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agenda>
AGOST:
Dia 15 - Festa del Casal
Dia 29 -  Sardinada i Havaneres

SETEMBRE:
Dia 11 – Diada de Catalunya i Correllengua
Dia 12 – Correllengua i Festa de la Diada (Colla Gegantera i El Butlletí)
Dia 13 – Correllengua

OCTUBRE:
Dia 4 – Festa de la Gent Gran
Dia 11 – Festa Boletaire (Colla Gegantera)
Dia 12 - Fira del Bolet
Dia 18 - XI Ruta dels molins (Grup excursionista Bell-Matí)
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Accés. Segurament no hi pensem mai, però a Llagostera no tothom pot accedir allà 
on es proposa. Anar d’una punta a l’altra del poble no és tan senzill com sembla. 
Molts de nosaltres l’únic problema que trobem en desplaçar-nos pel poble són les 
pujades i baixades que donen forma al turó. Els que pensem així hauríem de re-
flexionar i obrir una mica més la nostra ment. 
No són tots, ni la majoria, ni menys de la meitat; però són igual de respectables 
perquè són persones. Per això, haurien de poder circular i accedir a tots els establi-
ments i equipaments municipals quan volguessin sense que això fos un privilegi. És 
un dret que tenen igual que l’altre tant per cent de població que no té problemes 
de mobilitat. Aquestes dificultats en el desplaçament haurien de ser relatives si el 
nostre poble (com molts d’altres) estigués totalment adaptat. Amb això no volem 
dir que no es facin coses per arreglar aquests “entrebancs”, de fet, actualment 
s’estan corregint i eliminant moltes barreres arquitectòniques. El que volem dir 
és que quan passem per una vorera estreta, per exemple, hauríem de pensar que 
no tothom ho pot fer, i conseqüentment actuar amb civisme i no aparcar als espais 
destinats a persones de mobilitat reduïda, no deixar entrebancs a les voreres o no 
bloquejar els passos de zebra. 
Tots aquests són petits detalls que hem de tenir en compte. Tots hem de sumar 
esforços i pensar en aquells que, igual que tots, volen entrar, sortir i circular sense 
trobar-se obstacles per tot el poble. No pot ser que fa relativament poc s’obrís un 
bar al poble i que aquest no permeti l’entrada a persones que van amb cadira de 
rodes... Aquestes són les coses que s’han d’evitar! Pensar-hi és la responsabilitat 
de tots. 
 

Col·lectiu de redacció

Sobre rodes.



/actualitat

elbutlletí.7

Sobre rodes.

Sabies que a Llagostera...?
... som 8.053 habitants: 3.866 dones i 4.187 homes 
... hi ha 84 comerços que formen part de la Unió de Botiguers 
... tenim un total de 8 places repartides per tot el municipi

 

Mitjana de
temperatures 
màx. 

Mitjana de
temperatures 
mín.

Temperatura 
màxima més 
alta

Temperatura 
mínima més 
baixa

Abril

Maig 

Juny

18,5 ºC

25,2º C

28,2 º C

6,4ºC

12,6ºC

15,2ºC

23,8ºC

31,3ºC

34ºC

0ºC

6,8ºC

11,8ºC

Llagostera en xifres

El temps

Servei d’urgències al CAP 
de Llagostera

Al Centre d’Atenció Pri-
mària del poble no hi ha 
servei d’urgències ni en-
tre setmana ni els caps 
de setmana, la qual cosa 
obliga els vilatans a des-
plaçar-se fins a Cassà per 
tal de ser atesos. Tot i ser 
una de les demandes que 
sol·liciten amb més insis-
tència els llagosterencs, 
aquest problema encara 
no està resolt.

Clavegueram del poble

És evident que la xarxa 
de clavegueram ha que-
dat obsoleta pels temps 
i la gent que ara viu al 
poble. Per tant, és molt 
positiu renovar la xarxa, 
però el poble demana 
que es faci amb ordre i 
concert, ja que sinó es fa 
molt difícil i enrevessada 
la circulació de vehicles i 
de persones pel poble. 

Restauració del barri 
antic 
Uns quants anys enrere la 
zona coneguda popular-
ment com a “rere mur” 
era una de les més dete-
riorades del poble. Avui 
podem veure com aquest 
sector de gran valor his-
tòric comença a agafar 
cos com a barri antic. La 
pavimentació amb llam-
bordes dels carrers que 
envolten l’església trans-
meten un ambient molt 
rústic i acollidor.

El semàfor

Pluges

43,3l/m2

34,5 l/m2

9 l/m2
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El dia 3 del passat mes d’abril elpoll.cat va ser víctima 
de l’atac d’un hacker que va tenir com a conseqüència 
la baixa del web durant sis dies. Tanmateix, el “re-
naixement” del portal es va aprofitar per fer-ne un 
canvi d’imatge. Aplicacions com el fòrum no es van 
poder activar fins més tard, però a hores d’ara el web 
local ja funciona amb total normalitat. Així doncs, des 
d’”El Butlletí” animem a elpoll.cat a seguir amb la 
seva tasca informativa.

Reneix el web d’”El Poll”

El dia 17 d’abril es va presentar al Casino llagosterenc l’equip 
BTT que participaria a la cursa Nissan Titan Desert. Durant 
l’acte, els protagonistes Pere Guinó, Quim Mallorquí i Pep Mole-
ro van explicar en què consistiria la cursa i van ensenyar al pú-
blic l’equipament que els acompanyaria durant l’experiència. 
A dia 1 de maig la cursa ja havia finalitzat, i l’equip de llagos-
terencs va aconseguir el seu objectiu: arribar a la final. Quim 
Mallorquí va aconseguir la 113ena posició, i en Pep i en Pere la 
120ena i 122ena respectivament. L’enhorabona per haver supe-
rat aquest repte!

Presentació de l’equip BTT per al Nissan Titan Desert

“Notícies i relats d’una dècada convulsa” és el 
títol del llibre de Josep Maymí, investigador i 
doctor en antropologia social i cultural per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Maymí 
està especialitzat en la recuperació de la me-
mòria col·lectiva a través de la transmissió oral, 
d’aquesta manera ha fet un recull de testimonis 
per escriure sobre la República i la Guerra Civil 
a Llagostera. El divendres 17 d’abril la sala de 
plens de l’Ajuntament va acollir la presentació 
d’aquest llibre.

Presentació del llibre de Josep Maymí
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Durant els dies 17 i 18 de maig es van dur a terme diferents actes per commemorar el 70è aniversari de la 
Guerra Civil Espanyola, organitzats per l’Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Llagostera.
El divendres 17 es va celebrar la presentació del llibre “Noticies i relats d‘una dècada convulsa (1931-1939). 
República i Guerra Civil a Llagostera” a la sala de plens de l’Ajuntament de Llagostera. L’endemà, el dia 18, 
es van realitzar diversos actes a l’aire lliure per commemorar la proclamació de la segona República. A les 12 
del migdia, a la plaça de l’Exili, es van poder veure diferents actuacions, una ofrena floral i la col·laboració de 
varis nens i joves de Llagostera acompanyats per l’alcalde, el qual no hi va faltar i va inaugurar aquesta diada 
amb un discurs. Posteriorment, cap a la una del migdia, tots els assistents es van dirigir cap al cementiri, on es 
van poder veure actuacions musicals entre d’altres.

Actes del dia de la República

VIII concurs de punts de llibre 

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, la Biblioteca Ju-
lià Cutiller va celebrar la vuitena edició del concurs de 
punts de llibre. A partir de les 12 del migdia, a la Plaça 
Catalunya es van exposar els 322 punts que els alumnes 
de les escoles havien elaborat per a l’ocasió. 
Per la seva originalitat, el jurat format per Josep Aliu, 
Jordi Pinsach, Marta Genoher, Mercè Pérez, Marta Ventu-
ra i Olga Pascual, va proclamar guanyadors del concurs a 
Èdgar Vert Pascual en la categoria A, Lídia Pujolar Martí-
nez en la categoria B, i Paula Pozo Llenas en la categoria 
C. 

Èdgar Vert Pascual Lídia Pujolar Martínez Paula Pozo Llenas



/actualitat

elbutlletí.10

Jornada de donació de sang a Llagostera

Com cada trimestre, el passat dia 25 d’abril es va tornar a parar la unitat mòbil del 
Banc de Sang a Llagostera. D’aquesta manera, es va donar la oportunitat de par-
ticipar en aquesta acció a tots els donants llagosterencs. Durant tota la jornada, 
un gran nombre de voluntaris van acostar-se fins al Casino Llagosterenc per donar 
sang. Cal dir que tots els donants van poder gaudir de dos obsequis: un llibre, apro-
fitant que havia estat Sant Jordi, i un val per a una pizza a la pizzeria “Corsaro” 
recentment inaugurada a Llagostera.

El diumenge 26 d’abril l’IES Llagostera 
va celebrar la jornada de portes ober-
tes. Aquesta jornada s’organitza per 
exposar alguns dels treballs que elabo-
ren els alumnes i per donar a conèixer 
les instal·lacions i el funcionament del 
centre a tots els alumnes que hi estu-
diaran el curs vinent. Durant tot el matí 
es van fer diverses activitats i a les 5 de 
la tarda els alumnes de 2n d’ESO van 
representar l’obra “T’estimo” al teatre 
del Casino llagosterenc.

Jornada de portes obertes de l’IES Llagostera

XIII Caminada per corriols i camins

A final del mes d’abril, concretament el diumenge dia 26, el Grup 
Excursionista Bell-Matí va organitzar la XIII edició de la caminada per 
corriols i camins. A les 8 en punt un nombrós grup d’excursionistes 
es van aplegar al Pavelló Municipal per emprendre una marxa per la 
zona de Ridaura de cap a 4 hores de durada. A mig camí es va fer 
una parada per tal que els participants poguessin gaudir d’un bon 
esmorzar i agafar forces. La sortida, un cop més, va ser tot un èxit. 
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Jornada de portes obertes de l’IES Llagostera

El teatre del Casal acull l’obra “Temps Ver-
tical”

Durant els passats 25, 26 d’abril i 9 de maig es va re-
presentar al teatre del Casal Parroquial llagosterenc 
“El Temps Vertical”, una obra escrita i dirigida per 
Martí Peraferrer, el mateix autor de l’obra “Els Batecs 
del Turó”. En principi s’havien programat només dues 
funcions per al mes d’abril, però a causa del gran èxit 
de públic es va decidir de repetir una altra funció al 
maig. 
“El Temps Vertical” és una història d’històries. Un co-
llage de vides. Un trencaclosques de sentiments. Un 
llarg instant on la línia entre la vida i la mort es di-
fumina i ens permet penjar-nos en un temps indefinit 
i experimentar emocions més intenses. És un drama 
però amb els seus moments de comèdia, com la vida 
mateixa. Aquesta obra ja havia estat representada fa 
uns anys per la companyia d’Infinit Teatre, però en 
Martí mai no l’havia donat com a definitiva. Tot i això, 
tenia l’esperança de refer-la, i així va ser. La va re-
escriure i hi va introduir personatges nous per crear 
l’obra definitiva, un drama situat en els anys trenta.
“El Temps Vertical” va ser representat  per actors i 
actrius del nostre poble i  també per la companyia 
Infinit Teatre, formada per gent d’altres contrades ca-
talanes. Cal destacar que per a l’ocasió, el teatre del 
Casal va estrenar una nova entrada al teatre. 

Acte de presentació de l’ARMHLL 

El dia 16 de maig es va celebrar l’acte de presentació de l’Associació per la Re-
cuperació de la Memòria Històrica de Llagostera. Els assistents van omplir el local 
social de “La Caixa” i van poder escoltar els emotius testimonis dels familiars dels 
afusellats de Llagostera. A més, es va projectar un vídeo amb imatges de la Lla-
gostera republicana i també de la tradicional esdeveniment del dia de la República 
que es celebra cada any a la nostra vila. 
També va participar en l’acte Maria Jesús Bono, directora general de la Memòria 
Democràtica de la Generalitat, que va parlar dels projectes que es porten a ter-
me actualment respecte aquest tema des del govern català. Sembla doncs, que 
aquesta entitat comença amb empenta i amb molta acceptació per part dels lla-
gosterencs.

Eugènia Riera, la presidenta, inau-
gurant l’acte

El secretari de 
l’Associació, Jaume 
Ventura

El director Martí Peraferrer i els seus actors i actrius
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L’Alba Barceló és una jove artista del nostre poble que va presentar la 
seva primera exposició de pintura i dibuixos a la Sala Activa de Llagostera. 
L’exposició, que es va inaugurar el dissabte 16 de maig, estava formada per 
tot un seguit de quadres dedicats en exclusiva a la figura femenina, per això 
la va titular “Elles”. L’obertura de la mostra va tenir una gran acollida i tots 
els assistents van poder gaudir, a més, d’una copa de cava, pastes i maduixes.
Les obres, que totes estaven a la venta, van estar exposades a les parets de 
la Sala Activa durant dos mesos.

Exposició de pintures i il·lustracions “Elles”

Es celebra el 29è aplec de Panedes

El grup excursionista Bell-Matí va celebrar un any més 
el tradicional aplec de Panedes. La festa va començar 
a les 9 del matí del diumenge 17 de maig amb un 
pregó d’obertura i un concurs de flors boscanes. Des-
prés de la missa es va fer una arrossada popular i tot 
seguit es va fer el curiós torneig de llançament de ra-
bassa. A més d’això, també es va poder jugar a bitlles 
catalanes i a tot un seguit de jocs tradicionals, i com 
a cloenda es va fer un ball popular. El bon temps i la 
popularitat de l’esdeveniment va fer que aquest 29è 
aplec fos tot un èxit. 

25 anys de Llagostera Ràdio

La ràdio local ja té 25 anys i per celebrar el quart de 
segle l’entitat va organitzar, juntament amb la Colla 
Gegantera, una festa al local Polivalent. El dissabte 
23 de maig alguns dels locutors de l’emissora es varen 
fer càrrec d’amenitzar la nit amb música de tots els 
estils. Un bon grapat de gent es va unir a la celebració 
i va omplir el Polivalent per celebrar que ja fa 25 anys 
que gaudim de bona música, bons programes i molta 
informació gràcies a Llagostera Ràdio al dial 105.7 FM. 

L’Enric, l’Albert i en Ramon celebrant els 25 anys

L’actriu Carme Contreras al teatre del Casi-
no

“La veu dels poetes morts” és el títol del recital de 
poesia que l’actriu Carme Contreras va presentar el 
dissabte 23 de maig al teatre del Casino. Carles Bel-
tran amb el seu piano va fer l’acompanyament de la 
lectura de poemes, i també va cantar alguna poesia. 
Un cop acabada la funció, que va ser d’una hora de 
durada, l’actriu va conversar amistosament amb el 
públic assistent. 

Vista de l’exposició
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2a fira de l’intercanvi a la deixalleria

El diumenge 24 de maig es va celebrar la 2a fira de 
l’intercanvi a la deixalleria municipal de Llagostera. 
En aquesta fira, la qual volia fomentar l’ús de la deixa-
lleria i mostrar-ne aquest espai, es van poder inter-
canviar objectes de tota mena. Els assistents van co-
mercialitzar tot tipus de productes i instruments sense 
la necessitat de negociar amb diners. Amb aquest sis-
tema es pretenia mostrar a tots els llagosterencs la 
possibilitat d’oferir un comerç a l’abast de tothom, 
amb molts avantatges ambientals, econòmics i socials.
Durant tot el matí es va poder gaudir de tot tipus de 
paradetes d’intercanvi, d’un inflable per als infants, 
de diversos tallers, d’un espectacle de màgia i d’una 
fantàstica botifarrada. El mag Eduard Juanola durant el seu espectacle

Festa de la petanca al Polivalent

L’associació de jugadors de petanca va escollir el 
diumenge dia 24 de maig per celebrar novament la 
seva festa. Per a l’ocasió es va organitzar un dinar 
a l’edifici Polivalent, el qual va estar amenitzat per 
l’actuació del conjunt “Leo i Rosamari”. 

Neix “Els Cremats Motor Club Esportiu”

“Els Cremats Motor Club Esportiu” és una nova entitat 
que pretén promoure curses de motos, cotxes i tot te-
rrenys a l’antic circuit d’”Els Cremats”.  Aquest espai 
consta d’un nou traçat de 22km de longitud perquè a 
Llagostera puguem tornar a fer xerricar les rodes. Per 
donar-se a conèixer i rememorar vells temps, l’entitat 
va organitzar una exposició a l’antiga botiga de Can 
Juli que es va poder visitar durant els dies de Festa 
Major. 
Per tan sols 20€ a l’any podeu fer-vos socis d’aquest 
nou club, només cal que envieu un correu electrònic 
a elscrematsmce@hotmail.com o us adreceu a Taller 
Brugulat, Jordi Llinàs o Eva Rodríguez.

El Club va exposar des de fotografies fins a vestuari. 
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Presentació del llibre de Dones d’Arreu

El dia 28 de maig es va presentar el llibre “Cuina 
d’arreu: Plats del món a Llagostera” a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament. Es tracta d’un recull de les recep-
tes de varis llocs del món que es van ensenyar durant 
el curs de cuina que va organitzar Dones d’Arreu. La 
presentació va tenir força acollida, hi van assistir al-
guns curiosos a més dels participants del taller. Un cop 
presentat el llibre i un resum del DVD que també s’hi 
adjunta, els assistents van poder gaudir d’una mostra 
en directe a càrrec de Martí Rosas. El xef de Ca la 
Maria va ensenyar com s’elabora l’escuma de crema 
catalana, un plat que va oferir a tots i cada un dels 
assistents.

El 28 de maig es va conèixer el guanyador del concurs 
que l’Àrea de Joventut havia organitzat per trobar una 
imatge que representés el Punt Jove de recent crea-
ció. Després d’una selecció prèvia on es van descartar 
quatre dels set logotips presentats, es van penjar al 
web de l’Ajuntament les tres propostes restants. Mit-
jançant el sistema de votació els llagosterencs van po-
der escollir la proposta que trobaven més encertada, i  
el logotip guanyador va ser el de Sergi Miquel Valentí.

L’Àrea de Joventut de Llagostera ja té logotip

La nova imatge de l’Àrea de Joventut
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L’Àrea de Joventut de Llagostera ja té logotip

La nova imatge de l’Àrea de Joventut

Festa Major 2009

Els dies 29, 30 i 31 de maig i 1 i 2 de juny, Llagostera va celebrar un any més la 
tradicional Festa Major. Aquest any la pluja només va fer acte de presència durant 
una estona el diumenge a la tarda, la qual cosa va permetre que tots els actes pro-
gramats es poguessin desenvolupar sense cap tipus d’inconvenient. Les propostes 
per a aquests dies eren molt diverses i variades, així doncs, la celebració de la 
festa local va ser novament tot un èxit. 
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Colla guanyadora del concurs de samarretes

Aquesta primera edició del concurs de samarretes per a colles d’amics no va passar 
desapercebuda la nit del dissabte de la Festa Major. Tot i que van ser pocs els grups 
que van fer l’esforç de fer-se una samarreta per a l’ocasió, molts espontanis que 
anaven vestits igual que els seus amics van aprofitar per fer ambient i donar vida 
al concurs.
Després del primer concert de la nit, tres membres del col·lectiu de redacció van 
pujar a l’escenari per fer públic el nom de la colla guanyadora, els “Kistembé”. 
Seguidament, gran part del grup va pujar a l’escenari per celebrar la victòria i 
recollir el pernil que acabaven de guanyar. L’enhorabona als guanyadors i esperem 
fer encara més enrenou la Festa Major vinent.

Els eufòrics membres de la colla “Kistembé” a punt de rebre el premi

Guanyadors del 2n concurs de fotografia d’”El Butlletí”

De les 27 fotografies que es van presentar, les que us mostrem a continuació han 
estat les guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major d’enguany. La 
fotografía guanyadora és la portada d’aquest número. Properament penjarem la 
totalitat de les fotografies participants al web d’”El Butlletí”. 
De part de tot el col·lectiu, moltes gràcies a tots els participants, esperem les 
vostres fotografies l’any vinent!

2a posició.La geganta.
Gerard Casanovas Gabarrón

3a posició.Molts anys de complicitat davant el Casino
Sílvia Comas Malagraba
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Exposició Foto-acció 

De l’11 al 30 de juny es va poder visitar a l’Oficina l’Estació l’exposició fotogràfica 
“Foto-acció”, un recull d’instantànies que van elaborar els alumnes de 2n d’ESO de 
l’IES Llagostera. Les fotografies han estat fruit d’un taller realitzat pels alumnes, 
i a través d’aquestes els joves han volgut mostrar temàtiques socials com ara el 
racisme o el sexisme. Per a més informació podeu consultar el text de l’institut a 
l’apartat de “Centres educatius” d’aquest butlletí. 
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Inauguració del camp de futbol

Finalment Llagostera va poder celebrar la inauguració oficial del camp de futbol 
amb la tan esperada gespa. Per fer-ho, es va comptar amb la col·laboració de tot 
el futbol base de la Unió, que va anar disputant diferents enfrontaments contra 
el Riuprimer durant tot el matí. Seguidament es van fer els actes institucionals en 
presència de tots els jugadors i polítics de Llagostera. A les 18:00h, un cop acabats 
els actes, es va disputar el partir U.E. Llagosetra - Girona F.C. en categoria de 
veterans, i finalment es va fer una botifarrada per a tots els jugadors i gent que 
va participar a la festa. Totes aquestes activitats es van dur a terme el dissabte 13 
de juny. 

El passat diumenge 21 de juny es va celebrar la fes-
ta del segar a l’esplanada de l’edifici Polivalent. Allí 
es va poder mostrar a tots els visitants de la fira les 
diferents modalitats de segar dels últims quaranta 
anys fins a l’actualitat. A la fira hi va assistir també 
l’alcalde del poble, qui va voler participar-hi i apren-
dre a fer garbes. En acabar la jornada, tots els page-
sos del poble i tota aquella gent que hi va voler par-
ticipar van poder gaudir d’una cantada d’havaneres i 
d’un gran sopar. 

La festa del segar

elpoll.com

elpoll.com
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L’escola de dansa de Ma Elena Pascual va obrir les seves portes ara fa 25 anys al 
poble de Llagostera. Actualment, l’escola continua activa a Riudellots de la Sel-
va, però cada any ha celebrat el festival de fi de curs al Casino llagosterenc. Així 
que un any més, el passat diumenge 21 de juny el teatre es va omplir de gom a 
gom per celebrar aquesta ocasió tan especial, en què alumnes i ex-alumnes van 
fer un petit homenatge a la seva professora i amiga. 

Sant Joan a Llagostera

La revetlla de Sant Joan d’aquest any es va concentrar al Polivalent, on el Club 
Patinatge de Llagostera va organitzar un sopar amenitzat per un grup musical. La 
festa es va allargar fins a la matinada acompanyada pel soroll de petards i coets. 
Petites fogueres van il·luminar molts barris del nostre poble i la gent va celebrar 
la revetlla al voltant del foc fins ben entrada la nit. Per sort no hi va haver cap 
incident destacable, ni incendis ni ferits.

25è aniversari de l’escola de dansa Ma Elena Pascual

Pirotècnia i fogueres en la nit de Sant Joan
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“Els Batecs del Turó”, un espectacle teatral escrit i dirigit per Martí Peraferrer, 
va tornar al nostre poble els passats 3 i 4 de juliol, aquest any, però, a la Plaça 
Llibertat. Aquest espectacle original va ser un encàrrec que l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Llagostera va fer l’any passat a l’actor i director Martí Peraferrer, 
i que està inspirat lliurement en la dramatització d’una de les històries populars 
que es recull al llibre “Coses de Llagostera” del Sr. Rafael Mas i Ripoll.
Martí Peraferrer descriu així l’espectacle:  “Amb aquest espectacle hem volgut 
recuperar l’esperit del teatre popular, un tipus de representacions que des de 
sempre han consolidat el sentiment de pertànyer a un poble. Aquesta és la volun-
tat d’aquest projecte: recuperar a través del teatre un fragment anecdòtic de la 
història de la vila de Llagostera i aplegar un col·lectiu d’homes, dones i nens que 
viuen i treballen en aquest poble perquè facin teatre junts, i d’aquesta manera 
continuar solidificant l’empenta cultural que Llagostera sempre ha tingut.”

El turó torna a bategar

XV Caminada a la llum de la lluna

El dia 4 de juliol va tenir lloc la popular caminada a la llum de la lluna. Els partici-
pants van sortir del pavelló a les 21h aproximadament i van fer un recorregut d’uns 
15Km, que va acabar com cada any en una remullada ben merescuda a la piscina 
municipal. 
La caminada va ser organitzada pel Grup Excursionista Bell - Matí i hi van col·laborar 
el Patronat Municipal d’Esports i l’Ajuntament de Llagostera.
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El dia de Sant Cristòfol 

El dissabte 11 de juliol a Llagostera es va celebrar la popular festa de Sant Cris-
tòfol, el patró dels automòbils. Aprofitant l’ocasió, com cada any es va organitzar 
la tradicional cercavila pel poble, on van desfilar un seguit de cotxes, motos, quads 
i camions engalanats. Cada vehicle participant, en total uns 150, va ser obsequiat 
amb un paraigua. 
Després de la desfilada, es va acabar la festa amb un sopar popular al Parc de la 
Torre a càrrec de la Unió Esportiva. 
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FOTO-ACCIÓ: més que una exposició, un crit a la societat! 

Fins el 30 de juny es va poder veure a l’Oficina l’Estació l’exposició fotogràfica 
Foto-acció, el resultat del taller d’habilitats socials treballat pels alumnes de 2n 
d’ESO de l’IES Llagostera: Rafael Rodríguez, Jordi Padilla, Freddy Gutiérrez, José 
Armando Muñoz, Jordi Serrano, Marta Marin, Meritxell Grau, Paula Turon, Imma 
Carmona, Carla Pérez, Abdelhafid Dari, Sara Bhochif, Andrea Pérez i Alban Sherifi. 
El taller d’habilitats per a joves Foto-acció és un projecte socioeducatiu preventiu 
i innovador d’abast comarcal. Aquest projecte pretén capacitar els adolescents per 
tal de millorar les pròpies habilitats socials, fomentar actituds prosocials i millo-
rar així la seva competència personal i la seva relació amb els companys, família 
i entorn. Es pretén, doncs,  possibilitar als joves la pràctica d’aquelles situacions 
en les quals els manquen més habilitats, i amb l’ajuda de dinàmiques i activitats 
especialitzades augmentar la seva capacitat.
Mitjançant la fotografia digital i l’ús de les noves tecnologies s’ha desenvolupat el 
treball amb equip, el debat i la reflexió, plasmant gràficament els estils amb què 
cada persona dóna solució a determinades situacions personals i del seu entorn.
Els temes tractats en el taller han estat situacions que afecten sovint els joves: 
les habilitats socials, com sóc i què se fer; el temps de lleure, l’oci i el grup; els 
prejudicis i els estereotips: racisme, sexisme i classes socials; l’autoimatge i la 
comunicació; i formar part d’un gran projecte: la fotografia com a mitjà creatiu.
S’ha treballat a partir de debats, discussions, jocs de rol i explicacions, i sempre 
s’ha arribat a conclusions, les quals han estat la base del projecte fotogràfic.
És el primer curs que l’IES participa en el projecte Foto-acció, un taller organitzat 
pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt que ha comptat amb la col·laboració 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Llagostera.

IES Llagostera
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IES Llagostera
El niu
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Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera

Records i reflexions d’un projecte il·lusionador 

Hem arribat fins aquí gràcies a la Sra. Rosa Gurnés que al llarg de la seva vida, va 
lluitar per la Memòria del seu pare i perquè es fes justícia. Va deixar en mans de la 
seva filla Maria Eugènia  i del seu marit en Toni, el seu suport incondicional davant 
el pes de la tasca més feixuga, que era buscar respostes a moltes preguntes encara 
desconegudes per a ells.
D’aquesta manera es van unir persones senzilles que tant sols volien  saber la veritat 
del què va succeir als seus familiars, res més, i tots junts van  fer un llarg camí fins 
aconseguir-ho.
Quan va ser l’hora d’entregar els sumaris a cadascuna de les famílies dels repre-
saliats, les seves cares no mostraven rancúnia, ni cap odi a ningú, sinó pau. Per fi 
l’ànima del seus estimats volava amb el vent alliberada, ja no hi havia cap dubte de 
la causa de la seva mort.
Des d’aquest moment ja poden tocar campanes a mort pels afusellats de Llagostera. 
El dia de la presentació de la nostra Associació vaig sentir com cada un dels represen-
tants de les víctimes amb la seva pròpia manera de dir, i des del fons de les entranyes 
explicava un record, una vivència, que si no el tenia havia fet perquè li expliquessin, 
crec que va ser, juntament amb l’entrega dels sumaris, un dels moments en que 
vàrem voler compartir amb el poble de Llagostera allò més íntim i profund del nostre 
ser. 
La finalitat de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagoste-
ra és acostar-se als joves i a tothom que vulgui, per explicar-los-hi el què va passar 
durant uns temps obscurs del nostre país on la por i la crueltat estaven a l’ordre del 
dia. També, és important remarcar la compassió, l’ajuda i la fraternitat que es trobà 
entre les persones.
A la fi, el més important per a nosaltres seria aconseguir que els nostres morts i 
aquesta part de la història no s’oblidin mai.

Teresa Mur, membre de l’Associació
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Club Bàsquet Llagostera

Jornada de clausura de temporada

El passat dissabte 6 de juny es va celebrar el torneig de clausura de la temporada 
2008-2009. Aquesta edició va consistir en uns disputats partits dels nostres equips 
més petits contra els seus soferts progenitors, on més d’un va haver de treure l’orgull 
per poder assolir el nivell competitiu necessari. Per cert, cal agrair el suport de 
l’empresa Telgrup, que va equipar aquests equips de vida efímera però de gran valor 
humà (gran en tots els sentits, mai millor dit!). També gràcies a la bona voluntat de 
l’Ajuntament, pares i fills vam poder compartir la piscina municipal, oberta prematu-
rament perquè la poguéssim gaudir tots plegats. I a més, també vàrem poder degus-
tar un multitudinari àpat comunitari al Pavelló Polivalent.
A les quatre de la tarda vam tenir el privilegi de presenciar un partit d’exhibició de 
bàsquet en cadira de rodes per part d’en Jose, l’Antonio, l’Adrià, en Fermín, en San-
tiago, en Jordi, en Pedro, l’Edu, en Joan, en Mingui i en Joel. Va ser una experiència 
impactant per als que no ho havíem vist mai, i sobretot un exemple d’això que ara 
sembla tant en desús, la cultura de l’esforç. Va ser un partit ple d’intensitat i espec-
tacle amb moltes jugades destacables i un altíssim nivell dels participants. A la mitja 
part ens van permetre “tastar” el que és llençar a cistella des d’una cadira de rodes 
i la cua de nens i nenes va fer que semblés la C35 abans de les obres!
Finalment, amb el partit del nostre Cadet Masculí es va donar per tancada la tempo-
rada al Pavelló d’Esports. Una temporada on, com cada any, l’esportivitat i el treball 
han estat la nostra senyera. Hem treballat dur amb sort dispar, però el que ens mou és 
més important que les victòries, i això sempre té premi. Veieu per exemple el nostre 
Sènior Femení A. La temporada ha estat plena d’emocions, fredes i calentes, ascens 
a primera, participació i victòria al Trofeu Mateu Pell, dificultats, lesions, disputa de 
la promoció de descens a segona per un punt al darrer partit (i de penal que no ho 
era, com es diu sempre) i finalment descens de nou a segona Catalana, i ara a pre-
parar l’equip per a l’any que ve. Això es l’esport real, així es fan les grans persones 
que l’esport ajuda a formar. I aquesta història, amb diferents detalls, és la mateixa o 
similar per a cadascun dels equips del Club.
Gràcies a tots, jugadors, tècnics, pares i mares, Ajuntament, patrocinadors i 
col·laboradors per ajudar-nos a mantenir aquesta llum encesa. Esperem que ho ha-
gueu gaudit tant com nosaltres i que l’any que ve hi siguem tots de nou, i algun més 
si cal! Bones vacances.

La Junta del CBLL
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Dones d’Arreu

Associació sociocultural de Llagostera

Aquest mes de maig ha acabat la segona temporada del programa “Dones d’Arreu” 
que s’ha emès per Llagostera Ràdio i ja hem començant a preparar la següent. Per 
aquells que no l’hàgiu escoltat mai us convidem a fer-ho a través de la pàgina web 
d’aquesta emissora. El programa està pensat, fet i presentat per components de la 
nostra associació, una entitat sense ànim de lucre en la qual tenen cabuda perso-
nes de qualsevol nacionalitat. “Dones d’Arreu” és un programa de gran ventall cul-
tural i de contingut, com es diria en l’argot radiofònic. Per a nosaltres no és només 
un programa de ràdio, sinó una manera de compartir experiències, pensaments i 
maneres de fer dels que hem nascut aquí i dels que han hagut de travessar fron-
teres per ser entre nosaltres. És també una manera de donar veu a les diferents 
cultures que viuen al nostre poble i una plataforma per reivindicar la visibilitat de 
la dona en tots els àmbits de la nostra societat.
Hem intentat despertar l’interès de tots els que convivim al nostre municipi abor-
dant temes tan diversos com: el protocol que es segueix per evitar la pràctica de 
l’ablació de clítoris des de les perspectives d’una Mossa d’Esquadra i d’una media-
dora senegalesa, l’impacte de la crisi econòmica en els col·lectius més vulnerables 
com són les dones i els immigrants, o la feina d’assessorament i suport als nouvin-
guts que estan fent entitats com Llagostera Solidària i l’associació Llum d’Àfrica. 
També hem explicat què és el Pla Educatiu d’Entorn i hem portat joves perquè 
ens parlessin de què pensen, què fan i com veuen el món . Hi han passat dones i 
homes de diferents països que s’han emocionat i ens han emocionat explicant-nos 
com s’ho fan per sobreviure en un país que no és el seu i recordant tot el que han 
hagut de deixar enrere. També hem fet arribar l’actualitat del poble en amazigh, 
mandinga i castellà i hem dedicat un espai a la reflexió, la literatura i la música. 
Tenim moltes ganes de tornar amb un programa renovat, amb nous temes i noves 
seccions. Estem oberts a rebre suggeriments que podeu fer arribar a la nostra 
adreça  de correu electrònic: donesdarreu@hotmail.com. 
Esperem retrobar-nos a l’octubre!
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Joves per la Terra

Preocupació per Can Boada

Feia temps que se sentien rumors dient a quines activitats econòmiques serien 
destinats els terrenys de conreu de la zona de Can Boada. L’origen d’aquest rebom-
bori va ser l’acord de copropietat signat entre Agrícola Mas Boada S.L. (societat 
propietària dels terrenys fins ara), i l’Institut Català del Sòl. A part d’això, ningú 
en sabia gairebé res. Fins i tot l’equip de govern va assegurar que no hi havia res 
clar, i que no es prendria cap decisió fins que no es sabés exactament a què es des-
tinarien aquests terrenys. No va ser així, i el propietari dels terrenys de Can Boada, 
l’alcalde i l’Incasol van signar un conveni que comprometia l’Ajuntament a fer les 
requalificacions necessàries per tirar endavant el projecte. Es va saber l’existència 
d’aquest tracte per sorpresa de tothom i a escassos dies de la celebració del Ple 
municipal on s’havia d’aprovar. És cert que el conveni especifica que el desenvolu-
pament del sector de Can Boada està condicionat per un estudi de viabilitat, però 
la rapidesa, l’opacitat i l’aferrissament amb què s’ha portat tot el procés fins a dia 
d’avui fa pensar que l’equip de govern té unes ganes boges i incomprensibles de 
desenvolupar aquest nou sector industrial; estudiant la viabilitat d’algun projecte 
és relativament senzill trobar-hi la fórmula que el faci viable ―tan de bo anem 
errats―. 
És imprescindible tenir en compte la inquietud que ha despertat entre la gent 
aquest tema: s’ha creat un col·lectiu de diversos veïns, “Salvem Llagostera”, amb 
l’únic objectiu d’oposar-se al desenvolupament urbanístic de Can Boada. A més, 
va haver-hi una molt abundant i gens usual assistència d’oients i interventors que 
manifestaven el seu interès i preocupació en el Ple municipal on es va acabar apro-
vant el conveni esmentat anteriorment ―amb els únics vots favorables de l’equip 
de govern actual, recordem-ho―. És per això que Joves per la Terra vam assistir a 
la primera assemblea de la comissió de seguiment formada en motiu d’aquest pro-
jecte, i tot i suposar l’actitud de la comissió, vam insistir en què la necessària mo-
dificació del POUM per tirar el projecte endavant estigués sotmesa a una consulta 
popular vinculant. En aquesta comissió purament informativa se’ns va “informar” 
que no es sabia res de nou, altra vegada, i l’Ajuntament va deixar ben clar que 
no es farà cap referèndum; tenen molt clar que la majoria de regidors és suficient 
per tirar el projecte endavant. No és aquest el nostre concepte de democràcia i de 
participació ciutadana. Qualsevol petita qüestió ha de passar per consulta popular, 
i així alentir tots els processos? Evidentment que no. Però no estem parlant d’una 
minúcia, aquest tema ha tingut molt de ressò, s’ha creat un debat entre la gent 
tant al carrer com en diversos mitjans amb clares discrepàncies i amb abundàn-
cia d’opinions. I és que l’assumpte s’ho val, estem parlant d’un projecte que pot 
canviar la forma, el model de poble, i l’essència en general de Llagostera (el nou 
sector industrial seria més gran que la meitat del nucli urbà). I el que és pitjor, un 
projecte que fa cas omís del model de poble que els llagosterencs vam escollir amb 
l’aprovació de l’actual POUM ara fa cinc anys. Així doncs, continuem oposant-nos 
a aquest projecte i lamentem profundament com s’ha portat la qüestió fins a dia 
d’avui, a corre cuita i amb un clar interès de l’equip de govern per tirar-lo enda-
vant unilateralment. Per què?
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Les Puntaires de Llagostera

Ha arribat el bon temps i ja podem gaudir de l’estiu i de les sortides que se celebren a diferents pobles de 
les contrades gironines coincidint amb moltes festes majors i fires de tota classe. Així doncs, el nostre grup 
de puntaires ha portat les seves labors als pobles de Sant Jaume de Llierca (22 març), Bescanó (29 març), 
Fornells de la Selva (19 abril), Castell-Platja d’Aro (23 abril), Salt (25 abril), Llançà (26 abril), L’Escala (17 
maig), Palafrugell (24 maig) i Verges (6 juny). I a més a més, hem participat a la nostra Festa Major de 
Llagostera. 

A les fotografies que us adjuntem a continuació podeu veure, d’una banda, el nostre grup juntament amb 
una de les Pubilles de Llançà, i de l’altra, com anàvem amunt i avall preparant l’exposició de què vau 
poder gaudir els dies 30-31 de maig i 1-2 de juny.

Des d’aquí, si ens permeteu, voldríem expressar el nostre condol per la  companya de Lloret de Mar que 
el dia de la trobada de Verges va patir un accident a Quart quan tornava, i un desig de molt ràpida recu-
peració per a les acompanyants.

   

Les puntaires a Llançà                                                                        Preparant l’exposició de la Festa Major



Les puntaires a Llançà                                                                        Preparant l’exposició de la Festa Major



/cultura

Activitats a la Biblioteca Julià Cutiller:

Xerrada de Martí Gironell

La Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera va organitzar una xerrada amb l’escriptor i periodista Martí Gironell, 
el passat 15 de maig.
Guanyador del Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica 2008 per “La venjança del bandoler”, és autor també 
de “La ciutat dels somriures” (2005) i d’”El pont dels jueus”, que va ser editada l’any 2007, traduïda a diverses 
llengües i un gran èxit comercial.
Actualment, Martí Gironell treballa a TV3, col·laborant diàriament en “Els matins de Josep Cuní”, en els Serveis 
Informatius de Televisió de Catalunya i com a articulista d’”El Punt”.

TANCAT PER VACANCES

La meva inspiració se n’ha anat de vacances. He decidit d’anar a fer-li companyia. Bon estiu!

El senyor del pis de dalt
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La diada de Sant Jordi a Llagostera 

El dia 23 d’abril, com cada any, es va celebrar la diada de Sant Jordi, una de les festes catalanes més seguides 
arreu del país. Llagostera, com totes les viles, ciutats i pobles de Catalunya, va celebrar el dia del seu patró 
emplenant la Plaça Catalunya de parades de llibres, i el poble de nens i nenes amb rams de roses. A la tarda va 
haver-hi animació per a la canalla i es varen repartir els premis del concurs literari i dels punt de llibre. Com ja 
haureu vist, “El Butlletí” va acompanyat d’un annex on hi podreu llegir els textos literaris guanyadors.
Aprofitant l’avinentesa us facilitem una mica d’història de la nostra diada, que mai no fa mal.

Qui va ser Sant Jordi? 
El nom de Jordi és un mot grec que vol dir “el qui treballa la terra, llaurador o pagès”. El més important és 
que Sant Jordi va ser un màrtir, un mot de procedència grega que significa testimoni, és a dir, la persona que 
compareix a declarar davant la justícia, el que ha vist o sentit, que compareix a certificar la identitat d’algú, 
l’exactitud d’una declaració...com diu el diccionari Pompeu Fabra. 
Entre els molts milers de màrtirs, Sant Jordi va gaudir de molta veneració i popularitat universal durant els 
temps medievals. El fet de ser cavaller li donava categoria entre la gent d’armes. Això féu que l’escollissin per 
patró de la cavalleria i noblesa catalana. 
Avui dia, en el nostre país la figura de Sant Jordi es troba en molts àmbits: pintures, escultures, gravats, segells, 
monedes, banderes, vestits, brodats, rajoles, mobles, ceràmica, joies, miniatures... D’altra banda, pensem 
amb persones que coneixem i tinguin aquest nom, segur que en són més d’una i de dues. 
Antigament, les classes aristocràtiques, en aquests dies celebraven festes cavalleresques com torneigs, de les 
que eren excloses les classes populars i que es celebraven al Born on les dames eren obsequiades amb roses i 
flors. 
Segles després, el costum d’obsequiar l’estimada amb una rosa es va anar estenent fins arribar a ser, com ho és 
en l’actualitat, una festa típica celebrada arreu de Catalunya per tothom. 
No podem oblidar el caire nacionalista que sempre ha pres la festa, més gran encara quan la nacionalitat cata-
lana era negada, i el seu símbol ha estat la senyera penjada de la casa de la vila de cada localitat i de cada llar. 
La mateixa data coincideix amb el dia del llibre, que commemora la mort de Miguel de Cervantes i que pretén 
potenciar i donar difusió a una de les eines més importants del desenvolupament educatiu de l’home.

I per finalitzar, un poema de Josep Maria de Segarra:
Sant Jordi gloriós:

Sant Jordi té una rosa mig desclosa,
pintada de vermell i de neguit;
Catalunya és el nom d’aquesta rosa,
i Sant Jordi la porta sobre el pit.
La rosa li ha contat gràcies i penes
i ell se l’estima fins qui sap a on,
i amb ella té més sang a dins les venes
per plantar cara a tots els dracs del món.
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Ingredients per fer la massa:
 
½ kg de farina
1 culleradeta de sal
100g de margarina i 25 g més per untar
170cl d’aigua

 
Ingredients per fer el farcit:
 
250g de carn picada
250g de ceba picada
1 ceba tendre
pebrot vermell (al gust)
sal, pebre, all picat i comí (al gust)
1 ou dur
15g d’olives verdes sense pinyol i tallades
1 ou
 

Empanades al forn Aquesta és una recepta argentina molt senzilla i sabo-
rosa, i la podeu trobar entre d’altres al llibre “Cuina 
d’arreu: plats del món a Llagostera”, disponible a to-
tes les llibreries del poble. 
 
Preparació de la massa:
Tamiseu la farina amb la sal, afegiu-hi els 100g de 
margarina (a temperatura ambient) i l’aigua, i feu-
ne una massa. Estireu la massa fins que faci ½ cm de 
gruix, unteu-la amb els 25g de margarina, empolseu-la 
amb la farina i doblegueu-la en tres parts. Estireu-la 
una altra vegada fins que faci uns 3 o 4mm de gruix i 
talleu-la en cercles de la mida que volgueu.
Si ho preferiu, aquesta massa també es pot comprar 
feta.

Preparació del farcit:
Sofregiu les cebes i el pebrot vermell, afegiu-hi la 
carn i quan estigui una mica cuita afegiu-hi el pebre 
vermell diluït en una cullerada d’aigua calenta. Con-
dimenteu-ho amb la sal, el pebre, l’all picat i el comí, 
barregeu-ho i quan estigui prou fet retireu-ho del foc. 
Afegiu-hi l’ou dur picat i les olives al gust de cadascú i 
deixeu-ho refredar, millor d’un dia per l’altre.
Un cop refredat, poseu una cullerada grossa de farcit 
a dins de cada empanada, doblegueu-la i pinteu les 
vores amb ou fent uns petits plecs perquè quedi ben 
tancada. Col·loqueu-les a sobre d’una plata untada 
amb margarina i pinteu les superfícies de les empana-
des amb ou batut. Finalment, poseu-les al forn a una 
temperatura alta fins que quedin daurades (durant uns 
20 minuts). Bon profit!

Gabriela Barabino
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Els canvis a l’ensenyament l’any 39
 
Després d’haver entrat les tropes nacionals (el 2 de 
febrer) es van organitzar manifestacions espontànies 
i “desfiles”. Hi anava molta gent. Alguns eren afins al 
nou règim. Però la majoria hi anaven per manifestar la 
seva alegria: la guerra havia acabat!
“Madrid nuestro es. Valencia después” es cantava, 
però en el fons s’esperava també un alleugeriment 
dins de l’escassesa. Alguns varen començar a tornar 
del front però molts estaven encara als camps de con-
centració. Les famílies buscaven avals a través de les 
seves coneixences per agilitzar la sortida dels camps.

Als últims mesos de la república no hi havia escola 
per por als bombardejos. Amb els nacionals, les mon-
ges van tornar en poques setmanes. Els nens fins a 6 
anys hi vàrem anar una petita temporada. Hi havia 
una monja que ens vigilava però pràcticament no ens 
ensenyava res.

Al setembre ja vàrem anar a l’Escola Graduada de 
nens (amb porta a l’actual carrer Ganix)  amb orien-
tacions completament franquistes sota la direcció del 
Sr. Navarro. També hi havia Don Gabriel, mallorquí, 
brigada amb l’exèrcit d’en Franco i de mètodes disci-
plinaris extrems.

De tots els canvis que hi va haver a l’ensenyament, hi 
havia una excepció: el Sr. Rafel Mas, que s’encarregava 
de l’Escola d’Arts i Oficis situada sota l’Escola Gradua-
da (a l’actual carrer Àngel Guimerà). Rafel Mas era 
bon pintor i bon dibuixant, i... catalanista. Però no 
es va destacar en res fora de la seva feina i va poder 
continuar fent-la durant i després de la guerra. 
Per deixar clar el tarannà d’aquest senyor explicaré 
una anècdota. L’Assumpció, la néta del sastre Quin-
tana, mentre dibuixava una flor va rebre una indica-
ció del mestre Mas: -Aquesta poncella l’has de perfi-
lar així-. La noia va contestar: -Què vol dir poncella? 
És “capullo” no?-. En tant que el Sr. Rafel respongué: 
-PON-CE-LLA, mira que és bonica aquesta paraula-. 
   
Josep Gispert



/cultura

elbutlletí.34

Recomanacions

El llibre 
 
Títol: El somni d’en Miolet
Autores: Lourdes i Meritxell Ral
Editorial: La Meceua

Un llibre realitzat per les germanes Ral i editat per 
la nova editorial del nostre poble, “La Meceua”. Un 
conte infantil editat en català que narra la història 
del protagonista, en Miolet, que comença un viatge 
emocionant per la ciutat de Barcelona. El conte va 
sortir a la venda amb un preu de 12 euros el passat 
mes d’abril. El podeu adquirir a la mateixa botiga de 
“La Meceua”.

El web

Adreça: www.elbutlleti.com                                                                       

El nostre web, renovat! Sí, sí, com ho llegiu, el web 
d’”El Butlletí” té cara nova. Entreu-hi i esbrinareu 
què anem fent i d’aquí poc podreu descarregar-vos els 
butlletins ja publicats des del web.

El disc compacte

Títol: U_MÄ
Artista: U_MÄ 

El grup U_MÄ ha tret el seu primer CD, que es titula 
igual que el grup. Els U_MÄ toquen música expe-
rimental, chill-out, així que si voleu relaxar-vos, 
escolteu-los. Han fet cançons tan conegudes com la 
sintonia de l’anunci “aquíreciclem.cat” o la sintonia 
del programa “Una mà de contes”. Els components 
del grup són Maria Coma, Pau Vallvé, Joan Vallvé i 
Carles “Campi” Campon. 
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Festival de fi de temporada del Club Patinatge Llagostera 

El diumenge 21 de juny a la tarda es va celebrar el festival per finalitzar la temporada del Club Patinatge Lla-
gostera. A més de les exhibicions dels 70 patinadors del club, en finalitzar el festival es va donar un obsequi a 
les entrenadores, als patinadors assistents, a l’equip sènior de show que ha competit aquest any i també es va 
donar una placa a les noies que aquest any han assolit el certificat d’aptitud i s’han iniciat en els campionats. 
L’acte es va dur a terme al pavelló poliesportiu, que es va omplir fins dalt d’espectadors que van donar suport i 
van animar els patinadors. 

Tots els patinadors del Club Patinatge Llagostera

Federació Catalana d’Esports Minusvàlids Físics 

Aquests últims mesos Miquel Orobitg ha participat en diferents competicions de tir de carrabina, en les quals 
va obtenir molts bons resultats. Ha estat un semestre daurat amb un total de cinc medalles d’or aconseguides.
El passat 21 de gener va quedar primer classificat en els internacionals de carrabina d’aire a Súria. El 3 de maig 
també va ser el primer classificat en el 8è concurs amical d’Osseja (França), també en carrabina d’aire. El 17 
de maig, a l’Estartit, també va tornar a repetir l’or al Campionat de Catalunya en la mateixa especialitat. I el 
passat 7 de juny també va ser guardonat amb l’or al Trofeu Ville de Perpignan a Saint Cyprien, tant en carrabina 
d’aire com en rifle calibre 22.

També és molt destacable la tasca realitzada per Antoni Orobitg Morera, la qual ha estat guardonada amb la 
medalla de l’esport de les comarques gironines el passat 22 de Maig. Aquest reconeixement destaca la seva 
dedicació i promoció del tir olímpic per a minusvàlids físics durant 14 anys. En l’acte hi van ser presents el 
vicepresident de la Federació Catalana, Josep Giménez; l’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria; i el regidor 
d’esports, Jesús Malagón.
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Celebració del 1r torneig de tennis taula 

El 1r torneig de tennis taula a Llagostera organitzat pel Club Tennis Taula Llagostera va ser un gran èxit.  El 
torneig, que es va dur a terme el dissabte 4 de juliol, va durar des de les 15 fins les 20 hores i estava format 
per set grups de cinc participants cadascun. Dels 35 participants, es classificaven els dos primers de cada grup 
i els dos millors tercers de tot el campionat; després, es feien els vuitens de final, quarts de final, semifinals i 
la final. Els partits eren al millor de cinc sets, és a dir, cada jugador per guanyar havia de guanyar tres sets a 
11 punts i amb diferencia de 2 o més punts.

Joaquim Pedemonte va ser el guanyador del torneig, mentre que Emili Asensio en va ser el subcampió i Car-
les Costa, membre del Club, va quedar en 3a posició. Amb tot això, Dídac Cortés, un dels organitzadors de 
l’esdeveniment, ha volgut destacar el bon nivell dels participants i ha declarat que l’any vinent s’espera tornar 
a fer un campionat de tennis taula, possiblement al Pavelló municipal d’esports. 

El Tour de França passa per Llagostera

El Tour de França va passar pel nostre poble el passat dijous 9 de juliol, amb un recorregut que començava 
a Girona i anava direcció Sant Feliu de Guíxols per arribar fins a Barcelona. Feia uns 5 anys que el Tour no 
passava per Catalunya i 44 anys que no trepitjava la capital catalana.
Molts llagosterencs van tenir la oportunitat de veure en directe com el Tour  passava pel nostre municipi en 
un dia en què el temps va acompanyar, ja que el sol no picava i tampoc no va arribar a caure cap gota.
A les 11:25 hores la caravana de cotxes de publicitat i màrqueting del Tour de França passava per sota dels 
ponts que travessen la variant i, finalment, a les 13:10 hores va passar tota la comitiva de policies, mossos 
d’esquadra, helicòpters i els tan esperats ciclistes. Tot i que un parell de segons després ja s’havien esfumat, 
tots ens vam quedar amb un bon regust de boca. 
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Actualitat esportiva

Bàsquet

Femení sènior “A”:
Descens. Tot i que ha estat una gran temporada a primera, el femení no ha pogut mantenir la categoria des-
prés d’un mal tram final. Tot feia pensar que no hi hauria problemes, però les lesions i derrotes van fer que es 
posés la por al cos i al final es va haver de jugar la promoció per mantenir la categoria. Això tampoc va servir i 
després d’un mal partit d’anada, a la tornada al Pavelló Municipal de Llagostera no es va poder remuntar. Així 
es va certificar un descens que al principi de temporada no hagués estat tan sorprenent com ha estat per la 
trajectòria que ha dut l’equip.

Futbol

Futbol base:
És important remarcar que l’equip aleví infantil ha salvat la categoria. Jugaven els dos equips a les respectives 
primera divisió territorial i han mantingut la categoria un any més gràcies a algunes victòries molt importants 
en els últims partits. 
Això és molt destacable, ja que aquestes són categories molt respectables per al futbol base del Llagostera. 
Així doncs, l’any vinent tornarem a gaudir de bons partits d’aquesta categoria. 

Primer equip:
Ascens a tercera. El primer equip de la U. E. Llagostera va aconseguir l’ascens a tercera divisió després de 
quedar com a tercer classificat de la primera catalana. Han estat quatre ascensos seguits en cinc temporades, 
increïble però cert. Amb aquest ascens es confirma l’ambició del club. 
De cares a l’any vinent hi ha hagut una renovació molt gran. De fet, ja hi ha hagut uns deu fitxatges: Ureña 
(Guíxols), Marc Vallhonesta, Quim Boadas, Guillem Cornellà, Guitart i Revert (Cassà), Aimar (Banyoles), Xavi 
Banal (Europa), Carles Virulés (Girona divisió d’Honor) i Franch (Vilajuïga). 

Veterans:
El futbol de Llagostera té un equip de veterans. Ex-jugadors del primer equip del poble i alguns altres jugadors 
vinculats al Club han disputat alguns partits contra altres equips de veterans, per exemple en la inauguració 
del camp del futbol contra el Girona F.C.
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Handbol

Primer equip:
No ha pogut ser. El primer equip d’handbol de Llagostera s’ha quedat a les portes d’aconseguir el tercer ascens 
seguit en tres temporades. Això l’hauria situat a la Lliga Catalana, i per tant al primer nivell de l’handbol gironí. 
Així doncs, aquest any vinent s’haurà de tornar a intentar.
La pròxima temporada es tornarà a competir a la Catalana. Hi ha certa decepció perquè semblava assequible, 
però en l’últim partit la Roca “B”, un rival més dèbil, va fer mans i mànigues per poder disposar de jugadors 
del primer equip (a nacional) i derrotar els llagosterencs en el partit decisiu. 

Motor

Primer Road Book amb 4x4 per Llagostera 

“Els Cremats Motor Club Esportiu” comença trepitjant fort. Coincidint amb el dissabte de la Festa Major (el dia 
30 de maig) l’entitat va organitzar el primer Road Book amb 4x4 per Llagostera, un recorregut que es feia tot 
seguint les indicacions d’un full de ruta i en el qual els tot terrenys van haver de superar tota mena d’obstacles. 
L’esdeveniment, que va durar des de les 8 del matí fins les 14 hores, va reunir a molts curiosos i va ser tot un 
èxit.

Fotos de Jordi Boadella
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Road Book nocturn a “Els Cremats”

L’equip d’”Els Cremats Motor Club Esportiu” va repetir l’experiència Road Book 
amb 4x4 el dissabte 4 de juliol, però aquesta vegada es va dur a terme a partir 
de les 9 del vespre. 
El recorregut era d’uns 30km i sobrepassava els límits del circuit d’”Els Cre-
mats”. En aquesta ocasió els trams de més dificultat comptaven amb un pas 
alternatiu per a aquells conductors que no s’atrevien a passar pel trajecte 
marcat. L’esdeveniment va acabar sobre les 12 de la nit i a continuació es va 
celebrar un sopar a l’edifici Polivalent. Com no podia ser d’una altra manera, 
aquest acte va ser molt ben acollit pel públic amant del motor. 

1r Trial Social al circuit d’”Els Cremats”

Després del primer Road Book amb 4x4, “Els Cremats Motor Club Esportiu” va 
organitzar el primer Trial Social, una prova que consistia en superar una sèrie 
de seccions amb obstacles damunt la moto. Així doncs, el diumenge 21 de juny 
tots els amants del món del motor es van tornar a aplegar al circuit, gaudint de 
l’esdeveniment i del bon temps que va acompanyar durant tota la jornada.  

Foto de Pep Sala
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No n’aprendrem mai

En els temps que travessem és fàcil mobilitzar el poble amb l’excusa perversa de 
la creació de llocs de treball. És una tàctica antiga. Només cal tenir memòria per 
recordar la fallida construcció de la pista de proves de Motor Ibèrica a Can Gascons 
(1977); o el projecte de construcció d’un aeròdrom al pla de Panedes (a principi 
dels 80), i la consegüent urbanització, no ho oblidéssim; i finalment, l’intent de 
fer un macrogeriàtric (a principi dels 90), una mena d’urbanització per a gent de 
la tercera edat als terrenys de Can Boada, que ara tornen a ser notícia gràcies (?) 
al preacord que ha signat l’Ajuntament amb l’Incasol,  per desenvolupar més de 50 
hectàrees de sòl industrial, ubicat en un sòl no urbanitzable.
El que fa encara més extraordinària la proposta sobre Can Boada es que arriba en 
plena crisi, quan hi ha un munt d’habitatges per vendre i llogar, un munt de locals 
comercials per ocupar i, en el mateix terme municipal, unes quantes hectàrees de 
zona industrial aprovades i pendents de desenvolupar.
Sempre he defensat que un dels grans problemes de la política en general i del 
nostre poble en particular, és la incapacitat de planificar el creixement urbanístic 
amb sentit comú. Acabem de ser testimonis de com en quatre dies s’ha construït 
més que en tot el segle XX, i això que no hauria de ser necessàriament dolent (tam-
poc sóc cap involucionista), fa que ens haguem de preguntar seriosament quin és 
el model de poble que volem, perquè si és duu a terme un projecte com el de Can 
Boada fa l’efecte que ja no hi serem a temps.
Tenim la sort de tenir un terme municipal gran i generós, i això ens permet, per 
exemple, acollir bona part de l’abocador de Solius sense ser-ne conscients,  ni 
patir-ne directament els efectes. Es va deixar urbanitzar bona part del nostre 
entorn sense to ni so, malgrat els esforços que es venen fent des de fa anys per 
integrar i acabar de legalitzar totes les urbanitzacions. Però ja no podem travessar 
lliurament el Pla de Sant Llorenç, ni tampoc passejar cap a Bruguera, ni pel pla de 
Panedes, ja que les carreteres ens envolten per tots costats, i de l’antic i orgullós 
Portal de la Costa Brava, la primera proclama turística de la nostra vila, passarem 
a ser-ne el magatzem, el calaix de sastre.
Potser és una visió excessivament pessimista, però som conscients que fa vint anys 
just superàvem els 5.000 habitants i ara sobrepassem els 8.000?
I si això ha representat generar progrés i riquesa, si us plau, quan arribem als 
10.000 que sigui per creixement vegetatiu normal i no per haver trinxat encara 
més el territori.

Joan Ventura Brugulat
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[De pas] 

Era paralitzant. Puntual, un flux inabastable d’emocions era tot el que 
l’acompanyava. Sol, amb una maleta, un bitllet i llaminadures. Com sempre que 
les circumstàncies el traslladaven cap a un lloc de pas, la racionalitat l’abandonava 
i tot es reduïa a un afable embolic de torbacions. Un nus que el dominava, que 
li feia perdre qualsevol noció de realitat. El bloquejava. En ocasions, fins a fer-lo 
perdre l’avió, el tren, l’autobús, el que fos que l’hagués de transportar. El trajec-
te, la vida sense referents. 
La fragilitat de l’existència cohabitava amb la franquesa de la quotidianitat. Tota 
preparació, tot ritual previ renunciava impotent al degoteig incessant d’històries 
desconegudes. Assegut, assistia al gran teatre de la vida. La distància el so-
lidaritzava. Els veia moure’s amb un somriure inefable entre el desconcert de 
la modernitat, palplantats davant de plafons digitals que els guiaven a la porta 
d’embarcament, a la via d’enllaç, a l’estació final. Per les converses, distingia els 
viatgers habituals dels iniciàtics, dels que alçaven la veu per, complaents, sentir-se 
regalar la importància que el dia a dia els negava. Biografies ignorades atrapades 
en l’instant. Testimonis del no res, actors principals d’obres condemnades al fracàs 
perquè eren històries sense públic, no representades. Assegut, sol, amb una male-
ta, un bitllet i llaminadures, la fal·làcia de la vida, de la seva vida, se li imposava 
en els altres. I si el viatge al qual havia confiat el seu futur immediat no es duia a 
terme? I si la melodia tenia un final? 
Era paralitzant. L’enteniment s’ofegava en un repic incessant d’emocions. Assaboria 
l’arribada, el plaer de la missió acomplerta, l’atracció del somriure que l’esperava 
a l’altre costat de la porta. Però eren visions mínimes, febles. S’entretenia -i no 
podia ni volia evitar-ho- en la fugida, en l’enyorança del temps perdut, la nimietat 
de la veritat. Se sentia feliçment indefens en la irracionalitat d’aquell sentiment 
de tristesa vàcua que l’escalfava, del buit que li omplia la panxa, de la fredor del 
tel que li embolcallava els ulls. La fidelitat d’aquell sentiment li tenia el cor robat. 
No hi havia res palpable que el submergís en aquell estat: ni un banal viatge de 
treball, ni un prescindible viatge de vacances, ni un inexcusable viatge d’amor. 
Res. Invariablement, en el lloc de pas, sempre l’abrigava la certesa que per molt 
que intentés posar-hi remei la feina seria incompleta. 

Jordi Plà
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Llagosterencs arreu del món

De Londres ens desplacem fins a Dubai, un oasi de luxe enmig del desert. Dubai és l’emirat àrab més sorpre-
nent i és on resideix des de fa 4 mesos el llagosterenc Albert Boadella Martos, de 27 anys d’edat. L’Albert és 
enginyer tècnic agrícola i està vivint aquesta experiència per raons laborals. A continuació ens explica com es 
viu en una ciutat tan impressionant, on hi ha illes artificials que es poden veure des de l’estratosfera i edificis 
que desafien el seny. 

Dubai no està precisament a “un cop de Ryanair”, per quin motiu vas decidir d’emprendre aquesta aven-
tura?
Precisament perquè no és una ciutat coneguda i perquè és molt diferent del que estem acostumats; quan 
em van proposar d’anar a treballar a Dubai no vaig dubtar en dir que sí. Lògicament, a part del país i de 
l’experiència personal, el repte de crear una empresa de paisatgisme a l’Orient Mitjà n’és el motiu principal.     

En general, t’ha costat adaptar-te a ser lluny de casa, a fer noves amistats, a parlar un altre idioma... o no 
ha estat cap problema?
Només fa quatre mesos que vaig arribar i encara estic en procés d’adaptació. El que m’ha costat més des del 
començament ha estat l’idioma, sobretot a la feina. La majoria de la gent amb qui parlo són àrabs de Palestina, 
Egipte, Irak, Iran, UAE o gent de l’Índia, Pakistan i Filipines que parlen un anglès molt estrany. Tot i això a poc 
a poc els vaig entenent, i  fins i tot ja em comencen a entendre a mi!

Com es viu en una ciutat tan cosmopolita i extravagant? 
Dubai és una ciutat que només té 50 anys d’història, encara s’està formant i està en constant creixement. Això 
és el que fa que Dubai sigui una ciutat especial, diferent, la ciutat de les oportunitats. Fa 50 anys no hi havia 
res, només desert i camells, i ara és una de les ciutats més importants del món. La vida aquí és molt ràpida i 
el temps passa volant. 

Com descriuries els primers dies? Què et va passar pel cap quan vas trepitjar l’aeroport en arribar?
Els primers dies van ser molt excitants perquè era el començament d’una nova experiència força xocant. Des-
prés, a poc a poc ja em vaig acostumar a la novetat. I quan vaig trepitjar l’aeroport per primera vegada em va 
xocar molt com anava vestida la gent. Els homes van tots de blanc i les dones de color negre i amb el burca. 
Quan vaig sortir al carrer em va impactar molt la calor i la quantitat de gent de l’Índia i Pakistan que hi ha, i 
també l’embolic de maletes i caixes!
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Està clar que els costums a Dubai no són els mateixos que tenim nosaltres, què és el que més t’ha xocat 
d’aquesta cultura?

Realment la gent dels Emirats Àrabs són molt diferents de nosaltres. Fa 50 anys anaven amb camell amunt 
i avall i ara són tots milionaris, però tot i això mantenen la seva cultura. Per exemple, a l’hora de menjar 
s’asseuen a terra i mengen amb les mans, però només amb la dreta, perquè l’esquerra l’utilitzen per a una 
altra cosa. Jo que sóc esquerrà ho tinc una mica complicat, i de tant en tant em miren amb mala cara, però ja 
els explico que quan vaig al bany només faig servir la mà dreta.  

El clima subtropical que caracteritza la ciutat fa que arribeu fins als 50ºC de màxima a l’estiu, t’hi acabes 
acostumant? 

És impossible acostumar-se a aquesta temperatura. Ara, a l’estiu, la humitat puja molt i no es pot estar al ca-
rrer. Cada vegada que surto a fora se m’entelen les ulleres, els vidres de les botigues estan entelats, tant, que 
a vegades no pots veure el que hi ha dins. De fet, està prohibit treballar de 12:30 a 15:00 durant els mesos de 
juliol i agost. Quan la temperatura puja per sobre dels 55ºC també està prohibit treballar al carrer, tot i que 
oficialment les temperatures no sobrepassen mai aquest valor.

Explica’ns alguna anècdota que t’hagi passat des que ets fora.

Una de les coses que més m’ha sorprès ha estat la cultura àrab, sobretot la relació home - dona. També m’ha 
xocat molt la relació entre els homes, i com es reserven la seva intimitat. Per exemple, als vestuaris del gimnàs 
està ple de cartells on hi diu “utilitzeu la tovallola, no ofengueu a la gent”. Els primers dies se’m va fer molt 
difícil canviar-me fent equilibris amb la tovallola, però ara ja en sóc tot un expert. 
                                                                                                   
Hi ha algun racó de Dubai que et recordi a Llagostera?

Una de les coses que em recorda a Llagostera o Catalunya en general és un bar que es diu “Seville’s”. El pro-
pietari és un noi de Barcelona que es diu Fran i que fa unes tapes amb pa amb tomata boníssimes. L’atra cosa 
que em recorda a casa és la quantitat de persones que porten la samarreta del Barça, i els cartells que hi ha pel 
carrer amb en Puyol, en Messi o l’Eto’o. Per aquí a tothom li agrada molt el Barça i coneixen tots els jugadors.   
  
I si poguessis, què t’enduries de Llagostera?

M’enduria els amics, la família, el clima i els horaris de les discoteques, perquè a Dubai tanquen totes a les 3. 

La teva aventura a l’estranger s’acabarà algun dia i tornaràs a Catalunya o de moment el teu lloc és als 
Emirats Àrabs?

Aquestes coses no se saben mai, però la meva idea és estar un temps més per aquí i més endavant tornar cap a 
casa. Els Emirats Àrabs no són el meu lloc, ni molt menys, tot i que sigui molt interessant viure-hi. Quan estàs 
al mig del desert te n’adones que no hi ha res com la Costa Brava i la nostra gent.

     L’Albert a Dubai, on està creant una empresa de paisatgisme



     L’Albert a Dubai, on està creant una empresa de paisatgisme
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/Quan no tot va 
sobre rodes.

Des que existeix aquesta secció de la revista sempre s’ha seguit una pauta similar. 
Hem intentat relacionar una celebració del poble amb el reportatge, en el qual s’ha 
fet un repàs de la seva història. Però aquesta vegada no serà així, en aquest cas hem 
volgut tractar un tema que inviti a la reflexió, esperem aconseguir-ho. 
Mentre som molts els que gaudim de tots els indrets i racons de la nostra vila, una 
minoria dels nostres conciutadans no poden fer-ho amb total llibertat. Per què? Doncs 
perquè es troben amb uns impediments anomenats barreres arquitectòniques. 
Sabem que és molt complicat suprimir-les totes i que a tot arreu n’hi ha, no no-
més a Llagostera, però és la nostra responsabilitat, com a mitjà de comunicació 
de tots els llagosterencs, recordar-ho. La nostra intenció és mentalitzar-los per tal 
que, d’alguna manera, entre tots acabem facilitant l’accés a tots els espais públics 
i privats a aquells qui es troben amb dificultats. A continuació, per abordar el tema 
dedicarem unes línies a fer una anàlisi d’algunes de les instal·lacions municipals del 
poble. 
Bé que a tots ens agrada anar al pavelló a veure els partits que s’hi practiquen, i bé 
que ens encanta poder estar a dalt a la grada tots junts fent ambient i animant els 
diferents equips. En el cas dels membres d’aquest col·lectiu no tots podem pujar-hi, 
i això ens impedeix veure un partit tots junts, per exemple. Tant costaria d’instal·lar-
hi un ascensor? Costaria força diners, és clar que sí, però creiem que serien uns diners 
molt ben invertits per a un mitjà molt amortitzable, ja que si en disposéssim segura-
ment serien més els amics i familiars que s’acostarien a les dependències del pavelló. 
El mateix passa amb l’església. Totes les portes d’accés al recinte tenen escalons, la 
qual cosa impedeix l’entrada de persones de mobilitat reduïda. Així doncs, quan hi 
ha un enllaç, un bateig, una comunió o un enterrament, no tothom es pot unir a la 
celebració de la missa i hi ha qui s’ha de conformar en esperar-se a fora.  
I què ens en diuen dels carrers del poble? Malgrat que moltes voreres s’estan habili-
tant en queden moltes en què no hi cap una cadira de rodes. Davant aquesta impossi-
bilitat la única solució és circular pel mig del carrer. Passar per la calçada és perillós 
i molest, tant per a uns com per als altres: per als conductors perquè els entorpeix el 
pas, i per als discapacitats perquè s’han d’apartar com poden cada vegada que algun 
vehicle vol passar. Carrers com el Sant Feliu (amb una llarga filera de cotxes aparcats 
que empetiteix encara més el carrer), el carrer Sant Pere o el Carrer Santiago Rossin-
yol en són només petits exemples.
Per sort, a poc a poc des del consistori s’intenten arreglar aquests problemes, però 
encara queden moltes coses per solucionar. Un altre punt “conflictiu” és el Local 
Social “La Caixa”, on s’hi celebren múltiples presentacions, exposicions i reunions. 
Per accedir-hi cal superar una escalinata important, la qual cosa suposa un important 
inconvenient per a certes persones. Malauradament no ens adonem de la importància 
d’aquesta problemàtica fins que la vivim de ben a prop, i és que de barreres arqui-
tectòniques n’hi ha per donar i per vendre. Amb això ens referim a que no només hi 
ha limitacions als espais públics, sinó que també n’hi ha en els àmbits més privats. 
Anar a comprar el pa, per exemple, un gest tan rutinari com aquest pot arribar a ser 
tota una odissea. No totes les fleques del poble estan adaptades, però no són només 
les fleques, sinó també altres comerços com supermercats, botigues de queviures, 
carnisseries, asseguradores, centres d’estètica, sabateries i una interminable llista 
de botigues. 

L’entrada del Local Social 
“La Caixa”

El nou carrer Costa Brava té 
voreres amples, però amb 
entrebancs
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Resulta curiós que aquells qui cerquen clients n’impedeixin l’entrada a uns quants. 
Els invitem a pensar en quins llocs podrien anar a comprar actualment si anessin en 
cadira de rodes. Tot i això, cada vegada més el sector comercial s’està “revolucio-
nant” en aquest sentit, i són força els espais que s’estan reformant. 
Però aquí no acaba tot, els llocs d’oci no s’escapen precisament d’aquest llistat 
negre. Hi ha restaurants que no disposen d’espais habilitats o totalment habilitats 
per a gent discapacitada. Això sí, no els falten les sales per a fumadors! I quan es 
vol anar a prendre una copa a algun bar o pub, també ens trobem amb el mateix 
problema, no tots tenen rampes d’accés. Els sembla just que s’hagi de triar el local 
de diversió per les seves instal·lacions i no pas segons el gust i preferències d’un 
mateix? O no poder triar el comerç on comprar segons la qualitat dels seus pro-
ductes sinó per la seva adaptabilitat? O haver d’anar a un restaurant on s’hi pugui 
accedir sense cap problema en lloc d’un on el menjar ens agradi especialment?
Amb aquest reportatge no pretenem atacar ningú, simplement hem volgut plas-
mar una realitat que afecta a un tant per cent important de la població. Tal i 
com ja hem dit, s’agraeix molt que cada vegada més es tinguin en compte les 
persones amb discapacitats físiques i que es pretengui millorar l’entorn per tal de 
permetre’ls un millor accés a per tot arreu. Segurament hi ha qui creu que no n’hi 
ha per tant, i que si hi ha un escaló o una escala algú pot aixecar la cadira o aju-
dar a fer un “saltiró”. A aquests els direm que no totes les cadires són iguals, que 
una persona discapacitada no sempre va acompanyada perquè té autonomia i que 
no ens hem de mirar tant el melic, ja que no sabem mai si un familiar, un amic o 
nosaltres mateixos podem arribar a necessitar una rampa per accedir a algun lloc. 
No costa gens fer un gest a favor dels altres. 
Amb tot això només ens resta demanar-los que respectin les facilitats que es dóna 
a aquests vilatans i que fem sempre el que estigui a la nostra mà perquè no es 
sentin limitats en cap aspecte. 
Hi ha molt per millorar, a partir d’aquí, tal i com diria aquell, no cal que diguem res 
més, els fets parlen per si sols. En un poble com Llagostera, i en qualsevol altre, 
no haurien d’existir les barreres arquitectòniques. Però evitar-les i suprimir-les no 
és tan sols una feina de l’Ajuntament, sinó també dels comerciants, restauradors i 
dels mateixos ciutadans. Les paraules clau són “empatia”, “respecte” i “civisme”, 
si les tinguéssim en compte més sovint segur que tots hi guanyaríem. El que queda 
clar és que, irònicament, en aquest poble no tot va sobre rodes.

Júlia Turon

Per accedir a molts comerços cal su-
perar l’alçada de la vorera i l’escaló 
d’entrada al local

Els llagosterencs opinen:

1. Coneixes la normativa sobre l’accessibilitat als llocs públics?
2. Digues un lloc de Llagostera accessible per a tothom.
3. I un lloc que no ho sigui?
4. Què n’opines d’aquest tema?

Remedios Pulido 
57 anys 
Mestressa de casa

1. No la conec.
2. El Pavelló Municipal d’Esports.
3. L’església
4. Doncs que hi ha molt pocs llocs on es pugui entrar amb facilitat i això és un problema per a molta 
gent: les mares amb cotxets, els minusvàlids i la gent gran. 
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Belen Maldonado 
30 anys 
Terapeuta ocupacional

1. Sí, tot lloc públic ha de tenir una forma d’accés per a totes les persones, ja siguin discapacitades o 
amb mobilitat reduïda. Però no només es tracta de posar una rampa o de posar un ascensor, s’han de tenir en 
compte moltes altres coses.
2. Cap.
3. L’hospital geriàtric. De dins sí que està habilitat, però no és un lloc on s’hi pugui arribar fàcilment, 
tant per les voreres com per l’escaló que hi ha a l’entrada.
4. Penso que tothom té dret a entrar allà on vulgui, des d’una persona amb cadira de rodes, fins a un avi 
que li costi de caminar, passant per una embarassada o per una persona que vagi amb un cotxet.

Josep Lluís Santamaria 
24 anys 
Estudiant de disseny

1. Sí, com a dissenyador he de conèixer aquesta norma per aplicar-la en tot allò que fem.
2. L’institut.
3. El Local Social “La Caixa”.
4. Com a dissenyador industrial la meva feina consisteix en fer més fàcil la vida de la gent, per això crec 
que és molt important aquesta normativa i que per al nostre sector és un deure i una obligació respectar-la.

Ramon de Arriba 
35 anys 
Director de Llagostera Ràdio 

1. Sí, des de fa uns anys tots els edificis de nova construcció han d’acomplir una sèrie de requisits per 
tal que qualsevol persona hi pugui accedir sense problemes.
2. L’Ajuntament o la biblioteca.
3. L’edifci on hi ha la ràdio, el butlletí i els jutjats.
4. Tothom té dret a entrar i sortir d’allà on vulgui. No hauria d’haver-hi excuses, ja que hi ha subven-
cions i ajudes perquè els locals puguin habilitar els seus espais.

Anna Plà 
24 anys
Tècnica d’Educació Infantil i estudiant de magisteri

1. No exactament, però suposo que tracta sobre les barreres arquitectòniques que trobem a per tot 
arreu.
2. El Pavelló Poliesportiu.
3. El Local Social “La Caixa” i la gran majoria de voreres del poble.
4. Penso que la gent encara no és conscient d’aquesta problemàtica; fins que no et toca de ben a prop 
no t’adones dels obstacles que tenim al nostre voltant. Per sort, cada vegada es tenen més en compte les 
persones amb problemes de mobilitat, només faltaria buscar alternatives per solucionar les barreres ja exis-
tents. 
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Com participar a “La veu del poble”?

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

I si es canviés de lloc l’Ajuntament? 

Fa uns dies, quan anava cap a l’Ajuntament, vaig 
trobar un altre llagosterenc que també pujava per 
aquells carrers. Tot parlant vàrem coincidir que tal i 
com ha crescut i s’ha estès el poble és estrany que 
no s’hagi buscat un altre emplaçament, més cèntric, 
còmode, gran i espaiós en dependències, com s’ha fet 
en alguna altra població. La fàbrica Roig, per exem-
ple, on s’han parat les obres i on segons tinc entès es 
construirà un observatori, no s’hi podria ubicar el con-
sistori? Sens dubte aquestes instal·lacions serien més 
accessibles i per arribar-hi els ciutadans i els funcio-
naris s’estalviarien moltes vegades d’agafar el cotxe. 
De la mateixa manera, l’observatori es podria situar a 
l’edifici de la Plaça del Castell. 
Això no és més que el simple punt de vista d’uns 
llagosterencs, la qual cosa no significa que tinguem 
la raó, però ens sembla que som uns quants que ho 
veiem d’aquesta manera.

Un lector habitual d’”El Butlletí”

Un carrer per als Doctors Pascual

Deu fer uns quaranta anys que morí el Doctor Domingo 
Pascual Carbó, i sincerament tant jo com molta altra 
gent creiem que es mereixia com a mínim un home-
natge i dedicar-li al mateix temps un carrer amb el 
seu nom. Tenia mèrits suficients que ho justifiquen; 
va ser un gran metge, un excel·lent llagosterenc que 
sempre va ser molt generós amb tothom, carregat 
d’humanitat i de bons sentiments sempre ajudava els 
més necessitats. A més, tampoc no hem d’oblidar que 
va crear una gran empresa que ha donat feina a molts 
treballadors. Tot això ho ha continuat amb el mateix 
esperit el seu fill, l’estimat Doctor Pompeio Pascual 
Coris. El Doctor Pompeio no ha escatimat mai temps 
per visitar malalts i fins i tot, si ha pogut, ha ajudat 
amb recursos econòmics propis els que ho han necessi-
tat, sempre amb la màxima dedicació i generositat. El 
Doctor Pompeio no només s’ha dedicat en cos i ànima 
a la medecina, sinó que també ha destacat per la seva 
col·laboració en diversos càrrecs com el de President 
del Casino i la U.E.LL, a més de convertir-se en un 
exponent de la Cultura i l’Art amb gran projecció de 
la seva pintura expressionista que té molt bona crítica 
pels entesos. I no només això, també la seva facilitat 
per a la poesia que contribueix a enlairar el nivell de 
la cultura de Llagostera. Per tot això, em sembla que 
hi ha motius suficients perquè les autoritats pertinents 
els declarin mereixedors de que un carrer del poble 
porti el seu nom.

Una família llagosterenca
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El Rotary Club Costa Brava ajuda a Càrites

El Rotary Club Costa Brava, davant la situació de crisi 
econòmica i del fet que en l’entorn del club ha aug-
mentat el nombre de persones que es veuen man-
cades dels productes més elementals per a la seva 
alimentació, ha endegat una acció solidària adquirint 
2100 Kg d’arròs al Molí de Pals. Aquest arròs ha estat 
lliurat a dia d’avui als grups de Càrites de les pobla-
cions de Pals, Palafrugell, Palamós, Castell – Platja 
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera i Sant Hilari 
Sacalm perquè s’ocupin de la seva distribució.
Aquesta aportació en global representarà almenys uns 
20.000 repassos entre la gent més necessitada i que 
Càrites distribueix amb molt d’encert.

Què és el club Rotary?   
El Rotary és una organització de persones de diversos 
negocis i professions, líders en les seves respectives 
comunitats, les quals formen una aliança mundial 
amb la finalitat de donar un servei humanitari, fo-
mentar l’aplicació de normes d’ètica en el treball i 
contribuir en el desenvolupament de la bona voluntat 
i la pau en el món. Algunes de les seves màximes són 
“Es beneficia més el que millor serveix” o “Donar de 
si abans de pensar en un mateix”. 
Els rotaris planifiquen i porten a terme una gran varie-
tat de programes humanitaris, educatius i d’intercanvi 
cultural que afecten la vida de moltes persones en 
les seves pròpies comunitats i en la comunitat mun-
dial. Arreu del món hi ha més de 33.000 clubs amb 
1.224.300 socis pertanyents a 163 països. Al Baix Em-
pordà hi ha al Rotary Club Costa Brava-Centre, amb 
seu social a Sant Feliu de Guíxols, i a la província de 
Girona hi han un total de 9 clubs: Banyoles, Blanes, 
Costa Brava Centre, Figueres XXI, Girona, Lloret de 
Mar, Olot, Ripollès i Roses – Empuriabrava.
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L’últim adéu al Col·legi Ntra. Sra. Del Carme

Les aules del Col·legi Ntra. Sra. Del Carme no es tornaran a omplir d’alumnes el setembre que ve, ja que com tots sabem el 
CEIP Puig de les Cadiretes pren el relleu del col·legi de les religioses de Sant Josep. Va ser el dia 23 de juny que l’escola va 
tancar les seves portes per donar per finalitzada una etapa de més de 40 anys de dedicació a l’ensenyament. 
Durant tot aquest temps, centenars d’alumnes hem viscut mil i una experiències i anècdotes entre les quatre parets del 
centre. De ben segur que a tots se’ns dibuixa un somriure quan recordem les representacions dels Pastorets, les diades del 
pedal, els festivals de final de curs o les excursions. Han estat moltes coses viscudes en el transcurs de la nostra infantesa, 
i per això hem volgut fer aquest petit reconeixement al que va ser i serà el nostre col·legi. 
A les germanes, mestres i personal que ha format part de l’equip de professionals de l’escola, gràcies per haver-nos ense-
nyat tant. Fins sempre!

 

 

 

 

Sergi Miquel i Mita Casanovas, ex-alumnes
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Article d’opinió

Que la Costa Brava viu en gran part del turisme no es ni cap descobriment ni cap novetat. 
Això en cap cas és dolent. Aquesta activitat dóna molts ingressos a tot el sector hoteler i 
restaurador de la costa. La gent de la gran ciutat es desplaça fins a les nostres terres en 
busca de descans i de tranquil·litat, i a canvi donen feina a un munt de gent. Ara bé, el 
problema arriba quan aquests turistes arriben a casa dels altres exigint, encara que sigui 
indirectament. 

La gent de ciutat no està gaire acostumada a la vida de camp, les olors i els “sorolls” els 
molesten i no els permeten descansar... Això els dóna dret a demanar que es posin gomes a 
les esquelles de les vaques, que s’ampliïn línies elèctriques o que es facin autovies? La seva 
influència està fent que es produeixin uns canvis en el nostre territori perquè els “urbani-
tes” es sentin com a casa. Ho trobo escandalós. No voldria que la meva afirmació sonés poc 
hospitalària, però senyors, si es volen sentir com a casa, que s’hi quedin. 

Respecto moltíssim que la gent vagi i vingui d’allà on vulgui, però penso que  això no hauria 
d’implicar fer destrosses a casa dels altres. A més a més, una altra cosa que realment em 
molesta i molt és l’actitud, aquell posat que tenen els estiuejants que vénen a les “torre-
tes” vora la platja i que es creuen que als pobles tots ens desplacem amb burro i no sabem 
que 2+2 són 4. Sé perfectament que això és una generalització i que no es pot englobar 
tothom en aquesta afirmació. Per sort, hi ha molta gent que ve amb tot el respecte del món 
a gaudir i compartir les meravelles del nostre territori. Tota aquesta gent que passi pàgina 
si us plau. En canvi, a tots els que es pensen que la gent de poble estem a un nivell inferior, 
a tots aquells que es pensen que la gent que no viu en una gran ciutat no té cultura o no té 
coneixements de la vida, els convido a que es quedin a casa seva, que deixin de col·lapsar 
les nostres carreteres, que deixin d’envair les nostres platges i que deixin d’omplir els nos-
tres boscos amb la seva merda. 
Si una cosa tenim clara els de poble és que a aquesta minoria no els necessitem, ni a ells ni 
a la seva prepotència. 

Una llagosterenca orgullosa
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Fes memòria i escapa’t!

A l’anterior edició d’”Escapa’t!” us vam proposar una sortida fins al Pi Gros de Can Salvador i a la Resclo-
sa de Can Salvador. A continuació us adjuntem el mapa que us ensenya com arribar-hi i us fem un recor-
datori del perquè d’aquesta excursió.

Com arribar-hi: 
 

Curiositats del pi:  El Pi de Can Salvador feia 23m d’alçada i 1’5 de diàmetre i està catalogat per la Gene-
ralitat i considerat arbre monumental. Té més de 300 anys i ha fet ombra a molts excursionistes, viatgers, 
curiosos i alumnes de la casa de colònies del Mas Salvador. Malauradament, ara farà més o menys uns 40 
anys va ser víctima d’una greu agressió, quan hi van fer esclatar, suposadament, un cartutx de dinamita 
incrustat en el tronc. Malgrat els esforços del propietari, el pi es va morir inevitablement ara fa uns quatre 
o cinc anys, i tot i que la soca semblava prou forta per mantenir-lo dret, tot feia pensar que podia caure 
en qualsevol moment. La Generalitat, en l’estat en què estava el pi, va remetre tota la responsabilitat al 
propietari. Finalment, l’experiència i el record de com havia mort i caigut ara fa tretze anys el que alguns 
l’anomenaven el Pi Gros de Dalt (a 150 m), va accelerar la necessitat de resoldre el problema. No hi va ha-
ver cap més alternativa que tallar-lo per evitar una caiguda descontrolada amb els perills que això podria 
comportar. Ara el Pi Gros descansa estirat a la vora del camí.

Curiositats de la resclosa:  Construïda l’any 1946, havia de servir per regar els conreus veïns, però mai va 
ser utilitzada com a tal. Fa uns quatre anys hi van haver unes pluges molt intenses que van provocar la 
caiguda d’un arbre damunt el mur de la resclosa. Actualment el mur està trencat i l’arbre caigut descansa 
sobre el formigó de la resclosa.
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En aquesta edició d’”Escapa’t!” us presentem un altre dels llocs singulars de les rodalies de Llagostera que 
ens agradaria mostrar-vos.
La zona de Sant Grau és rica en monuments megalítics i ruïnes d’antigues masies. En aquesta entrega us 
descriurem diferents elements interessants que podem trobar pels voltants de la masia fortificada de Can 
Cabanyes de Montagut.

Com arribar-hi: Sortint des de Llagostera hem d’agafar la carretera GIV-6744 en direcció a Sant Llorenç, i en 
arribar al punt on la carretera es bifurca, trencar cap a l’esquerra agafant la GIV-6821.
Seguirem aquesta carretera de corbes fins passat el quilòmetre 9. A partir d’aquí cal estar molt atents, ja que 
trobarem a l’esquerra una pista forestal de gran amplada. Si ho desitgeu podeu deixar el vehicle estacionat 
a l’entrada del camí.

Localització:  

Si entrem dins el recinte trobarem un gran pati que s’obre davant del cos central de la masia d’aspecte 
ruïnós i ple de vegetació. Distingirem clarament el que és la masia i les seves dependències de tot el mur 
defensiu que envolta aquesta construcció. Cal dir que l’edificació té una altra torre defensiva al darrera i, 
amagada enmig del bosc, una entrada a un passadís subterrani que comunica l’exterior amb un pou que hi ha 
a l’interior del pati de Can Cabanyes.

Mitjà de transport a utilitzar: S’aconsella fer la sortida amb cotxe, ja que 
un cop s’ha arribat a la pista forestal es pot fer una bonica excursió a peu 
per l’indret. Tot i això, també es pot fer amb bicicleta, però està restringida 
només per als més valents. 

Recorregut:  20,2km fins a l’entrada de la pista forestal, la resta de trajecte 
a peu serà d’uns 2.100m d’anada i tornada al vehicle. 

Masia fortificada de Can Cabanyes de Montagut:  
A 750m de l’entrada de la pista forestal trobarem una impressionant cons-
trucció. Veurem la gran porta d’entrada rematada amb un arc de pedra i 
rajol, amb dues torres a dreta i esquerra. La de la dreta que es conserva 
encara en bon estat, i la de l’esquerra que malauradament només en queda 
la fonamentació i poc més que unes pedres amuntegades.

Sant Grau / Can Cabanyes i rodalies 
(a 448m d’altitud) 



Forn de Can Cabanyes:  
Situant-nos per sortir de la casa de Can Cabanyes, agafarem el camí de 
la dreta. A uns 130m ens endinsarem una mica dins el bosc i veurem les 
restes d’un forn on segurament s’hi fabricaven peces de construcció 
com rajols o teules, destinats als arranjaments de la masia.

 Paradolmen o cova de Can Cabanyes:  
Continuant pel mateix camí, avançarem uns metres fins trobar un camí 
més estret a l’esquerra que ens portarà fins a un curiós conjunt de 
roques que formen una petita cavitat natural coneguda com la cova de 
Can Cabanyes.
Apropant-nos a aquest monument megalític podrem observar que a la 
roca de la dreta hi ha gravada una línia corba amb dos punts situats 
simètricament a banda i banda. 

Pedra dels sacrificis:  
Tornarem a Can Cabanyes i agafarem el camí que ens portarà cap al 
vehicle. Just a l’esquerra del començament del camí trobarem un 
corriol que s’enfila cap al bosc. Primerament trobarem un senzill pa-
radolmen on hi ha un conjunt de pedres que formen un corredor i una 
cambra de reduïdes dimensions. Pràcticament al costat hi apareix la 
pedra del sacrifici, un bloc de granit més o menys rectangular que 
presenta a la seva cara superior unes curioses inscultures en forma de 
branques i un rectangle.

Ruïnes de la casa de Can Rusques:  
Agafarem el camí que ens porta fins al vehicle i en arribar-hi, just a 
l’altre costat de la carretera i si us endinseu uns pocs metres al bosc, 
podreu veure el que queda de la masia de Can Rusques. Pràcticament 
passa desapercebuda enmig de la frondosa vegetació, ja que tan sols en 
queden en peu les parets mestres.

Si teniu suggeriments per a futures edicions d’”Escpa’t!” envieu-los a 
caminspimpam@hotmail.com

Salut i camins, 
Els 49ers
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/registrecivil

Jordi Soler Gaspà    21-03-2009
Yago Soto Ginés     24-03-2009
Marouane Soultana El Baz                26-03-2009
David Ruiz Sánchez    30-03-2009
Farah Fannoua El Wahabi               11-04-2009
Ainoa Sánchez Marín   13-04-2009
Nicole Orti Codinach    16-04-2009
Pau Illa Paradeda                  20-04-2009
Meritxell Rabasedas Sidera                           21-04-2009
Jose-Luis Herrero López                21-04-2009
Biel Azón Santiago    29-04-2009
Paula Sánchez Bermúdez               04-05-2009
Akram Dahouti Azouz    06-05-2009
Gerau-Martí Calderón Toledo   13-05-2009
Eric Puig Galceran    15-05-2009
Jana Font Ferrer     14-05-2009
Antoni da Paz Trias   12-05-2009
Brian García Anglada    18-05-2009
Iman Azzaitouni Iantouh                24-05-2009
Laia Castelló Simón    29-05-2009
Laia Ferrer Videgain    05-06-2009
Víctor Panadero Pernas    06-06-2009
Mariona Arbusé Sancho    09-06-2009
Hèctor Ruiz Díaz    11-06-2009
Paula Martí Font     13-06-2009
Nico Schertenleib Mel    20-06-2009
Haroun Kchiri Zahaf    23-06-2009
Martí Dilmer Brunet    23-06-2009
Bruna Gómez Carbó    24-06-2009
Awa Diakite Sangare   29-06-2009
Lucía Makepeace Doyle    04-07-2009

      

NAIXEMENTS
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Isaac Capsada Ocaña i Loubna Aberbach     27-03-2009
Rafael Megias Antón i Vanessa Pérez González    28-03-2009
Mario Moreno Sauras i Isabel Malagón Hidalgo    18-04-2009
Gabriel Serrano Mercado i Virginia Tamboleo Villalobos   18-04-2009
Jonatan Ruiz Lobato i Rosario Díaz Galiano                 25-04-2009
Taianan-Imbere Linhares Welker i Alessandra Gracia Krug              25-04-2009
Francisco Palacios Pelegrina i Maria Andreica    05-05-2009
José-Manuel Pozuelo Salazar i Estel Sarrà Alsina    09-05-2009
José Torres Muñoz i Carmen Guerra Méndez                 13-06-2009
Juan-Francisco Malagón Sánchez i Sandra Plana Vila                15-06-2009
Dídac Gambau Vinyals i Sandra Toledo Segovia    20-06-2009
Antonio Gómez Martínez i Pilar Carbo Viruete    22-06-2009
Fatjon Lugja i Cristina Giménez García                26-06-2009
José-Manuel Gordón Ruiz i Maria Elena Incógnito Malagón               27-06-2009
Javier del Monte Moreno i Lourdes Palomo Nogué                04-07-2009
Narciso López Salguero i Christelle-Alejandra Gallardo Bart              11-07-2009

   

Pilar Gispert Massa    22-03-2009
Balbina Boadas Sais     26-03-2009
Pilar Vidal Dalmau     27-03-2009
José Cienfuegos Aira     31-03-2009
Carmen Aguilar Soria                 05-04-2009
Francisca Puig Rodó     12-04-2009
Joaquin Ventura Batlle                13-04-2009
Natividad Oliveras Miquel                 09-05-2009
Jaime Guich Massa      18-05-2009
Balbino Pla Duran     30-05-2009
Marina Pagès Granell                 02-06-2009
Ana Bretxa Besalú     13-06-2009
Francisca Murgadella Murgadella                25-06-2009  
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T. 972 83 05 78 · F. 972 83 03 35
Carretera Sant Llorenç, 2

17240 LLagostera (Girona)

www.robertcorominas.com

info@robertcorominas.com

Nou Ford Ka
Vine a veure’ns i descobreix-lo

Multimarca Industrial Ocasió Finançament Assegurances
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