vidal? 

Davant els cartell s que han aparegut als carrers de 
Llagostera, on se'ns invita a proposar un nom per 
a la nova escola, segur que tot s hem fet una ràpida 
llambregada a la memòria buscant un topònim o un 
personatge que volem que no sigui oblidat . Jo he trobat 
el nom d'August Vidal envoltat de ginesta florida. 
Aquest llagosterenc, professor de literatura i pedagog, 
ha estat un dels traductors del rus més prestigiosos 
al costat d'Andreu Nin. També va ser delegat de la 
Internacional de Treballadors de l'Ensenyament a París 
el 1936. El reconeixement de Llagostera per a August 
Vida l però, encara ha d'arr ibar. La seva vinculació 
política al bàndol dels derrotats en la Guerra Civil va 
fer que s'exiliés a Rússia i en el seu retorn a Llagostera 
el 1956 es sentissin més els recels que els suports 
ent re la població loca l. 
Donar el nom d'August Vidal a l 'escola pren sentit 
per la seva significació en el món de la cultura i de 
l'ensenyament, i és la millor opor tunitat de posar 
l'August Vidal a la memòria de tots. És important de 
saber que el personatge sempre es va sentir vinculat 
al nostre poble, com ho demostra que en l 'enyo rament 
de l'exili es fes enviar flor s de ginesta de Llagostera. 
Per un art icle d'en Joan Ventura he conegut que hi ha 
una proposta de dona·r el nom d'I sabel Vi là al centre i 
crec que aquesta pedagoga i sindicalista també en té 
tot s els mèrits. A la I sabel "cinc hores" li hem dedicat 
merescudament un carrer, una caminada, una obra de 
t eatre, un llibre, una cançó .. . L'August Vidal, tot i la 
và lua del personatge, va caient en l'oblit. 

Ricard Grabulosa 

Carta publicada al diari "El Punt" i al magazine independent 
d 'actualitat local "El Poll" el dia 13 de febrer de 2009 

>LA VEU DEL POBLE 

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) . 

)6198830 35 

Antoni Juanals 

LLAGOSTERA 
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Escapa't! 
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>ENTRETENIMENTS 

Literatura en SMS 

Durant el dia va nevar amb persistència 
nòrdica. Una capa de mig metre cobria l'illa. A 
mitja tarda el sol ja declinava com si tingués 
pressa per acomiadar-se del món. Queia a una 
velocitat sorprenent, arrossegava el crepuscle 
amb ell, fugia negant-nos el seu testimoni. La 
mascota va cantar sense pausa ni descans 
des del capvespre i amb els ulls tancats. 

La pell freda 
Albert Sanchez Piñol 

Duran el dia va nvar am xsistncia nordik. la 
kpa d 112 mtre qbria lilla. A V2 tarda el sol ja 
dclinava cm si tings pressa x aqmiadarse dl 
mon. Qeia a la vlocitat srprenen, arrossgava 
el crepuscl am ell, fugia nganos el seu tstimoni. 
La mascota va kntar sns pausa ni dskns dsdl 
kpvespre i am ls ulls tankts. 

La pll frda 
Albrt Sanchez Piñol 

Oimbo, 
com es fan 
e ls panets? 

Um .. . Amb una 
mica d'a igua 
i farina, es 
remena i .. . 

No diràs 
aix ò quan 

siguis gran 

5 3 

6 

9 8 

8 

4 

7 

6 

A 
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Sudoku 
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1 9 5 

6 

6 3 

8 3 1 

2 6 

2 8 

4 1 9 5 

8 7 9 

Laberint 

z 
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C/Barcelona , 16 

o 

= 

Rostisseria Montserrat 

HORARI 
de dimarts a dissabte de 9 a 5 
dissabtes de 9 a 3 i de 6 a 9 

diumenges de 9 a 3 
(dilluns tanca t excep te festius) 

CI Ganlx, 4& Llagostera 
Tel. 972 805 7&8 

o 
o 

SAGUÉNff 
EL RENTAT MANUAL DE LLAGOSTERA 

CI Cantallops n• 7 

17240 Llagostera 

Tel/Fax 972 83 02 43 

CENTRE VETERINARI 
LLAGOSTERA 

HORARI 

- Mati: de 11'30 a 1'30 (excepte dimecres) 

- Tarda : d e 5 e 8 

• Olssabtes: de 11' 30 • 1'30 

(Julio l I Agost d imecr es m all ob ert) 

el Flvalle r. 2 
Llagost er a (Gir ona) 



>REGISTRE CIVIL 

NAIXEMENTS 

Queralt Ventura Fa 
Sandra Xirgu Parra 
Chorouk Dari Barmou 

29-12-2008 ~ 
03-01-2009 ) 
05-01-2009 ) 
08-01-2009 ¡ 
08-01-2009 
09-01-2009 
13-01-2009 ( 
25-01-2009 ( 
26-01-2009 ( 
28-01-2009 ) 
20-02-2009 l 
20-02-2009 ( 
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Irina Xirgu Ivashchenko 
Daniel Paloma Calderón 
Aya El Bouazzaoui El Hayaj 
Sara Nati Ben Larbi 
Mariam Lemallem Bourass 
Mahima Abbas Liaqat 
Queralt Pibernat Estanyol 
Ivet Ramírez Torres 
Natàlia López Caballero 
Oriol Morcillo Añón 
Alba Palau López 

25-02-2009j La Queralt Ventura Fa va ser l'última llagosterenca 
09-03-2009 nascuda el 2008 

~~~~~~~~~~·~~ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
MATRINONIS 

• Ramon de Arriba Regàs i Isabel Miquel Riera 
• Edwln-Edgar Nogales Guzman i Neysa Rocha Padilla 

31-01-2009 
07-03-2009 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DEFUNCIONS 

Juan Reixach Joventench 
Raimundo Cid García 
Juan Tolosa Nadal 
Roberto Pascual Coris 
Vicente Amat Madí 
Francisca Ruano Catalan 
José-Luis Avellaneda Martín 
Josep Rebordosa Alabau 
Concepción Fa Tolsanas 
María Carmen Moral Malagón 
Rosendo Nogué Casanovas 
Narcisa Carreras Boada 
Joaquin Fernandez Cabrera 
Maria Girbal Guardia 
Domingo Abad Arias 
Mercedes Mallorquí Bosch 
José Roca Ponsatí 

02-01-2009 
03-01-2009 
11-01-2009 
22-01-2009 
26-01-2009 
30-01-2009 
04-02-2009 
04-02-2009 
07-02-2009 
11-02-2009 
15-02-2009 
17-02-2009 
21-02-2009 
28-02-2009 
02-03-2009 
06-03-2009 
13-03-2009 






