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CRÉATIVE TECHNOLOGIE 

NUEVO CITROEN C3 PICASSO. EL SPACEBOX. 
Citroén aporta, una vez mas, otra prueba de su vanguardia tecnològica, inventando 
un nuevo concepto q ue revoluciona el universa del monovolumen compacto. 
El nuevo Citroên C3 Picasso, el SPACEBOX, es un lugar ideal para descubrir 
el mundo o para guardar todo lo que hay en él. Su interior es sorprendentemente 
amplio y su parabrisas panoramico de tres partes, tiene la mayor visibilidad de su 
segmento. Posee una capacidad y modularidad increíbles para adaptarse a las 
necesidades de cada momento. Es revolucionaria e ingenioso, un ejemplo de 
vanguardia e innovacíón. Súbete en él y llénalo de experiencias. Bienvenido al espacio. 

Taller Esteve 
Servet Ofrc:tal Cttroon 
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tel. 972 83 02 02 

ESPECIALTZATS EN EL TRACTAMENT DEL DOLOR 

CESMAR BARCELONA 
Tarragona, 177 

08014- 8 arcelona 
t el. 93 325 48 53 

Medicina física 
i rehabilitació 

email info@cesmar.es 

CESMAR MADRID 
Torrelaguna, 63 
28027 - Madrid 

tel. 91 403 19 07 
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agenda 
; agenda 

NOVEMBRE: 

Dia 6 - Xerrada "El privilegi del rei Jaume l" al Local Social (20h) 
Dia 12- Xerrada sobre el graffiti a la Biblioteca Julià Cutiller (19:30h) 
Dia 15 - Tradicional sortida familiar del G. E. Bell- Matí al Cap de Creus 
Dia 20 · Xerrada "Llagostera sota els primers Montcada" al Local Social (20h) 
Dia 22 · Dinar Solidari "Llagostera contra el càncer" al Restaurant Vichy Catalim (Caldes de Malavella). 
Hora 13:30h I Preu: 35€ 

DESEMBRE: 

Dia 4 - Xerrada "El castell i les muralles de Llagostera" al Local Social (20h) 
Dia 13 · Fira de Nadal a la Plaça Catalunya 
Dia 24 - Caga tió de Llagostera Ràdio (1 05.7 FM) 
Dia 24 - Ball Nit de Nadal al local Polivalent 
Dia 26 - Cursa de Sant Esteve 
Dia 31 - Ball de Cap d'Any al local Polivalent 

GENER: 

Dia 5 - Cavalcada de Reis pels carrers del poble 
Dia 5 - Festa de Reis CGLL al local Polivalent (a partir de la 1 h) 
Dia 8 - Xerrada "Llagostera sota els f rancesos" al Local Social (20h) 
Dia 22 - Xerrada "Lluites per la propietat dels boscos de Llagostera" al Local Social (20h) 

u I 

FAR MAClA bertasimon ::l 
Av. del Gironès! 8 

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

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

i notaràs la diferència! ' 
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/editorial 

Hi ha algun jutge a la sala? 

Dos anys de feina, vuit números publicats i gairebé tres-centes 
pàgines cuinades amb tot l'amor del món! Amb aquest núme· 
ro celebrem els dos anys de feina, dos anys tan intensos com 
l'actualitat local. 

Amb poc temps han passat coses, moltes de les quals sens dub
te canviaran la fisonomia del nostre poble, les altres en canvi 
han servit i serviran per veure a què juga cada u. 
Així doncs, tenim un pla de barris que esperem serà positiu 
pel poble, ja que invertirà cinc milions d'euros en una zona 
més que necessitada del municipi; uns diners que, pel que es 
diu, s'han d'invertir no només en infraestructures. Segurament 
qualsevol persona que escolti la reunió de presentació que es 
va celebrar per explicar als ciutadans què és el pla de barris 
(podeu trobar-ho al web de Llagostera Ràdio) no en tindrà 
aquesta impressió, doncs hi ha pocs projectes CLARS pel que fa 
a temes de necessitats socials. De totes maneres cal esperar . .. 

El pla de barris evoluciona mentre veiem impassibles com a 
Llagostera "gaudirem" d'un projecte enriquidor que portarà al 
poble riquesa, i no m'estranya! Empreses d'innovacions tec
nològiques d'arreu del món es barallen per aconseguir una 
parcel·leta al que serà, sens dubte, el projecte de la vila. I és 
que no tothom hi tindrà cabuda al Silicon Boada! 

Per últim, impassibles també, i suposo que ja curats d'espants, 
veiem com hi ha qui prefereix no saber què pensa el poble i 
decideix votar en contra d'una moció de referèndum al·legant 
que la crisi econòmica és més important. Ningú ho qüestiona, 
però el que ens hauríem de plantejar de debò és si és veritat 
que el sexe masculí només és capaç de realitzar una sola cosa 
a la vegada, la qual cosa sí que és important, fins i tot més que 
la crisi econòmica. O no. No ho sé! Ara no puc pensar, que estic 
escrivint. 

Amb poc temps hem tingut el poble ben revolucionat, i és en 
aquest punt que només em ve al cap una frase del gran Ferran 
Monegal: 

Tot plegat és de "jusgat" de guàrdia! 

Col-lectiu de redacció 
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- - - ----------------

~lagostera en xifres 

Sabies que a Llagostera ... ? 

... som 8.079 habitants: 3.884 dones i 4.195 homes 

... tenim 650 esportistes federats 

... hi ha 300 seients al Pavelló Poliesportiu 

Mitjana de * temperatures 
max. 

Juliol 30,3 oc 

Agost 30,5 oc 

Setembre 25,9 oc 

El semàfor 

Voreres que dificulten 
l 'ent rada al nou CEIP 

El nou centre educatiu del 
poble es caracteritza per te
nir unes instal·lacions molt 
espaioses i sense cap tipus de 
barrera arquitectònica, però 
sembla ser que ningú ha pen
sat en rebaixar les voreres que 
hi ha just davant de l'entrada 
o habilitar una rampa per po· 
der accedir a l'escola sense 
haver de fer cabrioles. Creiem 
que l'accés directe per a to
thom hauria de ser obligatori 
a més de necessari. 

Mitjana de Temperatura 
màxima més temperatures 
alta mín. 

17,6 oc 38,8 oc 

17,4 oc 40,1 oc 

14,4 oc 29,7 oc 

Els teatres del poble 

Tant el teatre del Casino com 
el del Casal Parroquial s'estan 
utilitzant cada vegada més per 
celebrar-hi festivals, estrenar
hi obres de teatre i altres actes 
culturals. Tot i això, durant els 
mesos d'estiu l'activitat cessa 
per culpa de la calor que fa en 
aquests espais. Des d"'El Butlle
tí" suggerim que s'equipin els 
teatres del poble amb sistemes 
d'aire condicionat per tal de so· 
lucionar aquesta problemàtica i 
poder-ne gaudir durant tot l'any. 

El temps 

Temperatura 
mínima més _, (j tl 

baixa 

11,8 oc 

16,2 oc 

9,1 oc 

Activitats municipals 2009 
-2010 

Pluges 

1 l/m2 

311m2 

19 l/m2 

Com cada any I' Àrea de Cultura 
de l'Ajuntament ofereix acti · 
vitats i cursets molt variats per 
dur a terme durant aquest curs. 
L'oferta d'enguany és realment 
bona, ja que hi ha un ampli ven
tall de possibilitats per a totes 
les edats. Podeu consultar totes 
les activitats al web www.llagos
tera.cat 
Us animem a participar-hi! 

elbutlletí.7 



; actualitat 

Nova edició del Quo Vadis 

Per segon any consecutiu es va organitzar a Llagostera el 
Quo Vadis, la gimcana que es fa dalt del cotxe per les con
trades del poble. L'activitat es va dur a terme el dissabte 18 
de juliol i va començar a les 4 de la tarda a l'esplanada del 
local polivalent. 
El joc consistia en seguir unes pistes i anar d'un punt a l'altre 
de la geografia llagosterenca per superar proves i anar acon
seguint punts. Els participats passaven per llocs com la torre 
del foc, Can Crispins, Can Matutano o Can Cabanyes, però 
no de Montagut! Després de tot el recorregut i d'aconseguí r 
totes els objectes que es demanaven a cada control , el final 
de festa es va fer a la piscina municipal. Allà , per a la prova 
definitiva dos membres de cada grup varen acabar remullats 
amb tot d'utensilis de platja. 
Aquesta edició del Quo Vadis va finalitzar amb un empat. 
El grup format per Jordi Mir, Eduard Carreras, Sergi Miquel, 
Ferran Pérez i Robert Montiel va tornar a aconseguir la pri
mera posició, però aquesta vegada va haver de compartir la 
victòria amb l 'equip femení format per Júlia Turon, Cristina 
Mir, Mireia Coltell, Berta Pérez i Olga Sanchez. 
L'experiència va ser molt divertida i molt enriquidora a ni
vell de coneixement de territori. Esperem que l'any que ve 
es torni a repetir! 

-------~ -

La prova final a la piscina municipal 

Celebració de Sant Jaume 

La popular festa de Sant Jaume es va celebrar el dissabte 18 de juliol al Parc de l'Estació. La 
programació per gaudir de la festivitat era un sopar a la fresca que constava d'un menú de 
botifarra, llom o pinxo i la típica coca. En total hi van assistir unes 300 persones que, havent 
sopat, van poder gaudir de música en viu. Com cada any, l'entitat encarregada d'organitzar 
aquest esdeveniment i de dur-lo a terme va ser el Casal Parroquial Llagosterenc. 

Celebració del solstici d 'estiu 

Com cada any, l'estiu llagosterenc es va consolidar amb la 
celebració del solstici. Aquesta festa alternativa l'organitza 
el col·lectiu d"'Alreves" (l'Associació d'esbarjo musical de 
Llagostera) en un espai natural com és la Plaça Balladora 
de Sant Llorenç. Així doncs, per no trencar amb la tradició 
va haver-hi festa , gent, gresca i molta música des de mitja
nit fins que va sortir el sol. 

elbutlletí.B 



; actualitat 

Nova edició de la Fira del batre 

A Llagostera el dia 26 de juliol va tenir lloc la 2a Fira del Batre, que va durar tot el dia al Parc de l'Estació. Aquest esde
veniment , organitzat per l'Ajuntament de Llagostera, per Llagostera Ràdio i pels caçadors i els segadors i segadores de 
Llagostera, va estar completat amb una fira comerç, un mercat de caça (exhibició de gossos de caça) i mostres d'oficis i 
de les puntaires del poble. També va haver-hi la trobada de cotxes i motos antigues, un concurs de tallada de troncs i la 
demostració del batre i de fer el paller amb maquinària de l 'època. Durant el matí, els tractors que es van aplegar al poble 
a causa de la fira van recórrer alguns dels nostres carrers i seguidament es van exposar al Parc de l'Estació. A més, totes 
aquestes activitats van estar acompanyades pel so dels timbals i les gralles de la Colla Gegantera de Llagostera, que va fer 
una petita cercavila per amenitzar el matí. 
Els caçadors de Llagostera van posar a disposició dels visitants un servei de bar durant tot el dia, on van oferir dinar i sopar, 
aquest últim àpat acompanyat d'una cantada d'havaneres. 
Tot i la calor pronunciada que va fer al llarg de la jornada, prop de 6.000 persones es van aplegar al nostre municipi per 
gaudir d'aquesta fira. 

La Festa de la Civada d'"El Butlletí" 

La nit del dissabte 25 de juliol, com a introducció de la Fira del Bat re, es va organitzar una nit de sardanes a la Plaça Ca
talunya i una cercavila de percussió pels carrers del poble. Per acabar d'arrodonir la nit, el col·lectiu d"'El Butlletí" vam 
organitzar la Festa de la Civada, que va començar amb l'arribada del grup de percussió al local Polivalent. Durant la nit 
es va poder gaudir de bona música a càrrec de Dj Boina, i ben entrada la matinada els assistents van ser partícips d'una 
botifarrada gratuïta. 

1'aller 

Brugolat~ s.I. 
~~CD' lllllilll LANCIA 

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

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

CAN PANEDE 
t:>-..t. -~""""'"" 40 41«(4 aHtt (4 

CtJ:a de StFeliu a Girona 
Km.l2 · Llagosteia (Girona) 

Tel972.83.03.56- Fax:972.83.0316 

canpan~oo.es 

HORARI 
8.30816.00 - 20.00 a 23.00 
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; actualitat 

Festa del Casal 

El passat dissabte 15 d'agost, aprofitant la festivitat de San
ta Maria i com cada any, el Casal Parroquial llagosterenc va 
dur a terme la seva festa. Una festa on no hi va faltar mú
sica, un bon àpat i sobretot gent, molta gent. La celebració 
va començar amb una petita missa a càrrec de l'Enric Plan
tés, a la zona dels desmais del recinte del Casal. Aquesta 
va reunir un bon grapat de persones i va comptar amb la 
participació de diversos nens i nenes del Casal d'Estiu. Tot 
seguit, a quarts de set de la tarda va començar el festival 
del "dia 15", que cada any duen a terme els joves del Casal. 
Diverses actuacions teatrals, balls i coreografies van ser el 
plat fort de la tarda. En acabar, amb l'esgotament d'una 
tarda plena d'activitat, es va poder gaudir d'un excel·lent 
tiberi acompanyat de molt bona música, i d'una pista de 
ball on poder fer reposar el sopar i encarar la nit amb molta 
energia. 

"El Butlletí" va organitzar la Festa de l'Aigua 

Per tal d'acomiadar l' estiu amb una bona remullada, "El 
Butlletí" va organitzar la Festa de l'Aigua el divendres 28 
d'agost. Amb la música a càrrec de Dj Boina tots els assis-

tents van gaudir d'una nit plena de diversió i refrescades. 

ACTUAL 
Moda dona 

C/Àngel Guimerà, 5. - Llagostera 
972 83 14 30 
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Una part de l'equip de monitors i premonitors el dia 15. 

M COMERCIAL 

C>N ls E 
* P. RABASEDAS - M. BOADELLA, C.B. 

CONrECCIONS - qi.NER,é. DE PUNT 
LLfNCLR./A - C01?.,$ETER..IA 

R..OBA DE CASA 

Plaça Cataluny a, 1 - Loca l A 
Te l. 9 72 8 3 0 5 46 



1 a Fira d'Entitats de Llagostera 

De les 10 a les 14 hores del diumenge 6 de setembre es va celebrar a l'esplanada de davant 
del pavelló poliesportiu la primera Fira d'Entitats del nostre poble. Tot i que a Llagostera 
hi ha gairebé 50 entitats, només unes 20, entre elles els partits polítics locals de CIU, ICV, 
ERC i PSC, van participar-hi. L'objectiu de la fira era que tots els col·lectius es donessin a 
conèixer i oferissin al públic alguna activitat relacionada amb la seva tasca. D'aquesta ma· 
nera, al llarg de tot el matí els assistents van poder gaudir del show d"'Els Cremats Motor 
Club Esportiu", la cercavila de la Colla Gegantera o dels observatoris del Paratge del Mas 
Roig entre d'altres. "El Butlletí" també hi va ser present per donar l'oportunitat als vilatans 
d'escriure les seves opinions sobre temàtiques del poble. 
Cal esmentar que tot i la calor, la fira va estar força concorreguda, sobretot a l'hora punta 
del migdia. 

Sardinada i havaneres a càrrec dels Manaies 

; actualitat 

El dissabte 29 d'agost els Manaies de Llagostera van 
organitzar una gran sardinada popular al parc de la Torre, 
on tampoc no van faltar les havaneres i el cremat per a 
tothom. 

Francesc Pujadas 

Aquest sopar va ser tot un èxit pel grup de "romans" de la 
vila, ja que el nombre de públic assistent va superar les se
ves expectatives; això va fer que els organitzadors es veies
sin totalment desbordats. Per aquest motiu , a mesura que 
avançava la nit la sardinada es va anar convertint en una 
botifarrada. Tot i això, aquest èxit s'afegeix als del Mercat 
Romà i Setmana Santa, que són alguns dels actes que orga· 
nitza aquesta renovada entitat. 

.
:a 

FO.VTANERIA · ELECTRICITAT 

CALEF ACCI O. GAS. REGS 

DESA/GOES - IL.LUMINAC/0 

Passeig Romeu. 57 B. 2a. - Tel. (972) 83 00 13 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Mob.629351666 
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; actualitat 

Correllengua 2009 a Llagostera 

Durant 4 dies el col·lectiu Joves per la Terra va organitzar un cop més el Correllengua, la campanya de sensibilització cul
tural i política que defensa la llengua catalana. Els actes es van iniciar el dia 10 de setembre amb una xerrada a l 'Oficina 
l 'Estació i un posterior concert al local Polivalent a càrrec de Miquel del Roig. A més, les entitats de la Colla Gegantera i "El 
Butlletí" van col·laborar en la causa celebrant una festa el dissabte dia 12, però els actes no es van donar per finalitzats fins 
diumenge dia 13 amb la caminada a càrrec del grup excursionista Bell-Matí. En aquesta ocasió, una trentena de persones 
van pujar fins el Puig de la Guardia on es va llegir el manifest del Correllengua 2009. 

Llagostera celebra la Diada de Catalunya 

Els actes per celebrar la Diada de 1' 11 de setembre van començar a les 12 del migdia a la 
sala de plens de l 'Ajuntament, on es va dur a terme l'acte institucional llagosterenc amb la 
cantada d"Els Segadors". A partir de les 5 de la tarda va haver-hi audició de sardanes i ani
mació infantil per als més petits a la Plaça Catalunya, i per acabar d'arrodonir la jornada, 
el Casino Llagosterenc va organitzar un sopar popular a la seva terrassa seguit d'un concert 
d'havaneres amb el grup "Peix Fregit". 
Fent honor a la Diada, durant tot el dia es van poder veure un munt de senyeres i estelades 
onejant als balcons de molts veïns del poble. 

elbutlletí.1 2 



; actualitat 

3r Gran sopar de Dones 

La 3a edició del Gran sopar de Dones del poble es va celebrar al local Polivalent la nit del dissabte 19 de setembre. A les 10 
de la nit les organitzadores de l'esdeveniment esperaven les assistents amb un obsequi per a cada una d'elles, en aquest 
cas un ventall. Un total de 120 llagosterenques van gaudir d'una nit plena de diversió on no van faltar els sortejos, els balls 
i els tradicionals striptease. A més a més, aquest any van comptar amb la participació d'un cambrer molt esbojarrat que no 
va parar de fer de les seves durant tot l ' àpat. El sopar es va donar per finalitzat aproximadament a les 2 de la nit, però la 
festa va continuar fins a altes hores de la matinada. 

Sopar dels nascuts l'any 1954 

El Restaurant "El Cabrit" de Girona va acollir la celebra
ció dels 55 anys dels llagosterencs i llagosterenques que van 
néixer l'any 1954. L'esdeveniment es va realitzar el passat 
26 de setembre i al sopar hi van assistir un total de 59 per
sones, entre les quals hi havia els nascuts el 54 i els seus 
acompanyants. 
Des d"'El Butlletí" els volem felicitar i, a més a més, els 
animem a que segueixin tenint iniciatives com aquesta. 

L'À~ 
e~ E~ 

*Classe s personoll t zodes.,... 

-Grups red ults• 

"" Assesso r ame nt ps•copedagòg•c .. 

972 80 55 25 
carrer G ir ona. 31 Lla gos tera 

U n servei d . 

RA M I O N E T 
L L OV E RA S 
A S S [ G l 1 R A N C E S 

JoJII \ !JrJgall. 10 
1-2~0 l.l•go-tw 
tt'l. 9-~ 81 1 Xl'l 

' "'· 9·2 s; 1 xo~ 

LunproJon . 16 
I '~~I) LiJg<hl~r.o 

td q-~ X>00-10 
td o¡·~ X05 >.19 
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; actualitat 

Pedalada contra el canvi climàtic 

La pedalada contra el canvi climàtic és una iniciativa promo
guda per la Generalitat de Catalunya que s'emmarca dintre 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible. El municipi de Llagos
tera, gràcies a l'organització del Club BTI i l'Ajuntament, 
va formar part d'aquesta iniciativa juntament amb altres 
municipis de la comarca com Girona, Salt, Palamós o Castell 
- Platja d'Aro. 
La pedalada va començar sobre les 10 del matí del diumen
ge 27 de setembre al pavelló, i va finalitzar al mateix punt 
aproximadament un parell d'hores més tard. El recorregut 
era apte per a tothom, però tot i això durant el trajecte es 
van fer diverses parades perquè els més petits poguessin 
seguir el ritme. En acabar es van servir entrepans i refrescos 
als assistents i també va haver-hi un obsequi per a tothom. 
Un total de 100 ciclistes van participar a la pedalada, i entre 
tots van evitar 289kg d'emissions de C02. Des d' "El Butlletí" 
us animem a unir-vos a una mobilitat més sostenible i res
pectuosa amb el medi ambient. 

(. 

Pass e íg Tomà s B o ada. 10 
TeL 972 8 3 00 8 1 
F a x 972 83 03 42 
17240 LLA GOSTERA 

P l. N arcís Monlurlof . 30 
Te l. 972 ss o s 46 
174 1 1 VIDAEAiES 

C I Rossi n yol . s/n 
TeL 972 47 0 7 72 
17455 C A .LDE S D E M A L AVELLA 

Av. Cata luny a. 35, b a ixos 
Tel. 972 16 55 3 7 
17412 MAÇANET D E L A S E LVA 
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; actualitat 

X Caminada Memorial Isabel Vilà 

Quasi a la llum de la lluna i acompanyats pels cants d'algun gall matiner van anar arribant els primers excursionistes a la 
Plaça Catalunya. El passat diumenge 4 d'octubre a les 7 del matí s'agrupaven a la plaça del poble més d'una setantena 
de persones per participar en la X Caminada Llagostera - La Bisbal en memòria d'Isabel Vilà. Abans de començar la gran 
caminada, a un quart de vuit els participants van gaudir d'un petit esmorzar. Aquest va ser acompanyat per un homenatge 
brindat per l 'Ajuntament de Llagostera a la il·lustre filla de la vila. 
Així doncs, tocats dos quarts de vuit del matí, els llagosterencs i bisbalencs van començar la ruta amb un clar objectiu: 
arribar, tot caminant, a la Bisbal de l'Empordà, com va fer Isabel Vilà en el seu dia. Aquest esdeveniment va ser organitzat 
pel grup excursionista Bell-Matí. 

LLIBRE RI 
SUREDA 
s.c. 

Plaça Catalunya, 15 - LLAGOSTERA (Girona) 

Tel/Fax (972) 83 00 97 

ASSESSORAMENT 
ADMINISTRATIU • COMPTABLE 

FISCAL • LABORAL. 
FINANC I:R 

PLANIFICAC IÓ I G ESTIÓ INTEGf\A I. 
P ER A EMPRESES 

ADMINISTRAC IÓ i VENDA 
D E FINQUES 

CORREDORIA D'AS SEGURANC ES 

1 m o ST. FEUU Df GUiX OLS • Romblo Vodol. 39 lr • Ap. 47 
T~t. 97'2 32 07 67 • 972 32 10 76 • f<u 972 82 03 69 

1 rno llAGOSTl'RA • <I Alvaroz de C..mo. lO • Ap. torrcvs, bO 
Tel 972 83 Ol 2'9 • fo~ 972 SO S7 22 

, , .. SANTA ClUST1NA D' ARO • Carmr Te.~1oro. 39 

Tel972 83 71 bS • fo_. 972 83 7S Sl 
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; actualitat 

La Festa Boletaire, tret de sortida de la Fira 
del Bolet 

Per donar pas a la fira més popular del poble la Colla Ge
gantera de Llagostera va organitzar la Festa Boletaire. Així 
doncs, com cada any, uns dies abans de la Fira del Bolet el 
local Polivalent es va obrir per oferir bon ambient i bona 
música durant tota la nit. La festa es va celebrar el diven
dres 9 d'octubre i gràcies a la música de Dj Fauster i Dj 
Boina va ser novament tot un èxit. 

Llagostera decideix 

Un cop aprovada la moció de suport al Ple de l'Ajuntament, 
els col·lectius de Joves per la Terra, la Colla Gegante
ra i El Butlletí, amb la col·laboració del Casino Llagoste
renc, estem intentant de posar en marxa el referèndum 
d'autodeterminació de Catalunya a Llagostera . Aquesta con
sulta popular, que es celebrarà el 13 de desembre, només 
es podrà tirar endavant amb el suport i la participació dels 
llagosterencs. No cal ser de cap entitat per formar part de 
la comissió organitzadora, així que si voleu ajudar-nos a en
gegar aquesta iniciativa feu-nos-ho saber enviant un correu 
a l'adreça llagosteradecideix@gmail.com. 

Combustibles 

Robert Badosa 

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

CI. Panedes, 35 17240 LLAGOSTERA 
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actualitat 

ReparamiPC.c~ 
Horari : 

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

Taller Informàtic 

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

ReparamiPC.com 

'Donna's 
Dolors PICo Amat 

estetrnsta 
10 anys am6 tu 

Yl1U! a coniíxer u te 

'Estètíca Jfo(istica 

:Hi lia moúe.s tècnrquf',s per 
tenir cura tfe{ cos. 
Ca{ tenir un 6on vent ali 
tfe yossibzfltats 1 dònar 
a cadascu e{ que necesSita 

:JfCYR:ES CO:N'VJ~'UV'.ES 

C./ Comte f,;uifré 11 

'Te[ 972 831 444 

17240 .Cwaostera 

Passeig Tomàs Boada 29, Llagostera (Girona) 
~ 972831710 



; actualitat 

Més de 12.000 persones visiten la Festa del Bolet 
El dia 12 d 'octubre de cada any Llagostera canvia de cara . Els carrers del casc antic prenen 
un aire de temps llunyans mentre s'omplen de curiosos i d'una bona colla de camperols i 
pagesos per un dia. El motiu: els bolets! 

Enguany s'ha celebrat la 7a edició de la Festa del Bolet a Llagostera amb un bon grapat 
d'activitats dutes a terme a la part antiga de la població, ambientada en un mercat de 
principis de segle XIX. Al llarg del dia s'hi van poder veure algunes demostracions d'oficis, 
tallers gastronòmics, activitats infantils, exhibició de falcons, exposicions de bolets natu· 
rals, passejades amb burrets i llegendes teatralitzades sota les ordres de Martí Peraferrer. 

A part de totes aquestes activitats, la cuina del Bolet també ha tingut un paper important en 
aquesta fira amb la celebració d'un dinar popular al Casino llagosterenc. A més, per comple
tar l'oferta culinària, els restaurants del poble celebren les jornades gastronòmiques de la 
Cuina del Bolet. Des del dia 8 d'octubre fins al 22 de novembre s'ofereixen diversos menús 
i plats on el producte estrella és el bolet. 

Gràcies a la popularitat de la fira i a l'extensa oferta d'activitats, aquest any la Festa del 
Bolet llagosterenca ha batut rècords de públic assistent amb més de 12.000 visitants. Si més 
no, el12 d'octubre s'ha acabat convertint en un dia perfecte per passejar pels carrers d'una 
altra època i marxar cap a casa, com a mínim, amb algun bolet. 
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; entitat s locals 

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera 

Vençuts sí, perdedors NO 

El Cos, l'escut de les nostres emocions. 

Em cau a les mans un projecte amb el títol "Trauma psíquic i Transmissió intergeneracional", un estudi dels efectes psico
lògics de la guerra del 36, la dictadura i la postguerra en la població catalana actual. 
Jo en sóc part d'aquesta població afectada -penso- i el record de la imatge de l'àvia em remet a l'expressió morta en vida; 
la de la mare amb el constant anar i tornar dels metges: una depressió, migranyes, malts d'esquena .. . sempre una cosa o 
altra; per casa són habituals les capses d'ansiolítics, d'antidepressius i de somnífers. 

Sembla que existeix una relació entre Salut mental i Repressió - Silenci -Memòria trobada quan es distingeix entre altres 
hipòtesis, l'oblit indispensable per viure i l'oblit imposat d'allò que s'ha viscut en un silenci obligat pel terror. 

A Europa, metges i professionals de la salut mental estan acostumats a preguntar als pacients què van fer o què els va passar 
a la guerra (a ells, als seus pares i als seus avis); aquí aquesta pregunta no existeix, i això genera que ningú hi relacioni els 
símptomes i en t robi la causa. 

Cal plantejar-se, d'una vegada per totes, l'abast d'aquesta indiferència pel que fa a la salut psicològica dels supervivents 
i familiars en uns fets on el terror no es va acabar amb el cop d'estat de Franco, sinó que va durar tota la llarga dictadura, 
en la què els vençuts van haver de viure des de l ' execució i la presó fins a l'impossibilitat d'exercir la seva professió, la 
misèria, l 'aïllament i el silenci general. 

A Europa s'està t reballant -amb col-lectius similars- des de l 'acompanyament al dol, a les pèrdues i les conseqüents soma
titzacions. El dolor de l'ànima parla mitjançant el nostre cos. Per què aquesta és una altra dada que no existeix per a la 
nostra Xarxa de Salut Mental? 

Em sento alleugerit, finalment m'encaixen coses observades, intuïdes, sospitades i viscudes . .. hauré de (re)pensar els meus 
constants mals de caps sense explicació aparent. 
Salut 

Un nét "de rojos" 

Montserrat Castellana Rosell 

elbutlletí.20 



; entitats locals 

Grup Excursionista Bell-Mati 

Escrit campament d'estiu 2009 

Com tenim per costum cada any, els del grup excursionista Bell Matí, organitzem un campament d'estiu per a poder anar 
a pujar muntanyes "d'anar-hi fort". 
Aquest any, hi hem anat nou aventurers. Hem tingut, es pot dir, prou sort pel que fa al temps. Com acostuma a passar a 
muntanya, tinguérem alguns ruixats de tarda-vespre. Però els matins i fins a mitja tarda ens deixava fer. 
Enguany anàrem al càmping Alta Ribagorça, que es situa entre el poble de Pont de Suert i Vilaller, i des d'allà fèiem les 
diverses sortides. 
El primer dia, per estirar una mica les cames vam pujar al Tuc deth Pòrt de Vielha (2.606 m. ). Va estar prou bé. Quan ets al 
capdamunt, tens una vista impressionant del massís de les Maladetes, el més alt del Pirineu (3.404 m.) 
El dia següent, començàrem a pujar cap al Besiberri Sud (3.017 m.). Aquesta ascensió la plantejàrem en dues jornades. 
Així, vam sortir havent dinat, i férem l'aproximació fins a l'estany de Besiberri (2 .000 m.). Allà vam muntar les tendes, 
i l'endemà de bon matí, quan la lluna va anar a fer el son, emprenguérem la pujada fins al cim. Van ser unes tres hores 
aproximades de pujada "d'anar-hi fort" des d'on vam passar la nit, ja que el desnivell és considerable. Un cop a dalt, alguns 
encara ens vam animar a anar fins al pic de Comaloformo (3.030 m.), un cim prop d'aquest indret. El poguérem trepitjar 
fent un petit i no massa dificultós tram de cresta. Fet això, els 1.400 m. de desnivell que vam pujar en dos dies, ara els 
havíem de baixar de cop. Encara sort que baixant "fins i tot la merda corre". 
El dimecres, enfilàrem cap a Vallhivierna (3.056 m.) per descendir per la banda de Llauset. Al llarg d'aquest recorregut 
vam fer un altre cim: el Tuc de Culebres (3.051 m.). Entremig del qual s'ha de passar per un pas curiós: "El pas de cavall". 
S'anomena així perquè és una esmolada punta de roca, on s'hi pot passar assegut al damunt, com si es galopés damunt 
d'un cavall. 
L'endemà, va ser el dia de pànxing, el dia de descans. Ens alimentàrem bé, fent uns bons àpats que ens ajudaren a agafar 
forces per la resta de la setmana. 
Al següent trenc d'alba, després de l'esmorzar, enfilàrem cap al Tuc de Molières (3.010 m.). El dia no es presentava massa 
favorable. Al cel hi havia cabretes, i la dita diu: "Al cel cabretes, i al terra pastetes". La previsió era que ens remulléssim. 
Arribant al refugi de Molières, semblava que el dia s'arreglava, i per això ens animàrem per acabar de fer el cim. La nostra 
sorpresa va ser un cop al capdamunt, quan ens adonàrem que havien pujat amb 50 minuts menys dels que marquen les res
senyes. I no vulgueu saber com va ser la baixada: el temps amenaçava un fort temporal i baixàrem estesos com paraigües. 
No ens vàrem mullar pels pèls. Vam tenir molta sort! 
Resumint molt, aquí s'acabà el campament 2009. Esperem amb impaciència el campament de l'any vinent, que, per cert, 
pot ser "d'anar-hi molt fort, però que molt i molt fort!!" Ja se'n sentirà a parlar. 

Vistes del port de Vielha 

Ferran Masnou 
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; entit ats locals 

Dones d'Arreu 

Quan deixarem de crear Ventafocs? 

Agressions sexuals entre iguals a les escoles i als instituts, una noia violada col·lectivament per un grup de companys me
nors, embarassos no desitjats entre les adolescents ... i un degoteig de notícies aparentment aïllades i puntuals indiquen 
que encara perdura la violència contra les dones, i en aquests casos entre les generacions més joves. I és que la societat 
ha avançat tecnològicament i socialment, però les mentalitats continuen amb els mateixos models de gènere que fa unes 
dècades. 
Juntament amb les notícies tenim les dades: un estudi del 2006 apuntava que un 42% de les joves d'entre 18 i 20 anys 
havien mantingut algun tipus de relació sexual no desitjada. Dedu'im, doncs, que malgrat els avenços la persistència del 
sexisme i les agressions sexuals entre joves és preocupant i que cal treballar per posar-hi remei. 
S'ha identificat com a causa d'aquestes relacions que acaben amb violència la persistència de la fórmula d'amor romàntic, 
un model de parella que té els seus límits i que es reprodueix de generació en generació. Sara Berbel ha assenyalat en un 
article les característiques d'aquest model a combatre: són " relacions de parella basades en la possessió, marcades per la 
desconfiança, les sospites mútues, guardades per la gelosia i l'exigència de propietat exclusiva." Només cal donar un cop 
d'ull a les sèries, els videojocs i les pel·lícules que miren els joves. Algú que hagi pogut veure amb els seus fills adolescents 
les pel-lícules My camp rock o alguna de les versions de High School Musical ho podrà rumiar. No és en tots dos casos la 
protagonista una nova Ventafocs? No és el model de les nostres nenes i adolescents una noia bleda que espera que arribi el 
seu príncep blau? Aquestes pel·lícules que les nostres filles i fills veuen amb delit no expliquen la segona part: què implica 
aquest model romàntic de possessió i de poc diàleg. Ara bé, els serials, els videojocs i les pel·lícules no creen el model, tan 
sols el perpetuen, però, és clar, no ajuden gens al canvi. L'alternativa seria la de presentar un model de relació amorosa 
que es basés en valors com l'amistat, la intimitat, la confiança, la generositat, el respecte, el pacte i la llibertat. 
Finalment, es pot apuntar que les persones adultes podem fer coses per millorar el clima sexista que avui dia encara per
dura. Per exemple, s'hauria de fer reflexionar molt seriosament els adults que cohibeixen a un nen o una nena de portar 
una determinada peça de roba o d'un color determinat perquè no correspon a l'estereotip del seu sexe; els que fan orelles 
sordes quan s' insulta als nens que juguen amb les nenes i pretenen que plorar és cosa de nenes i que pegar i barallar-se 
enforteix els nens ... Cal que aquesta visió canviï perquè quan aquests infants siguin adolescents tampoc permetin altres 
tipus de segregacions i vexacions. 
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; entitats locals 

Joves per la Terra 

La independència, a les nostres mans 

Durant les últimes setmanes el debat sobre la independència de Catalunya ha ocupat bona part de la primera plana polí
tica, i el gran detonant ha estat la consulta d'Arenys de Munt. La història ha estat prou explicada: una consulta popular 
sota exigències estrictes d'alegalitat, una manifestació falangista permesa i protegida per les forces d'ord re, un advocat 
exfalangista posant-hi remei, l'alarma generalitzada de l'Estat o el centenar llarg de consultes municipals actualment en 
gestació arreu de Catalunya, entre elles la de Llagostera . 

Si aprofundim una mica en el tema és innegable que, més enllà de titulars puntuals, l'independentisme creix amb força des 
de fa temps i a partir de la mateixa societat civil. I ho fa, sobretot , cada cop que es genera debat i cadascú j uga les seves 
cartes. Arenys ha estat un gran salt qualitatiu a l'hora de prendre consciència que només depèn de nosaltres i de la nostra 
unitat fer el pas cap a la independència. El pas que ens permetrà deixar de ser el país de la doble i falsa nacionalitat, que 
ens amaga i no ens deixa desenvolupar ni internament ni de cara al món. Molta gent s'està adonant que som un país com 
els altres - amb els mateixos drets i deures naturals- al qual només li falta poder-se administrar plenament. Si a això hi 
afegim el rebuig frontal de l 'Estat espanyol cap a tota mostra identificadora i d'autogovern catalana o que segons les ba
lances fiscals de 2008 cada any Espanya ens roba vint-i-un mil milions d'euros (l'equivalent a uns tres mil euros per persona 
i any, la mateixa quantitat que Obama inverteix amb el seu reconegut pla anticrisi) sembla que no hi hauria d'haver marxa 
enrere vers la llibertat del nostre país. 

Per altra banda, dia rere dia es desemmascara més la hipocresia dels qui eviten el debat redescobrint idees federalistes. En 
el cas català, la metàfora perfecta d'aquestes és la de la dona maltractada que per no enfrontar-se a la separació s'excusa 
que vol continuar amb el seu marit, però sense que aquest la pegui , això sí. 

Tenim dues úniques opcions, i és molta la gent que s'està decantant per la independentista d'una manera ferma i alhora 
alegre, motivada per construir un projecte propi, democràtic i obert. A l'altra cara de la moneda hi t robem una oposició 
poruga, rancuniosa, que fomenta l 'odi i que no dubta a recordar que posseeix la força - obsoleta a Europa- de les armes. 
La diferència: la il·lusió d'un poble que avança vers l'amargor 

La població d'Arenys celebrant els resultats de l'escrutini 
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; entitats locals 

Llagostera Ràdio 

Una programació per a tu 

Arriba la programació de tardor a Llagostera Ràdio 105.7 FM. Dia rere dia ens preocupem perquè gaudiu de les millors se
leccions musicals i de programes musicals, de contingut i informatius locals i comarcals, tant sols perquè us sentiu a gust 
escoltant-nos. 

La nova temporada de l'emissora es va donar per inaugurada el passat 1 de setembre quan molts programes varen tornar 
a la nostra graella de programació després de les vacances d'estiu. Tot i això, n'hi ha hagut d'altres que no han tornat a 
aparèixer fins aquest mes d'octubre. 
De tota la programació cal destacar-ne dues incorporacions noves. Una d'elles és l'espai "Agenda local" que s'emet després 
de cada informatiu. Aquesta agenda dóna a conèixer les activitats de la setmana que es duen a terme a Llagostera, tant del 
mateix Ajuntament com de les entitats, això sí, només aquelles que en què en el seu apartat de col ·laboració dels cartells 
I programacions hi consti el nom de Llagostera Ràdio o el nostre anagrama. 
L'altre nova incorporació que ha arribat com a novetat aquest mes d'octubre és el programa "Escala de gris" a càrrec 
d' Anna Ramírez, Mi ta Casanovas i Sandra Bagudanch. En aquest espai es parla i s'escolta música poc coneguda i alternativa, 
aportant informació sobre aquesta i les seves influències. El programa s'emet els divendres de les 19.00 a les 20.00 i amb 
repetició els diumenges de les 20.00 a les 21.00 hores. 

Els altres programes que podeu trobar a la nostra graella són els de sempre, aquells que ja fa anys que us acompanyen en 
el dia a dia: els informatius locals i comarcals (dill. a div. 08.00, 13.00, 18.00 i 20.00 diss. 12.00), "l ' Equip de govern respon 
i l'oposició té la paraula" (dillins 20.05 - 21.30 cada quinze dies), "El Marcador" (dimarts 20.05 - 21.00), el "Deixeu-vos 
portar" (dimarts i dijous 21.00- 22.00), "Dones d'Arreu" (dijous 20.05 - 21.00), el "Top Llagostera 25 principals" (divendres 
17.00 - 19.00), "Ens patina l'embrague" (divendres 21.00 - 22.00) i "La fórmula" (dissabte 17.00 a 19.00). També dins "la 
fórmula" , inicia una temporada més aquest més de novembre ['"Endevina sintonia" (18.30 - 19.00), el concurs que et regala 
mensualment diversos premis d'establiments de Llagostera. Recordeu també la retransmissió del Ple de l'Ajuntament, cada 
últim dimecres de mes a les 21 .00. 

A part dels programes també us oferim diverses seleccions musicals d'una gran qualitat: 

Dilluns a divendres: 10.00 - 12.00 (selecció música actual) 
12.00 - 18.00 (selecció 70-80-90) 
18.00 - 20.00 (selecció música actual) 

Dimarts i dimecres: 22.00 - 23.00 (selecció BSO) 
Dissabte i diumenge: 13.00 - 14.00 (selecció "Nostra dansa la sardana") 

Trobareu tota la informació que necessiteu de Llagostera Ràdio al nostre web www.llagosteraradio.cat: descarregar els pro
grames que emetem diàriament, escoltar-nos en directe per lnternet, conèixer la programació, els locutors, llista d'èxits ... 
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; entitat s locals 

Associació d'Amics del Paratge del Mas Roig 

Novetats i notícies 

EL MAS ROIG DE LLAGOSTERA FORMA PART DEL PROGRAMA D' EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS 
Per segon any consecutiu el Paratge del Mas Roig de Llagostera forma part del Programa d'Educació per al Desenvolupament 
Sostenible promogut i subvencionat pel Consell Comarcal del Gironès. Aquest programa ofereix activitats d'educació a la 
natura per tal de conèixer els espais naturals i d'especial interès mediambiental de la comarca del Gironès. 
Les activitats s'adrecen als centres escolars per tal que aquests puguin identificar, valorar i actuar davant les problemàti
ques ambientals que ens afecten, i comprendre i conèixer el patrimoni natural de la nostra comarca. 
Els objectius del programa són per una banda, la divulgació dels principals espais naturals de la comarca entre la població 
escolar del Gironès mitjançant visites i activitats educatives i de formació, i per altra banda, la formació i la conscienciació 
en els àmbits de l'ecologia urbana, la sostenibilitat i les bones pràctiques ambientals. 
Per a més informació podeu consultar el web www.girones.cat/educacioambiental 

• les Gavarres: un bosc mediterrani 
• la capçalera de l'Onyar· Els origens del riu més gironl. 
• les deveses de 5alt · LeS últimes hortes. 
• t.1 vall de St. Oan1el- \.a natura a tocar de la ciutat. 
• El puig d'Adri i els gorgs de la r iera de canet-

Mosaic de paisatges. 

• El puig de Cadiretes- Entre ef mar i la plana . 
• El vole.\ de la Crosa- El volcà més g ran. 

• Sant Julià de Ramis- Talaia de cultum. 
• Estanys d(> Sils· La ll~enda de la porta de l'infem. 
• Le1 olors i usos de les plantes. El bosc mediterrani 

a través dels sentiU. 
• Els ocells de les Gavarres - Sesslé d'anella me nt 

científic d'aus. 

• El mas Roig i les energies renovables. 
• Els ecosistell"'eS mediterranis de les Gavarres. 
• L'home i el medi a les Gavarres. 
• Una ullada al nostre paisatge. 

L'AGRUPACIÓ D'AFECCIONATS A L' ASTRONOMIA DE GIRONA CELEBRA EL SEU DESÈ ANIVERSARI AL PARATGE DEL MAS ROIG 
Prop de 200 persones van assistir al desè aniversari de l 'Agrupació d'Afeccionats a l'Astronomia de Girona, que va tenir lloc 
el passat 22 d'agost. Els actes es van dur a terme al Paratge del Mas Roig, on es va projectar la pel·lícula documental "In 
the shadow of the Moon" i es va fer una plantada de t elescopis fins ben entrada la nit. 

L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL PARATGE DEL MAS ROIG PARTICIPA A LA PRIMERA FIRA D'ENTITATS DE LLAGOSTERA 
L'Associació d'Amics del Parat ge del Mas Roig va participar amb un stand, juntament amb l'Agrupació d'Afeccionat s a 
l 'Astronomia de Girona, a la primera fira d'entitats de Llagostera. La fira va tenir lloc el passat 6 de setembre. 

Per a més informació: www.masroig.org 
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; entitats locals 

Les Puntaires de Llagostera 

Durant els mesos d'estiu el grup de Puntaires de Llagostera s'ha continuat trobant dos dies a la setmana per treballar i 
parar la fresca al parc de l'estació. 

Sortides: 
Durant el mes d'agost se'n va fer una el dia 2 a Caldes de Malavella on es celebrava la festa major, i el dia 30 del mateix 
mes a Sant Hilari Sacalm. 
Un cop començat el setembre ha tornat l'activitat i tenim l'agenda plena. De moment hem participat: 
El 6 de setembre a la 1 a Fira d'Entitats de Llagostera 
L' 11 de setembre a Lloret de Mar 
El 19 de setembre a Riudarenes 
El 20 de setembre a Vilablareix 
El 26 de setembre a l'Estartit, a la Trobada de Comarques Gironines i a la Festa de Pirates i Corsaris 
El4 d'octubre a Besalú 
El12 d'octubre a la Fira del Bolet de Llagostera 
El 24 d'octubre a Monzón, a Osca 
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MOBLES i FUSTERIA 
C~ TEU RA, S. L. 

• MOBLES EN GENERAL i A MIDA 

• MOBLES DE CUINA 

• TAPICERIA 

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

G ABINET TERAPÈUTIC 

RENART-PONT 

CI Mas Sec, 53 • 17240 LLAGOSTERA 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

O S TEOPATIA 

QUI RO MASSA TGE 

O U1ROPRAXIA 
DRENATGE LIM FÀ TIC 

FANGOTERÀPIA 
T E RÀPI ES MANUA~S 

M A SSATGE AVURVEOA 

EST~TI CA 
GIMNÀSTICA CORRECTIVA 

-·-

TEL: 972 83 10 07 • Fax: 972 83 13 67 

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

SERRALLERIA 
TURON S.L. 

Treballem amb Ferro i Alumini 

Eduard 

Tell Fax. 972 83 09 05 
Mòbil 669 293 108 

nc:>VCI Col/vi s.l.11. 
C\~~ 

TELF. 9 72 83 1 O 1 1 

FAX: 972 80 54 53 

Importació d e c e re als 

CI Camprodon, 1 2 - Apartat 49 
1 7240 LLAGOSTERA (Girona) 
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; cultura 

El Racó dels Artistes 

Parlant amb Peius Pascual 

Peius Pascual, membre d'una nissaga de metges que es re
munta al 1830, és uròleg però va deixar la seva especialitat 
per fer costat al seu pare, que era metge de Llagostera. El 
Dr. Peius ha exercit la medicina al nostre poble durant 45 
anys, una medicina de proximitat, ja que com diu ell "la 
medicina humana és la més important, s'ha d'escoltar el pa
cient, perquè només ell et dirà quin mal té". Però a part de 
ser un gran metge és un magnífic pintor, notable poeta, dis
senyador de peces de ceràmica, apassionat col-leccionista 
d'obres d'art de tota mena i admirador del Quixot; a més 
a més, és un conversador apassionat i un lector incansable. 
Peius afirma que va començar a dibuixar cap als 50 anys als 
fulls de les receptes de visita, i recorda que el primer dibuix 
que va realitzar va ser un peix, i que des de llavors va agafar 
l'hàbit de dibuixar cada dia, perquè com diu el doctor "les 
coses volen que les estimis, que els dediquis temps". 
Peius va trobar en la pintura una manera d'expressar-se, i 
com diu el protagonista de l 'entrevista "la vida està carre
gada de bellesa i s' ha d ' aprofitar". Li agrada utilitzar tècni
ques molt diverses, com per exemple el wash, oli, pastels, 
retoladors i fins i tot també ceràmica. 

Quan li preguntem pels racons més insòlits del nostre poble 
ens respon que el que més li agrada és la Llagostera mulla
da, quan acaba de ploure i veu les taques que deixa l'aigua 
a les parets de les cases, o les basses sobre el qui trà del ca
rrer, on s'hi reflecteixen els balcons de les cases veïnes. Un 
altre moment insòlit és la Llagostera a l 'alba, una Llagostera 
en silenci, un silenci especial, on el sol marca unes ombres 
colossals a les parets, unes ombres que imiten figures espe
cials, i tot això amb el Montseny a l'horitzó, tancant aquesta 
meravellosa sortida del sol. 

Si parlem de la seva obra podem dir que té un reguitzell 
de quadres fets amb infinitat de tècniques diferents, pilons 
de carpetes on hi guarda esbossos i dibuixos fets a llapis o 
retolador, fins i tot ha dibuixat més de 50 quixots diferents, 
"dibuixos sense pensar, fets en 2 minuts" . 

Per acabar aquest racó dels artistes, dir-vos que Peius Pas· 
cuat ens ha confessat que abans d'anar a dormir fa memòria 
i als seus 80 anys recita per ordre els pobles que hi ha des 
de Camprodon a Llagostera. A més, com a poeta aficionat fa 
rimar els seus pensaments, fins i tot amb música. 

Ha estat un plaer entrevistar el Doctor Peius, un plaer que 
segur que més endavant repetirem, ja que ens ha dit en pri
mícia que estan escrivint un llibre sobre ell. Per tant, com 
que pròximament tindrem notícies seves només ens queda 
desitjar-li sort i agrair-li el seu temps. 

Mireia ColleU 
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Pompeio Pascual observant amb atenció un article de l'amic Pau 
Casals 

/; !.. ~. ~~CJ~ 
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El dibuix que el Dr. Peius ha dedicat a " El Butllet í" 



Les vacances dels "xaves" 

Les vacances haurien de ser una d'aquelles coses que duressin i duressin. Però sembla ser 
que estem fets per treballar fins més no poder per a canvi obtenir un període de descans 
limitat per poder marxar a un lloc remot on no entendrem res, menjarem tan malament com 
podrem i veurem tantes coses que arribarà un punt que no sabrem si som part del monument 
o si ja formem part d'una colla de japonesos fent fotografies a tot allò que es mou. Però 
anant de vacances els que ens passen la mà per la cara són els de Barcelona. Sí, aquella es
pècie dins l'home català, amants de les bones retencions, amants de viure hores i hores dins 
un cotxe per acabar fugint de la indigne ciutat on els arbres són de plàstic i els carrers d'una 
sorra dura i impenetrable. Ells d'això de les vacances sí que en saben senyors! Ja sigui cap 
de setmana, algun pont o senzillament la primera o segona quinzena d'agost surten del seu 
piset per anar a "la torre" o al xalet (un apartament adossat ple de veïns "xaves" amb nens 
repel·lents i mal educats) ; bàsicament aquest seria un escaneig ràpid de l'espècie "xava". 
Retornant al que deia. Surten de casa amb testos, floretes, un munt de maletes, les bicicle
tes, els gossos, el canari i la sogra, tot el que durant l'any han acumulat dins el piset de la 
gran ciutat. Es truquen entre ells, s'envien SMS i queden tots a les rondes direcció a la Costa 
Brava. Un cop tots juntets, decideixen anar a 30 km/h per l'autopista tocant el clàxon una 
vegada i una altra amb una cara de felicitat que, ja em perdonareu, fa vomitar (felicitat en 
el seu punt irònic, evidentment). 
L'arribada d'aquesta tribu és digne de veure, ni als millors teatres gaudirem més! Aparquen 
el cotxe on els dóna la gana, és clar, són els amos de tot! Comencen a descarregar tota la 
fauna que durant hores ha estat dins del cotxe, i és en aquest punt on comencen els malde
caps per tots aquells gironins que volem viure tranquils en èpoques de vacances o d'estiu. 
És aquí quan ha arribat el moment d'anar tots en fila a la platgeta, amb els flotadors, les 
barquetes inflables ... per ocupar 30 metres per família i molestar la fauna autòctona. En 
definitiva, un exemple a seguir . .. 
Hauríem de fer tots com ells, però per llàstima no els molestaríem a casa seva, si més no 
perquè a l'estiu viuen a casa nostra i les seves platges semblen més un abocador que un lloc 
per passar-hi el dia. Tan sols una paraula: pixapins! 

El senyor del pis de dalt 

Activitats a la Biblioteca Julià Cutiller: 

Xerrada sobre el graffiti 

Toni Martínez, llicenciat en Història de l 'Art per la Universitat de Girona i autor de la tesina 
"Una aproximació semiològica al graffiti ", parlarà sobre aquest tema a la Biblioteca Julià 
Cutiller el dijous 12 de novembre a les 19:30 h. 
L'accés és lliure i gratuït. 

; cultura 
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; cultura 

T AGLIA TELLE 
AMB SALSA DE BO 

Ingredients! 
500g de tagliatelles frescos 
d'espinacs i ou 
3 cebes tendres 
200g de bolets 
50g de pinyons torrats 
Formatge mascarpone 
Formatge parmesà 
Sal i pebre 

el butlletí. 3D 

Elaboració~ 
Poseu una paella a foc molt lent per torrar els pinyons. 
No cal posar-hi oli , els pinyons ja tenen el seu propi 
greix. Quan estiguin daurats reserveu-los. 
Agafeu les cebes i talleu-les molt petites. A la paella on 
heu torrat els pinyons, afegiu-hi una mica d'oli i saltegeu 
la ceba. Mentrestant netegeu els bolets i talleu-los una 
mica. 
Quan la ceba ja estigui cuita afegiu-hi els bolets i sal
tegeu-ho tot junt. Després hi afegiu el mascarpone fins 
aconseguir una salsa homogènia. 
A continuació, ja podeu posar l'olla al foc i bullir els ta
gliatelle. 
En acabat coleu els tagliatelles, afegiu-los a la salsa, rec
tifiqueu de sal i pebre i ja podeu muntar el plat. 

Per muntar el plat us recomanem que els tagliatelles 
els col·loqueu en forma de niu, el parmesà per sobre i 
finalment escampeu els pinyons per damunt, tal i com 
s'aprecia a la fotografia. 

En època de bolets esperem que gaudiu d'aquesta re
cepta! 

Col·lectiu de redacció 



Ingredients! 
1 kg de xai 
1 '5 cabeces d'all 
3 cebes 
2 pebrots verd picants 
2 patates mitjanes 
2 tomàquets 
pèsols 
julivert 
llavors de julivert 
pebre vermell dolç 
comí (en pols i natural) 
gingebre natural 
oli i sal 

; cultura 

Elaboració! 
Poseu tota la carn al foc en una olla grossa amb dues tas· 
ses d'aigua i feu-la bullir. Aneu afegint: els alls laminats, 
les llavors de julivert, les cebes tallades en trossos petits 
i el gingebre ratllat (prèviament s'ha d 'haver pelat com 
una patata). 
Tapeu l'olla i deixeu-ho bullir durant 20 minuts aproxi· 
madament. Passat aquest temps afegiu-hi la resta 
d'ingredients: quatre culleradetes de pebre vermell, els 
pebrots picants tallats, els tomàquets tallats en trossos 
petits, una mica de comí natural, dues culleradetes de 
comí en pols, tres cullerades d'oli , la patata tallada en 
quatre trossos, un bol de pèsols congelats i un plat ple 
de julivert tallat. 
Remeneu bé, afegiu-hi aigua, si cal, i rectifiqueu de sal. 
Deixeu que cogui a poc a poc fins que la patata estigui 
cuita. 

Bon profit! 

Nazim Liaqat 
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; cultura 

Viatges al pensament 

A vegades el més difícil és prendre una decisió, per simple 
que pugui semblar, a vegades et pot marcar tot el després. 
Com prendre·la? Com decidir el que et pot convenir? Això 
potser és el més complicat, la por de poder-te equivocar; 
i a vegades aquesta és la por que et fa tirar enrere, que 
et tira enrere i no et deixa avançar, perquè per avançar 
aquestes decisions s'han de prendre, per difícils i compli
cades que puguin arribar a semblar, s'han de prendre per 
poder-te equivocar. 
A vegades el més difícil és parlar amb algú, per simple que 
pugui semblar, a vegades et pot marcar tot el després. 
No sempre és fàcil saber si has de mantenir una conversa 
amb algú, i de quin tema parlar? I com saps si has de donar 
la teva opinió? Potser no és el moment, ni la persona . .. com 
saber si sempre s'ha de dir el que es pensa? A vegades et fa 
por parlar amb algú. 
A vegades el més difícil és dir adéu, per simple que pugui 
semblar, a vegades et pot costar dir adéu. 
És difícil perquè quan dius adéu no saps mai si tornaràs a 
veure aquella persona. És trist, però és així. 

Mireia Coltell 

Rostisseria Montserrat 

HORARI 

d e d ima rts a d issabte de 9 a 5 

dissabte s d e 9 a 3 i de 6 a 9 

d iu m e n ges de 9 a 3 
f d illuns tan c a t e x c epte festi u s ) 

C I Ganix., 46 Llagostera 

Tel. 972 805 768 

Q 
LLENYES i CARBONS RISSECH 

Tel. 972 830 572 
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1nas 

Ctra. Girona a Sant Feliu . Km. 10 
Telèfon 972 83 01 90 
Fax 972 80 53 83 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 
E-mail: pinsosvinyas@ infonegocio.com 

Anys amb tuf/I 
I LAGOSTERA RÀDIO 

105.7 FM 



Recomanacions 

El llibre 

Títol: La fortalesa digital 
Autor: Dan Brown 

Aquest llibre, de l'autor del Codi da Vinci, és un llibre 
que no podreu deixar de llegir. Seguint la tònica de 
l'autor, durant la lectura viureu aventures rere aven
tures acompanyades d'intriga. Si teniu ganes de viure 
històries apassionants, llegiu-lo, us el recomanem to
talment! 

El web · 

Adreça: www.geocaching.com 

Aquest és un web per a excursionistes interessants en 
buscar i trobar petits tresors personals , tresors sense 
cap mena de valor que una persona o un grup d'amics 
amaguen en un cert lloc. Al web hi podreu trobar pu
blicades les coordenades geogràfiques del punt on es
tan enterrats o amagats perquè pugueu animar-vos a 
anar-los a trobar. 

El disc compacte 

Títol : Els millors professors europeus 
Artista: Manel 

Us recomanem aquest grup perquè les seves cançons 
tenen unes lletres fresques que s'encomanen de 
seguida. El grup està format per quatre nois, en 
Guillem lsbert, en Martí Maymó, en Roger Padilla i 
l'Arnau Vallvé, i té actualment a la venda el seu pri
mer disc titulat "Els millors professors europeus", el 
qual conté també una versió de la cançó d'Els Pets, 
"No t'enyoro". 

¡ cultura 

GEOCACHING.COM 
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; centres educatius 

CEIP Lacustària 

Durant aquests primers dies d'escola els alumnes de 1 r de Cicle Inicial del CEIP Lacustària han elaborat aquest treball, que 
consisteix en un joc de taula d'una serp ratolinera. Ells mateixos ens expliquen com s'hi juga. 

Manel Malagón Serrana 

Comte Guifré, 2, 2n, 1 a 
17240 Llag ost e ra 

Te lf.: 972 83 01 0 3 
M ò b i I: 629435509 

e_mail:construccionsmalagon@hotmail .com 

SERVEI DE NETEJA DE XEMENEIES 
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EDAT: A PI\ R TIR DE 5' ANYs 

QUI COMENÇA: El ~ \J6AooA o vE LisvRr E L-
. NI/I\ E RO l'i U ALT 

MATERIAL: Dos Ol\V~ "f\TXIIs J UNrAvLELL 

1'ESÏA~ 
NORMES· '"''e-LLEs u Co tt,•·sA . ttTTOf{NU •• 
* ~SiToúS LANO 

~ T Y"QCA LtfOTEL 
* \florEL I si TiRES EL oAu lA l'. . 

OU~ 1/ft GA ors SE IVSE Tl ~ 

*FL RATOLI ].siTIR~s fL OAU ¡' IIT ToGA Ua~~ 
TORNiJ 1\Tf/\IIR. ~. 



vivers 
can ragolta 

·~1:;;:¡...-

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

Mòbil 64 7 668 441 
17240 LLAGOSTERA (GIRONA) 

e-m ail : viversragolta@hotmail.com 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUABELLA 
CARPINTERIA METÀl.liCA 
AMB FERRO f ALUMINI 
TANCAMENTS DE TELA METÀL.UCA 

Carrer Tossa, 5 
Tel. 972.83 02 70 17240 LLAGOSTERA 
Fax 972- 8 3 02 70 (G irona) 

CI. Consellers, 2 

Tel. 972 83 02 57 

17240 LLAGOSTERA 

MILAR · Codolar 

es•l• esfícll 

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

CI Comte G uifré, 1 - Tel. 83 01 63 
LLAGOSTERA 

ru ~~J 

CASTELLÓ- MART(, S .L. 
Serrallena r Fustena metal ltca 

CI Pone nt 1-3 (Polígon lndustn al 11) 17240 Llagostera 
Tel. 972 83 06 27- Fa x 972 83 10 65 

e -ma il: oastellomarti@telefonica.n e t - www.caste llomarti.com 

HOSPITAL VETERINARI 

rttJCINos~ 
1 

URGÈNCIES L..J Tel. 972 331 248 

ClÍNIQUES VETERINÀRIES 
PERRUQUERIES CANINES 

BLAN ES : HOSPITAL: Rbla . Joaquim Ruyra. 75- Tel. 972 331 248 

C A SS À DE LA SELVA : Ctra . P rovmcial , 141 - Tel. 972 460 526 
MALGRAT DE MAR : C. Passada. 49-51 - Tel. 937 612 700 

www.cinos.cat 

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

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



; esports 

ACTUALITAT ESPORTIVA: 

Ja tornem a començar! 

Després del descans de l'estiu tornem a la normalitat i a part del col·legi torna la pràctica 
esportiva extraescolar. Molts nens i nenes, nois i noies i gent de totes les edats tornen a la 
rutina, i amb la rutina torna l'esport (tan saludable i que tan afavoreix les relacions socials). 
Moltes persones no deixen de fer esport durant tot l'any, però sí de forma organitzada com 
succeeix durant els trimestres escolars. Molts clubs esportius oferten cada any més i millor 
per la mainada. A més, a Llagostera no hem d'oblidar tots els equips amateurs que hi ha: 
bàsquet femení i masculí (2 equips), handbol masculí (2 equips), futbol femení i masculí, 
ping-pong, taekwondo, patinatge, petanca, BTI i dards; i el cas especial del futbol masculí 
semi professional. 
Així doncs una temporada més ja tenim tot el patronat municipal d'esports en marxa, que 
bonic és veure nens i nenes, nois i noies, i gent de totes les edats per la zona esportiva ... 

Futbol: 

PRIMER EQUIP 
El primer equip de la UE Llagostera que aquest any debuta a tercera divisió després de 
l'ascens de l'any passat, ha començat amb molt bon peu el campionat i ha arribat a ocupar 
la primera posició per davant d'un històric com l'Hospitalet. Ara segueix en els llocs capda
vanters. El passat 25 d'octubre es va poder presenciar el Cassà- Llagostera, que molts anys 
després es tornava a disputar en campionat oficial. El gran derbi amb els veïns! 
SÈNIOR B 
El "B" que milita a la tercera categoria regional ha començat la temporada de manera irre
gular, combinant derrotes i victòries; estan a mitja taula de la classificació. 
FEMENÍ 
Aquest any cal destacar que hi ha noves jugadores, de fet, van començar la temporada més 
de 25 jugadores i aquest fet és senyal de la bona salut que viu el futbol femení a Llagostera 
en el seu tercer any d'existència. A més, de moment han començat molt bé la temporada i 
es troben a la part alta de la classificació. 
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; esports 

Bàsquet: 

PRIMER EQUIP 
Aquest any a tercera territorial sembla que l 'ascens no és cap utopia. Aquí també podrem 
viure un intens derbi contra el Cassà, després que aquests desfessin l'equip que militava 
a EBA. El Llagostera és favorit contra els veïns i no s'espera res més que una victòria que 
demostri que en tots els àmbits esportius estem molt millor en esports d'equip amateurs 
que el Cassà . 
Aquest any s'ha desfet el sènior "B" i per tant ja no comptem amb la seva presència. Una 
llàstima. 
FEMENÍ 
"A" 
Aquest any ha començat la temporada alternant victòries i derrotes. Després d'haver dispu
tat la fase de descens a primera catalana i haver baixat amb molta mala sort, aquest any a 
segona catalana s'intentarà fer una bona campanya. Sort! 
"B" 
Aquest any han fet un bon equip amb noies joves i de moment compten els seus partits per 
victòries i segueixen al capdavant de la classificació. L'equip el formen joves de Llagostera 
i Sant Feliu de Guíxols. 

Handbol: 

El primer equip tornarà a buscar l'ascens a Lliga catalana, després que l 'any passat es van 
quedar amb la mel als llavis. A punt van estar el juny passat i aquest no s'ho volen perdre, 
amb el mateix bolc de jugadors que el curs passat. A més, a priori el grup d'aquest any 
sembla més fluix que el de l'any passat. 
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Anatomia d'un prejudici 

"Aquests ho tenen tot de franc", afirma la senyora que despatxen al meu costat. No sempre 
es té delit per debatre amb desconeguts i opto per fer l'estàtua. La resta de l'auditori ha 
assentit per reblar la sentència i animar els meus mals presagis, però la conversa es desvia 
cap a altres viaranys i ho deixem així. Ha passat fluix. El col·loqui sobre l'elevat cost dels 
llibres escolars s'ha creuat amb la visió, aparador enllà, d'una extensa família africana i 
ha desencadenat la frase. No existeix cap administració que subvencioni explícitament els 
immigrants per ser·ho. Devia voler dir: "el pobres ho tenen tot de franc". Però aleshores 
hagués estat, òbviament, una contradicció, una antítesi ridícula, ja que ningú que ho tingui 
tot de franc pot ser pobre. Podia dir, en tot cas: "a aquests els paguen moltes coses", que 
amb menys contundència segueix denunciant una situació aparentment injusta. O exhibint 
un prejudici i la constatació que els geps aliens es veuen molt més fàcilment que el propi. 
No sé si la senyora agafa el TAV, que és una tren finançat entre tots amb independència de si 
l'utilitzarem; si llegeix la premsa que està tota subvencionada, si vola amb Ryanair que tam
bé ho està i profusament. Tampoc si ella o els seus fills practiquen el futbol, o el bàsquet, o 
la natació, que són esports per als quals, es jugui o no, entre tots construïm instal·lacions. 
No sé si va mai a la biblioteca, o si s'ha comprat recentment un vehicle, si transita per 
moltes carreteres, si és d'alguna entitat local, si viu d'alguna feina relacionada amb la 
promoció turística, ja que en tot això que no està destinat a la totalitat, hi ha aportacions 
de recursos col·lectius. Però sí sé, perquè ella mateixa ho ha dit, que educa la seva prole 
en una escola concertada, i això, vés per on, no ho podria fer sense la nostra contribució, 
sense que s'hi assignés una part dels impostos generals. El que vull dir és que a aquesta 
senyora i als seus fills, encara que siguin més pàl·lids, també se'ls paguen coses. I que de la 
múltiple i diversa despesa pública, la que s'inverteix en serveis socials procurant cobrir les 
necessitats bàsiques dels ciutadans, deu ser la més èticament justificada i intrínsecament 
justa. Que en les societats avançades es discrimina positivament aquells als quals la vida i 
les seves circumstàncies ha discriminat negativament. Això és el que volia dir, encara que 
aquell dia fes l'estàtua. 

Enric Ramionet 
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Un reconeixement a la dignitat 

La vida associativa a Llagostera sempre ha tingut una vitalitat important, fins i tot en les 
èpoques més fosques. El Casino és, sens dubte, el gran referent, tenint en compte però que 
abans de la Guerra Civil hi havia un grapat de centres i entitats socioculturals, i una sèrie 
de publicacions. Hem de recordar el paper del Bell-Matí en els anys 60 i 70, els diferents 
i persistents grups teatrals, la revista Lacustaria o el mateix Butlletí gestat ara fa 30 anys. 
La relació seria molt més llarga, però incidirem en una nova entitat que em fa especialment 
feliç perquè representa, després de 70 anys, un reconeixement local a les víctimes de la 
repressió. L'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera és una 
entitat que feia falta en el teixit associatiu. Es va presentar el 16 de maig, en un acte d'una 
emotivitat que sortia de molt endins i que, malgrat el temps transcorregut, vull recordar. 
De fet, l'entitat feia temps que treballava per reivindicar la memòria dels seus familiars 
afusellats o que van morir en camps de concentració. I ja fa uns anys que al voltant del 
14 d'abril se celebra la proclamació de la República, en un acte extraordinari a la plaça de 
l'Exili, que hauria de ser d'obligada assistència. 
A la presentació de l'associació es van dir moltes paraules emotives i vaig retenir: "Ningú 
no mort del tot mentre alguna persona el recordi ... " Aquell dia van reviure en Pere Ponce, 
l'Eusebi Gurnés, en Josep Lloveras, en Llorenç Gabarrón, en Florentí Homs, en Josep Payret, 
l'Enric Peraferrer, en Fernando Solà, en Jaume Prim, en Francesc Valls, en Conrad Soler, en 
Lluís Ventura ... 
Molt ben rebut va ser el treball documental de la Maria Llosent, titulat Petit homenatge. 
La Maria és l'autora del potent anagrama de l'entitat que recull els colors de la bandera 
republicana i un arbre verd d'esperança. 
L'únic inconvenient d'aquell acte entranyable va ser la incomprensiblement llarga interven
ció de la M. Jesús Bono, directora de la Memòria Democràtica de la Generalitat. 
Si no us heu apuntat a l'associació, que presideix amb gran entusiasme l'Eugènia Riera Gur
nés, ho podeu fer sense recança. Tenen mot clar que és una entitat amb l'esperit obert i 
respectuosa amb les diferents formes de pensar de tothom. De l 'acte a què ens hem referit, 
em va impressionar la visió actual dels familiars d'aquelles persones desaparegudes i el pes 
del sentiment de pèrdua. 

Joan Ventura Brugulat 
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[El desassossec] 

"Són 73,13 euros". Pagà i agafà el canvi. Va llençar els dos cèntims a les escombraries i , 
després d'omplir una butlleta de descompte per a detergent, una altra que el confirmava 
com a soci de platí d'una marca de galetes, i de posar trenta-cinc cèntims en una urna de 
l 'associació protectora dels escarabats vermells inofensius, va sortir del supermercat i va 
enfilar cap a casa, satisfet, amb la compra dels dissabtes a les mans. Somreia, se sentia 
ple. Després d'incomptables caixes de galetes ja podia gallejar, en cercles íntims, de la 
seva renovada posició comercial: ara, per cada quatre caixes comprades en tindria una 
de regal. Només calia que ensenyés a la senyoreta de la caixa la seva targeta de platí. 
Somreia, satisfet, transitant per un dissabte lleuger. 
Ja a casa, començà a endreçar-ho tot. Les galetes al prestatge de les galetes, el detergent 
al del detergent i el detergent blau allà on hi tenia els detergents blaus. "El suc de taronja", 
va pensar. Haver descobert, després de provar-ne tants, l ' únic que li feia sentir l'acidesa del 
suc que li espremia l'àvia quan era petit l'emocionava. Que no fos suc natural malgrat que 
al cartró ho afirmés li era absolutament igual. "L'acidesa -pensava-, és àcida de veritat. És 
la meva", es deia cofoi. Va agafar el rotllo de paper d'alumini i el va desar al prestatge dels 
rotllos de paper d'alumini. Maquinalment, fins que es fixà en la capsa. "16m", va llegir-hi. 
"Setze metres?", va preguntar-se amb perplexitat. "Segur?" "Com ho sé que n'hi ha exacta
ment 16 i no, per exemple, 15m30? Qui ho sabia si, des dels segles dels segles -hi havia algun 
artefacte que hagués superat amb tanta dignitat com el paper d'alumini els capricis de la 
modernitat?-, no l'havien estat entabanant?" Ja no estava satisfet. Se sentia enganyat. El 
plàcid matí de dissabte se li havia esgarrat. No podia, "no, de cap manera", desar el rotllo 
sense estar segur que allà hi havia 16 metres. Potser més, però en cap cas menys. 
Agafà el rotllo i , diligent, el desenrotllà. Mica en mica fins a tenir-lo tot estès, d'un cap a 
l'altre. Agafà el cartabó vell i fidel que l'havia acompanyat en totes les baralles de l'escola 
i mesurà, amb extrema exactitud, el paper d'alumini estès laboriosament. "Ho sabia: 
15m73". Es desmuntà. Quants metres li havien manllevat en la seva vida, fidel com era al 
paper d'alumini? Quants centímetres falsejats? Desassossegat, s'imposà tornar el rotllo im
mediatament. Tenia el tiquet de la compra perquè sempre el guardava al calaix dels tiquets 
de la compra. Hi aniria i els n'explicaria quatre o cinc de ben dites. Només havia d'enrotllar 
el rotllo i fer-hi via. "Només?" 
Observà els 15m73 estesos al terra, insensibles. Com s'ho faria ara per enrotllar-los i deixar
los presentables? 
"Manel, carinyo, ja sóc aquí" sentí que li deien, de sobte. 

Jordi Plà 
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Pacte per a l'educació? 

A Catalunya ja s'ha aprovat una llei d'educació més o menys consensuada entre els partits 
polítics. Aquesta llei depèn, però, de les normatives que imposen les lleis de l'Estat espanyol. 
Per aquest motiu és important que, en aquests pròxims mesos, aparegui com a un compromís 
polític del govern espanyol la necessitat d'arribar a un pacte d'estat sobre l'educació entre els 
partits presents a les corts de Madrid. El pacte es presenta complex per les distàncies que en 
alguns aspectes es donen entre PP i PSOE, però alhora és molt necessari perquè la vida educa
tiva dels centres i els projectes educatius dels alumnes i les famílies no poden estar pendents 
dels continus canvis educatius que en els darrers anys s'han viscut, amb l'arribada al govern 
de l'estat de la dreta neoliberal o bé de la socialdemocràcia descafeïnada. El sistema educatiu 
necessita una estabilitat que no ha d'entendre's solament com el producte del consens polític, 
sinó que sobretot ha d'expressar que l'educació és un dret i també una obligació de l 'estat 
amb els ciutadans. El sistema educatiu ha d'estar al servei de la ciutadania i no dels principis 
ideològics dels partits. 

Un pacte per a l 'educació d'àmbit estatal ha de passar per la renúncia a les particularitats polí
tiques dels partits o bé per un consens sobre els eixos bàsics per aconseguir un sistema educatiu 
per a tothom. Segurament és més factible un pacte que respongui a objectius socioeducatius 
concrets que el consens entre les allunyades posicions que mantenen els principals partits de 
l'estat. Quines serien les qüestions a pactar? 

Una primera qüestió és la defensa de l'escola pública , entenent que aquesta no pot renunciar 
a la vocació de servei que ja he esmentat. La segona qüestió és la lluita contra l'alt percen
tatge de fracàs escolar (es calcula que prop del 30% de l'alumnat no aconsegueix el graduat 
en ESO). Quan parlem d'aconseguir més èxit en les trajectòries dels alumnes, volem dir que 
cal fer més flexible el sistema per donar sortida formativa als que més dificultats tenen i més 
recursos per ajudar als centres que atenen a la població amb menys oportunitats. El tercer 
repte recull la necessitat de frenar l 'alta taxa d'abandonament dels estudis, cal que els joves 
continuïn formant-se un cop acabats els estudis obligatoris. L'últim tema, i per aquest motiu 
no el menys important , és el respecte per la diversitat cultural i lingüística que conforma això 
que anomenem Estat espanyol. 

Josep Miquel Palaudàrias 

Taller Josep Sagué, S.L. 
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Llagosterencs arreu del món 

Deixem enrere l'excentricitat de Dubai per descobrir Delhi de la mà de l'Enric Donate 
Sanchez. l'Enric, Màster en Història del Món Contemporani i Doctorant en Història Contem
porània, és un llagosterenc de 28 anys molt entusiasta que fa un any que viu a la capital de 
l'Índia. A continuació, ell mateix ens explicarà com està vivint la seva aventura personal i 
professional a Delhi. 

Què és el que t'ha portat fins a l' Índia? Quina tasca hi estàs realitzant? 
A l'Índia m'hi ha portat anys de casualitats. En la darrera ocasió, vaig arribar com a lector 
d'espanyol del MAEC-AECI a Jamia Millia lslamia, la Universitat Musulmana de Delhi; vaig con
tinuar com a guia de viatges solidaris, treballant per SETEM Catalunya, i, en el futur, seré el 
primer professor de català al país. 

Referent a l ' ensenyament del català, gràcies a la teva iniciativa s'han batut rècords 
d' inscripcions als cursos de català a Delhi. Com es viu un fet així? 

la idea dels cursos de català va ser de la directora del centre, la Dra. Sonya Gupta. Ella ha 
fet estades a la Universitat Rovira i Virgili i és una gran interessada en la cultura catalana. De 
seguida vam tenir el suport del lector de portuguès, que en fou el coordinador, del rector de 
Jamia, que va aprovar el nostre programa de curs d'estiu, i de l'Institut Ramon llull que en va 
fer el patrocini i ens va enviar materials. Aquí va començar la feina dura perquè un cop acon
seguit el suport institucional ens calien alumnes. Molta gent del meu voltant em deia que no 
tenia sentit aprendre català per un indi. Nosaltres no érem tan pessimistes, però no esperàvem 
omplir les 30 places que ofertàvem. les 150 sol·licituds en tres dies van desbordar les nostres 
expectatives. Com a mesura d'urgència vam obrir un segon grup i vam poder donar cabuda a 
70 estudiants. Evidentment, això és un orgull i un honor, ja que ni en els nostres pronòstics 
més optimistes hi entrava aquest èxit. Crec que vam fer una bona proposta pedagògica en un 
moment adequat i el destí se'ns va girar de cara. 

Explica ' ns alguna anècdota que hagis viscut amb els teus alumnes durant les classes. 

Sens dubte, el dia de Sant Jordi. Vaig portar roses per a tots els alumnes, nois i noies. El pla era 
veure una pel·lícula que ens havia deixat un professor de JNU, una altra universitat de la ciu
tat. Quan vam posar en marxa el DVD els altaveus no funcionaven bé, així que va tocar veure-la 
sense so i només llegint els subtítols. la pel·lícula, Tempus fugit, va causar tal furor que ni 
un alumne es va aixecar de la cadira durant una hora i mitja, tot i que estàvem veient una 
pel-lícula muda. No m'ho podia creure. Els hi va agradar tant que em van demanar el disc per 
fer-ne còpies. En acabat, una de les meves alumnes em va portar un llibre. S'havia assabentat 
de la tradició del dia de Sant Jordi abans que jo l'expliqués. Va ser una sorpresa magnífica. En 
el número dos posaria el dia en què vaig aconseguir que cantessin "En Joan petit quan balla". 
Posar a un grup d'adults indis a cantar i ballar una cançó infantil és molt complicat. Els indis són 
força vergonyosos, però va sortir bé i suposo que molts se'n recordaran tota la vida. 
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Sembla que tot et va sobre rodes! Quina valoració en fas de la teva estada a l 'Índia? Tant a nivell personal com pro
fessional. 

He après a ser molt flexible tant a nivell personal com professional. A la feina cal poder fer de tot. El departament 
d'idiomes de Jamia és un centre jove i , per tant, cal que tots ens ajudem, ja sigui per organitzar un seminari sobre la 
revolució cubana, un curs d'estiu de català o un festival de cinema rus. També amb les classes, perquè els imprevistos 
a l'Índia estan a l'ordre del dia. Talls de llum, mancança de materials, rigors climatològics, absència d'alumnes ... 

-

tot pot passar i cal respondre a aquests condicionants amb celeritat. Finalment, i en un sentit més global, he fet una 
mica de tot: he ensenyat, però també han sorgit diverses oportunitats de feina molt interessants. En el darrer any he 
doblat a l'emperador Shah Jahan per a una obra sobre el Taj Mahal, he fet traduccions de llibres escolars, he inter
pretat hindi per grups de viatgers en zones aHlades de Rajasthan, he transcrit entrevistes sobre temes mediambientals 
per a un periodista que treballa a Tailàndia, he escrit sobre viatges, sobre història i sobre cultura per diversos mitjans 
de Taiwan, Turquia i Espanya ... I segur que em deixo alguna cosa. En definitiva, em sento una persona molt afortunada 
que s'enfronta a nous reptes gairebé cada dia, i tot això en un país increïble. 

A més d'increïble l'Índia és un país amb molts contrastos. T'ha costat adaptar-te al ritme de vida hindú? Creus que és 
un país fàcil per viure? O hi ha coses a les que un no s'acaba d'acostumar? 

Tan de bo fos un país fàcil. Per sort parlo hindi i ja havia viscut a l'Índia en períodes més breus els anys 2002, 2004 
i 2006. Delhi és com la meva segona pàtria i tot i ser una ciutat que espanta quan hi arribes, me l'he fet meva i 
m'encanta viure-hi. Evidentment, hi ha un munt de coses a les que mai t'acabes d'acostumar: la pobresa, el caos 
circulatori, la contaminació, els mals de panxa ... t'hi acostumes i no t'hi acostumes. Arriba un dia en què ho ignores 
per seguir endavant, però de tant en tant et ve un flash de lucidesa i t'adones d'aquestes coses. Per mi la clau està en 
integrar-se en la vida índia, però alhora saber quin és el teu lloc, d'on véns i què ets. Mai he intentat fer-me passar 
per un indi, però intento que els altres em considerin un més. Contradictori? 

Què és el que més t ' ha xocat d'aquest país, a nivell de tradicions i costums. 

Coneixeu l'anunci de Turisme de l'Índia? L'eslògan és " lncredible lndia". No sabeu quantes vegades he repetit aquesta 
frase. L' Índia et sorprèn tantes vegades que t riar una cosa que m'ha xocat suposaria un esforç sobrehumà. Hi ha mi 
lers de festivals amb les seves tradicions particulars a cada regió. Els estrangers acostumen a conèixer Holi i Diwali. 
A mi em fascina Dussera, la història de Rama esceni ficada en 10 dies que acaba amb la crema del diable Ravan en 
un lloc públic. Però sigui quina sigui la celebració que ens creuem, impressiona la intensitat amb què la viuen. És 
quelcom més enllà del folklore , és fe popular en estat pur. A un nivell més quotidià, per a mi, el gest més bonic de 
la cultura hindú és tocar els peus de la persona a qui respectes. És un costum que es repeteix tant dins les famílies 
com a l'entorn social i laboral. Demostra la humili tat davant els grans, que sistemàticament et toquen l'espatlla per 
aturar-lo. Les noves generacions, que somnien amb un país nou, amb trencar amb moltes de les cadenes que aturen 
el desenvolupament de l'Índia, mantenen així el lligam amb les seves arrels. 

, 
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Abans has comentat que anteriorment j a havies estat algunes temporades a l ' Índia. Com recordes aquelles primeres setma
nes? Haguessis tornat a puj ar a l'avió per tornar cap a casa? 
La primera setmana, la del 2002, va ser un infern. No sabia què hi feia a Delhi perquè jo volia anar a Beijing. El programa 
de cooperació acadèmica amb la Xina es va cancel-lar i algú em va dir que triés Índia, que tant per tant era el mateix. 
Crec que no havia estat a l'Índia aquesta persona. De totes maneres, mai hagués tornat a casa. Era un repte - i el bitllet no 
permetia canvis-. Les següents vegades la sensació d'estar fora de lloc dura un dia, potser dos. Després l ' Índia t'atrapa. Si 
hi has tornat és perquè en el fons te l'estimes. 

De tot el que t 'envolta a l ' Índia, hi ha alguna cosa que et faci recordar Llagostera? 
Les vaques? Si hagués de trobar alguna semblança potser us diria que el ritme de vida a Jamia, que ve marcat per les cinc 
crides a l'oració de les mesquites . D'alguna manera és com anar sentint les hores al campanar. Però, a part d'això, no hi 
ha moltes semblances. 

I si poguessis, què t 'enduries del poble? 
La meva família , encara que fos només per uns dies. M'agradaria que veiessin on visc i perquè m'agrada tant. Encara que 
els ho expliqui quan torno, ells no ho poden entendre. A part, també m'enduria la peixateria i la carnisseria on compra la 
meva mare. A Delhi trobo a faltar el menjar casolà, sobretot el porc, la vedella i el peix; o no existeixen o són caríssims. I, 
ja que hi som, també m'enduria el Casino, per poder esmorzar amb el diari, un bon cafè i un bon entrepà. 

La idea de tornar a l'Índia i acabar vivint aquesta experiència, ja la tenies premeditada o va sorgir sobre la marxa a remolc 
de les circumstàncies? 
Sempre havia volgut tornar a Delhi per un any o dos. Així que vaig buscar les maneres viables per quedar-m'hi treballant. Els 
programes de lectorat del MAEC-AECI em van semblar la millor forma de seguir vinculat al món acadèmic i amb sort poder 
tirar endavant la meva tesi. El que ha anat passant després, en canvi, ha sortit sobre la marxa. 

Així doncs, la teva estada a l'estranger continuarà en peu durant uns quants anys més o d'aquí poc ja serà hora de tornar? 
Visc el present. El món és molt gran i queden moltes oportunitats per explorar. De moment, però, em quedo un any més. 

Si voleu conèixer a fons el dia a dia i les experiències d'aquest llagosterenc a Delhi, a més de conèixer d'altres coses que 
passen a l'Índia, us invitem a visitar el blog de l'Enric: http: / /delhicatessen.wordpress.com/ 

L'Enric durant una de les visites de l'ONG a l'àrea rural de Rajasthan 
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COMEN CAR 
Les Religioses de Sant Josep es van fundar a Llagostera l'fny 1900 amb la missió de servir els malalts de l'hospital, i han 
estat les responsables del centre geriàtric durant més de 100 anys. Va ser el setembre de l'any 1965 quan les religioses 
van ampliar la seva missió fent·se càrrec del Col·legi Nostra Senyora del Carme, l'escola que les germanes Carmelites, les 
actuals Vedrunes, acabaven de deixar. Lucila Huelga, Ana Ramírez, Florentina Fuente, Hermenegilda Santamaría i Àngeles 
Carreras van ser les germanes encarregades d'iniciar l'activitat docent . 

El Col·legi Nostra Senyora del Carme era una escola concertada catòlica on durant els primers anys s'hi oferia l'especialitat 
de "Batxillerat i Comerç" , uns estudis que es feien en aquella època i gràcies als quals moltes alumnes van poder accedir 
als estudis universitaris. 
L'any 1970, amb la reforma educativa, es va impulsar la Llei General d'Educació i Finançament, que va suposar un important 
esforç de modernització del sistema educatiu. Aquesta reforma contemplava l'ensenyança primària obligatòria fins els 14 
anys (l'E.G.B.). 
En èpoques de canvis, les germanes restaven atentes a qualsevol possible reforma o millora per al centre, de manera que 
quan va ser possible convertir l'escola en un centre mixt van acollir l 'iniciativa de bon grat. D'aquesta manera, finalment 
l'escola va poder obrir les seves portes a nens i nenes, i així donar més oportunitats a les famílies llagosterenques. 

El dia a dia al col·legi va transcórrer amb total normalitat fins el 18 de desembre del 2006 en què les Religioses de Sant 
Josep van haver de presentar al Departament d'Edudació de Girona la petició de cessament de l'activitat escolar. Els motius 
del tancament s'adduïen a la impossibilitat de dur a terme les reformes que calien fer perquè les instal·lacions complissin 
les noves normes mediambientals. La falta de recursos del centre no permetia afrontar unes obres valorades en més de tres 
milions d'euros i per aquest motiu, després de 44 anys de pràctica docent, les germanes van decidir clausurar l 'escola. Així 
doncs, el mes de juny passat el col·legi va tancar les seves portes definitivament. 

El tancament del Col·legi Nostra Senyora del Carme ha comportat l'obertura d'una nova escola a Llagostera, en aquest 
cas una escola pública. El centre, que porta per nom CEIP Puig de les Cadiretes, es va inaugurar el dia 14 de setembre 
d'enguany per emprendre un llarg camí dedicat també a l'educació. 
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Per saber més coses sobre la nova escola hem fet una entrevista a Nuri Solà, la directora de l'escola; qui millor que ella per 
donar-nos-la a conèixer. 

Nuri, explica'ns com has passat de mestra del CEIP Lacustària a directora del CEIP Puig de les Cadiretes. 

Al final del mes de novembre de 2008, el Departament d'Educació inicià les gestions oportunes per trobar un equip directiu 
responsable de dur a terme les actuacions necessàries per l'entrada en funcionament de la nova escola del municipi. Vaig 
rebre l'oferiment d'anar al capdavant del projecte i el vaig acceptar de molt bon grat. 

El CEIP Puig de les Cadi retes va obrir les seves portes fa poc més d'un mes. Quines perspectives tens com a directora del 
centre per aquest primer any de funcionament? 

Iniciar el curs amb total normalitat suposà una gran satisfacció a la comunitat educativa del centre. A partir d'aquest 
moment es tractaria de desenvolupar el projecte educatiu de l'escola amb la participació de tots els sectors involucrats. 

A l'equip de mestres hi ha algun professor del CEIP Lacustària o del Col ·legi Nostra Senyora del Carme? Com viu el claustre 
l'inici d'un nou curs en una nova escola? 

El centre compte amb un equip docent format per 21,5 mestres, dels quals 6 procedim del CEIP Lacustària i 7 viuen al poble. 
Els meus companys d'equip directiu, Mireia Camps (cap d'estudis) i Pere Vilà (secretari), eren membres del claustre del 
CEIP Lacustària fins el mes de juny. La percepció unànime de l'equip docent és que treballar en una escola de nova creació 
suposa un gran esforç però al mateix temps és un repte molt engrescador. 

Les instal·lacions del centre són una meravella, tot i això hi trobeu a faltar alguna cosa? 

Tota la comunitat educativa està molt satisfeta amb les instaHacions del col·legi. L'arquitecte responsable del projecte 
d'obra i tots els seus col·laboradors han creat una escola espaiosa, lluminosa, molt acollidora, amb tots els elements neces
saris per dur a terme una bona pràctica educativa. La dotació de mobiliari d'enguany va arribar al centre al final de juliol i 
L'equip informàtic corresponent a Les aules i a la sala d'informàtica a principi de setembre. 

Quins equipaments i serveis ofereix l'escola als seus alumnes? 

L'escola consta de dos mòduls: un de planta baixa amb el gimnàs, cuina, menjador, secretaria i consergeria, i un altre mòdul 
de tres plantes. El parvulari està situat a la planta baixa, amb sis aules ordinàries, aula de psicomotricitrat, aula de desdo
blament, tutoria i biblioteca. El pati reuneix molt bones condicions per al joc dels infants d'aquest cicle. Educació primària 
està situada a la 1a i 2a plantes amb 12 aules ordinàries (enguany n'ocupem sis), aula de plàstica, aula d'informàtica, aula 
de música/audiovisuals, aules de desdoblament i tutories. El pati consta de tres espais diferenciats: 
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pista esportiva enorme per al joc actiu, una sureda per al joc tranquil i un porxo. Limitant amb els dos patis es troba l'hort 
escolar. El centre ofereix a les famílies els següents serveis contractats per la junta de l' AMPA: menjador escolar, acollida 
matinal, acollida migdia per als alumnes d'infantil amb germans a primària i activitats extraescolars. El servei de transport 
escolar és gestionat pel Consell Comarcal del Gironès. 

I ja teniu disseny per als xandalls i bates? 
El mes d'abril la junta de l'AMPA inicià el procés per al disseny de la bata dels alumnes d'educació infantil i cicle inicial i 
el xandall per als alumnes de tots els nivells. Al mateix temps, els alumnes del col·legi Ntra. Sra. del Carme participaren 
en l'aportació d'idees mitjançant els seus dibuixos, per a l'elecció del logotip del centre. Agraïm enormement la dedicació 
i esforç dels membres de la junta de l' AMPA que d' ençà del mes de març treballen intensament en benefici de totes les 
famílies del centre. 

L'escola acull 260 alumnes, com estan organitzades les aules i quants grups hi ha de cada curs? 
A educació infantil hi ha sis grups: tres tutories de P3 amb alumnes procedents de les llars d'infants del municipi i alumnes 
no escolaritzats anteriorment, dues tutories de P4 amb alumnes provinents dels col·legis Lacustària i Ntra. Sra. del Carme 
i una tutoria de PS originària del Ntra. Sra. del Carme. A educació primària hi ha sis grups, un per nivell de 1 r a 6è amb els 
alumnes procedents del col·legi Ntra. Sra. del Carme i altres del CEIP Lacustària i escoles de les rodalies de Llagostera. 

Com és la relació amb l'altre CEIP? 
La relació entre ambdós centres és del tot favorable. En tot moment rebem el suport de la direcció del CEIP Lacustària. 
Compartim un mateix objectiu, treballar en benefici de la comunitat educativa de Llagostera. Així mateix, hem programat 
conjuntament activitats en horari lectiu, a fi de facilitar la relació entre els alumnes i els docents dels dos centres. Per 
altra banda, les AMPA's de les dues escoles estan en contacte per tal de coordinar-se per organitzar plegades activitats per 
als infants de les dues escoles. 

Ja per acabar, l'equip directiu considereu que la comunitat educativa s'ha involucrat en la posada en marxa del nou CEIP o 
us heu sentit desemparats en algun sentit? 
L'equip directiu del centre, en nom de tota la comunitat educativa del CEIP Puig de les Cadiretes, agraeix a "El Butlle· 
tí" l'ocasió de poder transmetre públicament el nostre reconeixement a les famílies del centre per la seva confiança en 
l'escola, als equips directius dels col·legis Lacustària i Ntra. Sra. del Carme per la seva col·laboració i participació en 
l'entrada en funcionament del centre, i a les institucions Ajuntament de Llagostera i Departament d'Educació per la seva 
implicació en tot moment en el projecte. 

Per finalitzar aquest reportatge només volem dir que tot i que la forma de l'escola ha canviat l'objectiu que persegueix és el 
mateix, i això és el que importa. En aquesta vida, per sort, quan es tanca una porta se n'obre una altra, i davant els canvis 
hem de saber reaccionar i adaptar-nos, perquè de les situacions canviants sempre se n'aprèn alguna cosa. 

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

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

Jordi Mir, Eduard Carreras iMita Casanovas 

~ 

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

Telèfon i Fax 972 83 02 06 
comascorrius@ holmail.com 

Carrer Maiena, 15 
17240 LLAGOSTERA 

(Girona) 
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LA GRIP A 

Què és la Grip A (H1 N1 )? 

És una malaltia infecciosa provocada per un virus. 

Com es transmet? 

Igual que la grip comuna, de persona a persona a través de petites gotes que surten del nas o de la boca per la tos o es
ternuts. També es pot transmetre per la saliva i altres secrecions, i per contacte amb superfícies contaminades. 

Símptomes de la Grip A 

Són els mateixos que la grip comuna: febre alta (igual o superior a 38°C), malestar general, tos, dificultat a l'hora de res
pirar, mal de cap, manca de gana, artràlgies i dolors musculars, i mal de coll. A més, també pot ocasionar nàusees, vòmits 
i/o diarrea. 

Què podeu fer per protegir-vos i per protegir els altres? 

Fer servir mocadors de paper per tapar-vos la boca i el nas en tossir o esternudar. 
Llençar els mocadors de paper després de fer-los servir. 
Rentar -vos les mans sovint amb aigua i sabó. 
Mantenir una bona ventilació dels espais tancats. 
No tocar-se ets ulls, ni et nas, ni la boca sense rentar-se tes mans prèviament. 

Què hem de fer si sospitem del contagi? 

Romandre a casa mentre durin els símptomes per evitar contagi. 
Beure força. 
Reduir ta febre mitjançant antitèrmics i mesures físiques com pot ser et bany, no abrigar-se en excés i estar en espais 
lleugerament airejats. 
Evitar contacte directe (en la mesura del possible) amb altres persones. 
Extremar les mesures higièniques (no compartir tovalloles, neteja freqüent de les superfícies, etc) 
Delegar tasques (tramitar ta baixa, medicaments, compres ... ) a persones properes. 

En cas de presentar símptomes de grip, sobretot febre alta que 
no cedeix amb les mesures explicades anteriorment, dificultat 
respiratòria o empitjorament general, posar-se en contacte amb 

HORARI 

l'equip de salut explicant la situació. 
CAP LLAGOSTERA I Telf. 972 83 12 03 

CENTRE VETERINARI 
LLAGOSTERA 

- Mali: de 11"30 a 1"30 (excepta dimecres) 

- Tarda: de S e 8 

• Dissabtes: de 11"30 a 1"30 

(Ju liol I A<;¡ost dimecres meti obert) 

el Flvaller, 2 

Equip Sanitari Consultori Llagostera 
ABS Cassà de la Selva 

jOAN XIRGU I (IURANA 
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BONS MOMENTS 

La nostra experiència com a mestres va molt lligada a la vida del Col·legi Ntra. Sra. del Car
me. Per a molts de nosaltres ha estat la primera i única escola on hem treballat, alguns des 
de fa més de trenta anys, i en lloc de ser un inconvenient ha estat una sort. 
Aquests anys treballant tots junts ens ha permès fer un bon equip de mestres, ens ha per
mès fer del nostre col·legi un lloc acollidor, obert a totes les famílies que ens han confiat 
l'educació dels seus fills . El poble de Llagostera ha sofert grans canvis al llarg d' aquests anys 
i l'escola ha sabut adaptar-se a les necessitats del poble. Els mestres com a professionals 
ens hem anat formant, hem après noves metodologies, noves tecnologies, hem compartit 
experiències amb altres mestres ... i tot això ho hem incorporat a la nostra escola. Però el 
que sempre hem mantingut durant tots els anys ha estat el fet de ser una escola oberta, 
dialogant, receptiva a tots els alumnes, on no hi ha mancat en cap moment el respecte 
envers els mestres i els companys. És cert que la nostra escola era petita, amb molts anys 
a l'esquena, potser necessitava alguns canvis, algunes reformes ... però era la nostra escola 
i per a nosaltres l'escola més bonica de totes, la que cada començament de curs fèiem 
més nostra penjant murals a les parets de les aules, i la que cada final de curs ens costava 
deixar quan acomiadàvem els alumnes. Llavors sabíem que aviat començaria un altre curs, 
però ara s'ha acabat. Després de més d'un mes del començament del curs 09/10 els nostres 
ex-alumnes estan tots junts en una escola nova, gran, lluminosa, al mateix poble; nosaltres 
els mestres ens hem hagut de separar, estem tots en altres escoles, amb altres companys, 
amb altres alumnes i només esperem ser ben rebuts i acollits com ho vam ser per la gent 
de Llagostera. 
Moltes gràcies per tots aquests anys , sobretot pel recolzament que hem tingut per part de 
pares i ex-alumnes durant aquests últims cursos després de la inesperada notícia. Com diu 
la cançó: No és un adéu per sempre ... 
Mai no és tard per començar de nou. 

Una abraçada ben forta. 

Els mestres 
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EL MUR DE LA FIRA D'ENTITATS 

Durant la celebració de la 1 a Fira d'Entitats del poble "El Butlletí" va posar a disposició 
del públic un mur on escriure la seva opinió i suggerir temes per a futurs reportatges de la 
revista. Aquests són els resultats: 

Els llagosterencs donen el semàfor vermell a: 
- la falta d'aire condicionat al Casal i al Casino 
- l 'excés d'especulació als camps de Can Boada 
- la falta de compromís de l'Ajuntament per poder tornar a fer funcionar el circuit d"'Els 
Cremats" 
- les obres als nostres carrers, ja que s'estan allargant massa i de forma molt desordenada 
- la falta de participació per part del poble 
- la zona blava 
- els 2 mesos de vacances que ha fet " El senyor del pis de dalt" 

I en canvi consideren que es mereix el semàfor verd: 
- la posada en marxa de la fira d'entitats 
- que Llagostera hagi aconseguit el Pla de Barris 

D'altra banda, hem pogut saber que els apartats de la revista que més agraden són el re
portatge i l'"Escapa't!". L'un perquè tracta de temes d'interès local i l'altre perquè difon 
llocs singulars del nostre poble. 
I finalment, els suggeriments que vam rebre per a futurs reportatges van ser fer una compa
ració entre la joventut de Suècia i la de Llagostera, comentar la persecució dels fumadors i 
els drets dels no - fumadors, i fer una menció a les "The Four Flowers" , el1 r equip off road 
femení de Llagostera. 

El col·lectiu de redacció de la revista tindrà en compte els suggeriments rebuts i dóna les 
gràcies al públic de la fira que va participar al mur de "La veu del poble". 

laveudelpoble 
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EL TEMPS 

El temps, impacient, passa sense adonar-nos-en. 
Sovint diem que perdem el temps, que se'ns escapa el temps, que no tindrem temps de res, que tot ho cura el temps, que 
el temps dirà . . . Però el temps només és una unitat de mesura que quantifica l'estona de vida que portem i la que ens queda. 
El temps és relatiu; el temps és rapidesa o lentitud, el temps és veure com passa alguna cosa que, potser, no sabràs mai si ha 
arribat a tenir sentit. El temps és esperar, el temps és recordar. El temps és ara, és ahir i és demà. El temps vola i se'n va. 

Sovint, a causa dels nombrosos estats de pànic que vivim (del tipus "estic perdent el temps") intentem immortalitzar (fre
qüentment amb fotografies) els moments que pensem que són -o podran ser- importants i/o rellevants en la nostra vida. 
El que no tenim en compte és que en les fotografies només s'hi guarden instants d'un present ja passat que no tornarem a 
viure mai més exactament igual, per molt que les mirem i remirem mil vegades. 

Els moments són instants que fugen i que, a vegades, ens entossudim a voler-los reviure sense tenir en compte que el ver
dader encant d'aquests és la seva singularitat. 

Cristina Puig 

QUI ENS HA ROBAT LA TARDOR? 

Sandàlies, pantalons curts, samarretes de t i rants, orxates, ulleres de sol i barrets de palla. No; això no és la radiografia 
d' un matí d'agost, sinó que aquesta ha estat la tònica de les dues primeres setmanes de tardor. I tranquils que no aneu 
equivocats, la tardor comença el21 de setembre i això ho estem vivint a mitjan mes d'octubre (quan escric aquest text). 
El temps és boig? Estem entrant en una nova època de desestabilització climàtica com ja ha ocorregut en temps passats? 
O realment hem de començar a prendre consciència de la responsabilitat que ens pertoca als humans en la variabilitat 
climàtica? 
Malbaratament d'energia, excessos d'emissió de gasos de combustió, la destrucció de la capa d'ozó ... Realment no som 
científics ni tenim respostes a aquesta qüestió, però el que ens hauríem de començar a replantejar és si només és el clima 
el que té tendència a la bogeria. 
Llagosterencs, seguim reciclant, i preparem-nos per qualsevol cosa que pugui passar ... 
Que s'acabi ja "l'estiu"! Que ja toca! 

Com participar a "La veu del poble"? 

La ve"lna del soterrani 

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

Clavegueres · CoHectors 
Baixants· Canonades 

Fosses sèptiques 

GIRONA • LLAGOS TERA • R OS ES 
SERVEÏPEFIM-ANENT 24 HORES . -
URGEN CiÈS NOCTURNS i FES FI US 1]' 972 83 15 09 

CI Albertí, 20 
Tel.972 83 0913 Mob.609 45 86 87 

17240 LLAGOSTERA {Girona) 

JOSEP ANGLADA 
MANEL MOLINA 

pintura ··· decoració LLAGOSTERA 

Tel. 972 80 52 08 ~ 972 46 35 78 

L.AIVIPISTERIA 

J.FA 
Passeig Pompeu Fabra. 49 

Telèfon ( 9 72) 83 03 64 
LLAGOSTERA 

IMPRENTA 

[i] ~;d;;A 
Carrer Camprodón, 24 
Tel. i Fax 972 830 210 17240 LLAGOSTERA 

Embotits i Carns 

Almogàvers, 13 
Tel. 972 830 299 17240 LLAGOSTERA 
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En aquesta entrega d"'Escapa't!" us proposem visitar un dels petits raconets del massís de 
l'Ardenya, situat entre Llagostera i Tossa. Un indret ombrívol, fresc a l'estiu i molt agra
dable de visitar sobretot a la tardor i a la primavera. Es tracta de la font Dalmau i el seu 
entorn. 

Localització: Altitud: 266 m 
Latitud: 41 . 45'58.10"N 
Longitud: 2"55 '03.32"E 

Com arribar-hi: Sortirem de Llagostera per agafar la carretera GIV-6744 en direcció Sant Llo
renç. En arribar al punt on la carretera es bifurca seguirem en direcció al veïnat esmentat, 
que passarem de llarg fins arribar a la urbanització Font Bona, exactament a "tranquinell", 
que és la cruïlla on hi podem trobar la caseta d'informació, les bústies de la urbanització 
i d'on parteix el camí que porta a la font Dalmau. Fins aquí haurem recorregut uns 7km. 
Aconsellem deixar el vehicle en aquest punt a causa de les males condicions del camí fores
tal, i recomanem fer la continuació del recorregut a peu ja que d'aquesta manera podreu 
observar millor el relleu del massís de Cadiretes i el seu imponent paisatge. 
A 1.3Km, un quart d'hora caminant i tot seguint el camí de sorra principal, ja arribarem a 
la font Dalmau. 

Mapa: Vista satèl·lit del detall: 

La font Dalmau: 
La sensació que es respira és d'estar en un indret gairebé màgic, quasi gens alterat per 
intervencions humanes, tot un t resor natural ja en el terme de Tossa. L'aigua sorgeix de les 
entranyes de la muntanya a través d'un petit canal metàl·lic i acaba desembocant al rierol 
a través d'una petita llera prodüida pel mateix pas de l'aigua. 
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Aquesta font està decorada amb unes rajoles blaves gaire
bé ocultes per la mateixa vegetació, i al seu costat hi ha 
un monòlit de pedra on hi està inscrit el nom i la data de 
la font. 
Sota l'ombra dels plataners hi podem trobar una taula de 
pedra, també decorada amb les mateixes rajoles blaves, i 
els seus corresponents bancs. Malauradament, tot el con
junt es troba en un estat de conservació força dolent. 
De ben segur, la taula i els bancs van servir en múltiples 
ocasions per celebrar-hi dinars de germanor, esmorzars de 
caçadors i treballadors del bosc. 
Pel que fa a la vegetació de la zona, hi podem trobar espè
cies de diferents hàbitats: llorers, gatells, grèvols, cirerers, 
castanyers, trèmols, moixeres de pastor, verns, avellaners i 
també l'herba de la gota (Drosera rotundifolia) una planta 
insectívora i escassíssima al massís. 

Terme de la font Dalmau: 
Situant-nos per sortir de la font Dalmau i tot just havent 
travessat el rierol, trobarem a mà dreta una petita espla
nada des d'on parteix el camí que ens portarà fins al terme 
de la font Dalmau, tan sols recorreguts cent metres. Està 
situat ben bé al costat del rierol, on l'aigua a part de pas
sar-li pel costat li passa també per sota, envoltat per una 
vegetació frondosa que impedeix el seu accés i visibilitat. 
El terme està format per dos grans blocs granítics, un al 
costat de l'altre. El més gran s'anomena "l'illa Grama
nesa", el qual hi té inscrits els noms de Llagostera, Tossa i 
d'altres que us convidem a descobrir. 

Molí d'en Rissech: 
Ja de tornada cap a "tranquinell", on hem deixat el vehi
cle, tindrem la possibilitat d'apropar-nos al molí d'en Ris
sech. 
Transcorreguts uns tres-cents metres des de la font Dalmau, 
a mà esquerra trobarem un camí notablement poc transitat 
perquè és poc visible i amb un fort pendent. Aquest ens 
conduirà en pocs metres cap al molí. 
Aquesta edificació resta amagada rere una gran massa de 
vegetació que el fa passar gairebé desapercebut. El molí 
forma part de la gran propietat del Mas Rissech, tal i com 
indica la inscripció que es pot llegir a la llinda de la porta 
d'entrada. Recomanem no entrar dins el molí pel perill que 
comporta a causa del seu mal estat de conservació. 

Tot tornant cap al poble podreu gaudir, en certs punts que 
ja sabreu veure, d'unes molt bones vistes de Llagostera. 

; escapa't! 

Per a les següents edicions d"'Escapa't!" acceptem suggeriments de llocs de què n'hagueu sentit a parlar o que us agra
daria que tractéssim. Els podeu enviar al correu electrònic: caminspimpam@hotmail.com. 

Salut i camins! 
Els 49ers 
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----- e e e Lourdes Casas e e e e Centre fiSIOteràpia I recuperació funcional 

C1 Camp1odon. 5 1 17240 Llagostera 

Tel 972 83 22 16 - Fa> 972 83 19 76 Lcasascentretlqmatl r:om 
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GISTIÓ AIBIINTAE 
Dl USIDUS, S.L. 

RECOLLIDA DE 
RESIDUS URBANS 

/ h' am.r. 
Comerciar \ 

~TR? 

Mobles Mulà 

Comercial MESTRES, S.A. 
Pol. Ind. C/lndüs tria , 1 · 3 

17240 llAGOSTERA (Giro na ) 
Tel. : 972 8 3 0 2 95 - Fax : 9 72 8 3 11 Ol 

INDUSTRIAS CRISTINENCAS, SA 
Ctra. C-65, km 8- TELÈFON 972 83 06 60- FAX 972 8313 74 - 17240 LLAGOSTERA (Girona) 

1111 no.gue~ 
COL· l EG IAT 

assessoria laboral i fiscal 
corredor d'assegurances 

e Almogàvers. 21 
Tel 972 83 0 1 35 
Fax 972 83 01 0 1 

17240 LLAGOSTERA (G~rona) 



Yasser Nacer 
Mohamed Dahouti 
Ainoa Simchez Jiménez 
Kevin Rames Lamolda 
Lluís Rodríguez-Roda Saurí 
Nawfal Bokabous Bokabous 
Hamza El Founti Al Hamouti 
Júlia Pagés Colomer 
Aya Yassine Rahaoui 
Abril Boada Díaz 
Sergi Benaiges Mir 
Wail Azzahari Koulij 
Bilal Assbaa Boulhimaz 
Oriol Rodríguez Serrano 
Lluc Vilanó Ortega 
Adam Morales Bokabous 
Aina Martinez Luque 
Abril Ramírez Maldonado 
Emma Ramírez Miquel 
Davínia Fanals Curquejo 
Martina García Turón 
Jan Puig Gonzalez 

Abril Ramírez Maldonado 

09 /07/09 
17/07/09 
26/07/09 
27/07/09 
18 /08/ 09 
20/08/09 
28/08/ 09 
29 /08/ 09 
30/08/ 09 
30/08/ 09 
31 /08/09 
01 / 09/09 
08 /09/09 
08 /09/09 
09 /09/ 09 
11 /09/ 09 
15/09/09 
17/09/09 
21/09/09 
22 /09/09 
29 /09/09 
30/09/09 

Emma Ramírez Miquel 

Envian's les fotos del teu fi ll o filla a info@elbutlleti.com i les publicarem! 

I registrecivil 
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I reg1strec1vil 

Angel-Luis Jara i Miquel i Nadia Calderón i Ramírez 
Francisco Martínez i Hernandez i Bojana Stangler 
Ramon Carvillo i Santiago i María del Carmen Gonzalez i Casatñeda 
Josep Maria Tibau i Hernandez i Marta Prat i Ribas 
Sócrates Santana i Dias i Francisca-lnés Fuster i Jonquera 
Juan-Antonio Tendero i Rodríguez i Maria Victoria Fuentes i Riqué 
Roderic Rios i Tur i Sandra Cano i Salvador 
Luis-Javier Bayón i León i Eny Holis 

Juan Pareja Nieto 
Concepción Buhigas Casadevall 
Víctor-Manuel Carreño Moreno 
Jaume Viñas Casas 
Ramona Soler Vicens 
Jose Martí Menció 
Maria Mascort Bosch 
Josefa Esteva Rissech 
Juan Codinach Auledas 
Jaume Riera Cancer 
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21 / 07/09 
31 / 07/09 
29 /08/ 09 
03 /09/09 
16/09/ 09 
16/ 09/09 
19/ 09/ 09 
07/ 10/ 09 

26/07/ 09 
28/07/ 09 
09 /08/ 09 
13/08/ 09 
17/08/ 09 
30/08/ 09 
31 /08/ 09 
22/09/ 09 
05/ 10/ 09 
07/ 10/ 09 



LLIBRERIA 
PAPERERIA 

MALLORQUÍ 

Ctra. Tossa. 45 

FOTOCOPIES 
OBJECTES DE REGAL 

I JOGUINES 

Passeig Pompeu Fabra. 2 1 
Telèfon 83 03 33 
LLAGOSTERA 

PLANXISTERIA i PINTURA 

ALBERT 
Albert Mallorquí i Guich 

Tel. i Fax 972 80 53 09 
17240 LLAGOSTERA 

(Girona) 

·-· 

N.I.F. 40.323.881 • M 

PeRRUQUER 
RoseR 
UNISEX · ESTETI CA • SOl AR IUM 

Passeig de Pompeu Fabra. N' 9 
Telèfon: 972 80 57 38 
LLAG OSTERA · Girona 

~ Pintura de baixa 
~ emissió de dissolvent 

eo ttStruccions 
RECASENS, s.l. 

CI Barceloneta, 6 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Tel. 972 83 03 72 
Fax 972 83 04 25 
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