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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 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 vo-
leu ajudar-nos a engegar aquesta iniciativa feu-nos-ho saber 
enviant un correu a l’adreça llagosteradecideix@gmail.com.

La Festa Boletaire, tret de sortida de la Fira del Bolet
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agenda
FEBRER:
Dia 5 – Xerrada “Escriptors i artistes a Llagostera” al Local Social (20h) 
Dia 6- Teatre “Nelly Blue” al Casino Llagosterenc (22h) / preu: 8€ 
Dia 7 - Espectacle infantil “La Ventafocs” al Casino Llagosterenc (18h) / preu: 4€ 
Dia 14- L’Acústica “Acords joves de Montilivi” al Casino Llagosterenc (18h)
Dia 19 – Xerrada “Radicals a l’Ajuntament de Llagostera” al Local Social (20h)
Dia 28 – L’Acústica “3xDOS: Pep Poblet i Xavi Ibáñez” al Casino Llagosterenc (19h) / preu: 8€ 

MARÇ:
Dia 5 – Xerrada “El suro a Llagostera” al Local Social (20h)
Dia  7- Espectacle infantil “Kexev Kezev” al Casino Llagosterenc (18h) / preu: 4€ 
Dia  14- L’Acústica “Georgina Reyner i Marina Mir” al Casino Llagosterenc (19h) / preu: 8€ 
Dia 19 – Xerrada “Fons per a la història de Llagostera” al Local Social (20h)
Dia  27- Teatre “Alopexidin” al Casino Llagosterenc (22h)/ preu: 8€ 

ABRIL:
Dia 11- Espectacle infantil “El rei que s’avorria” al Casino Llagosterenc (18h) / preu: 4€ 
Dia 23- Concert de Sant Jordi de l’Escola de Música al Casino Llagosterenc (20h)



elbutlletí.6

/editorial

Al març farà trenta anys que un grup de jovent del poble van prendre 
la magnífica iniciativa de treure una publicació escrita amb el nom de 
“Butlletí d’informació local”. 
Aquest només va ser un primer pas, un pas inicial però importantíssim. 
Aquesta genial idea va tenir la seva continuïtat en forma de canvis 
i d’una certa irregularitat. El mateix any 1980 la revista va passar a 
dir-se “El Butlletí de Llagostera”, i des de llavors hi ha passat diversos 
grups de gent, col·laboradors, anònims... i s’han utilitzat diferents im-
premtes, tipografies...

Potser els semblarà una cosa insignificant, sense cap importància o sen-
se rellevància, però per a nosaltres els assegurem que no és així. Es 
tracta de la història escrita d’un poble durant tres dècades en lletres, 
paraules, versos i imatges. El valor cultural que pren en aquesta dimen-
sió és immensa i incalculable; no es paga amb diners poder consultar un 
butlletí i a través dels seus escrits poder captar tot allò que es pensava 
i es feia al nostre poble temps enrere. 

Cada dia, mes i any que passa tot aquest recull de papers pren un valor 
més gran, i cada nou número fa que l’anterior sigui més important. 
Cada persona que llegeix una línia, un fragment o una prosa d’aquesta 
revista fa que no sigui escrita en va. Totes les persones que diuen el 
que pensen, totes les que hi estan d’acord i les que no, i tots els que 
repliquen fan que aquest poble i la seva gent estigui viva i s’interessi 
per les coses que hi passen.     

Que tot això faci 30 anys que funciona té molt de mèrit, i sí, és signifi-
catiu, perquè només pel voluntariat d’uns quants i les col·laboracions 
d’empresaris i simpatitzants no és gens fàcil. Per sort, però, això és 
senyal que encara som un poble, un poble que batega gràcies a la seva 
gent. Així doncs, gràcies a tots els que han fet possible tot això fins ara; 
i també gràcies a tots els que s’abstenen de posar pals a les rodes, que 
prou difícil és tirar endavant un projecte com aquest com perquè hi 
hagi individus decidits a embrutar allò que es fa de manera altruista.

 Col·lectiu de redacció 

Anys i anys per molts anys...
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Juliol 30,3 ºC 17,6 ºC 38,8 ºC 11,8 ºC 1 l/m2
Agost 30,5 ºC 17,4 ºC 40,1 ºC 16,2 ºC 3 l/m2
Setembre 25,9 ºC 14,4 ºC 29,7 ºC 9,1 ºC 19 l/m2

Mitjana de
temperatures 
màx. 

Mitjana de
temperatures 
mín.

Temperatura 
màxima més 
alta

Temperatura 
mínima més 
baixa

Llagostera en xifres

El temps

El semàfor

Pluges

Obres al carrer Jaume I i al passeig 
Tomàs Boada
Els procediments de reforma urbana 
que s’han portat a terme al carrer 
Jaume I i al passeig Tomàs Boada 
s’han allargat d’una manera consi-
derable. Tot i que ara els carrers ja 
estan operatius, els veïns del poble 
han estat gairebé sis mesos sense 
poder fer-ne ús. Considerem que les 
obres es podrien haver arranjat amb 
més rapidesa. 

La participació dels llagosterencs 
al referèndum
Creiem que una iniciativa tan bona 
com aquesta, organitzada i dirigi-
da per gent del poble, potser no 
ha rebut tot el recolzament que 
es mereixia. Pensem que el 23,52% 
de participació de gent de Llagos-
tera s’ha quedat curt al costat del 
percentatge obtingut en pobla-
cions com Vic (42,45%), Banyoles 
(32,10%) o Llambilles (45,10%). 
Malgrat això, es valora molt positi-
vament la implicació dels volunta-
ris i les ganes de participar de tots 
els votants.

Bosses biodegradables que s’han 
repartit als comerços
“Si has d’utilitzar una bossa d’un 
sòl ús, que sigui biodegradable 
com jo”. Amb aquest lema ha 
estat iniciada la nova campanya 
promoguda per l’Ajuntament de 
Llagostera amb l’objectiu princi-
pal de substituir les típiques bos-
ses de plàstic d’un sol ús. Recol-
zem totalment aquesta iniciativa, 
ja que creiem que és una mesura 
molt positiva per conscienciar el 
poble perquè s’uneixi a les pràc-
tiques del reciclatge.

Sabies que a Llagostera...?

... som 8.138 habitants:  3.915 dones i 4.223 homes  

...ens regulen la circulació 5 semàfors

...ens gestionen els diners 7 bancs i caixes d’estalvi

...ens envolten 7 urbanitzacions

Octubre        22,79 ºC            10,3 ºC                    29 ºC                     0,5 ºC                      31,4 l/m2

Novembre     17,93 ºC            6,09 ºC                 24,4 ºC                    -0,5 ºC                          14 l/m2

Desembre     13,15 ºC            2,6 ºC                 19,9 ºC                  -12,6 ºC                          18 l/m2
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IX Ruta dels Molins

El grup excursionista Bell Matí va organitzar una vegada més 
la Ruta dels Molins, una sortida que recorre els principals 
molins d’aigua de la zona. Va ser el diumenge 18 d’octubre 
a les 8 del matí que tots els participants, vinguts també de 
poblacions veïnes, es van concentrar davant del pavelló per 
emprendre la sortida. A mig camí, i abans d’emprendre el 
tram més “complicat” de la ruta, la organització va prepa-
rar esmorzar per a tots els assistents. Un total de 150 perso-
nes van poder gaudir d’una edició més d’aquesta ruta que ja 
s’ha consolidat com una de les més exitoses de l’associació. 

Els excursionistes prenent l’esmorzar a mig camí

Dinar de la gent gran

Com cada any s’ha celebrat el dinar de la 3a edat, que en 
aquesta ocasió hi van assistir un total de 492 persones que 
van poder gaudir d’una magnífica jornada. El dia va co-
mençar amb una missa a l’església parroquial, tot seguit van 
poder assistir a un espectacle de màgia al Casal Parroquial 
de Llagostera i finalment degustar l’esperat dinar a l’edifici 
Polivalent.  
El dinar del 18 d’octubre va ser organitzat per l’Ajuntament 
de Llagostera, la Creu Roja, el Casal Parroquial i diferents 
voluntaris a títol personal.
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13-D Referèndum sobre la independència de Catalunya 

El 13 de desembre 166 municipis de tot Catalunya estaven cridats a les urnes per participar en el referèndum sobre la inde-
pendència de Catalunya i entre tots ells, Llagostera. 

La plataforma “Llagostera Decideix”, que es va presentar públicament el dimecres 28 d’octubre, agrupa diverses entitats 
locals, entre elles “El Butlletí”, i també persones a títol individual. Aquest grup de gent tan heterogènia va ser l’encarregat 
de tirar endavant aquesta iniciativa i fer que la consulta popular fos una realitat a Llagostera. 

Des de la presentació fins al dia de la consulta, i per difondre el referèndum i fomentar la participació, tant la plataforma 
com les entitats col·laboradores van organitzar diversos actes relacionats, com un col·loqui radiofònic, una xocolatada, una 
festa al local Polivalent i una intervenció a l’aplec independentista. A més, també es va habilitar una taula per efectuar el 
vot anticipat, que durant els dos dies que va restar oberta va recollir un total de 103 vots (l’1’53% dels electors).

Amb tot això, el referèndum es va desenvolupar amb tota normalitat i sense incidències. A les 14.30 hores del migdia ja 
s’havien acostat 1.021 persones per dipositar el seu vot a les urnes, i a les 20:00 hores del vespre el col·legi electoral va 
tancar les seves portes amb un recompte final de 1.584 vots. Una cinquantena de persones es va apropar a les instal·lacions 
del Casino Llagosterenc per assistir a l’escrutini, que des de l’organització es va decidir fer públic.

A Llagostera, segons el recompte final, van assistir un total de 1.584 persones a la jornada electoral, representant un 23,49% 
de participació del cens. El 92,6% dels vots es decantaven pel Sí, mentre que el 4,8% ho feia pel No. Pel que fa a la resta de 
vots, hi va haver 2,27% de vots en blanc i un 0,33% de nuls.

Cal remarcar que, a diferència de les eleccions a nivell estatal i europeu, s’hi inclouen immigrants i joves a partir de 16 
anys, per tant passa de 5.342 ciutadans a 6.741, augmentant així en 1.399 persones els possibles electors.

Així doncs, la jornada va ser valorada molt positivament per part de l’organització. Les dades resultants igualen gairebé el 
nombre de persones que es van mobilitzar per les eleccions europees, en les quals van votar-hi 1.662 persones. Tot i això, 
es considera que la jornada podria haver estat més exitosa i que la resposta de gran part del poble podria haver estat més 
àmplia, ja que aquesta plataforma suposava una gran oportunitat per expressar-se i saber quina opinió mostra, davant 
d’aquest afer, la població de Llagostera.

Moments de la jornada electoral i del col·loqui a Llagostera Ràdio.
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Remodelació de la Plaça Catalunya

El govern de Llagostera ha aprovat un projecte inicial d’adequació i millora de la plaça Cata-
lunya. Aquest nou projecte va ser aprovat per decret i actualment està en tràmit. L’arbrat, 
una zona d’estada i per a activitats polivalent, i un espai de jocs infantils són els principals 
canvis que s’hi volen fer. La última reforma que es va fer a la plaça Catalunya es va acabar 
l’any 1993.  

Aquest és l’aspecte que tindrà 
la plaça després de les obres

Joves per la Terra organitza un aplec independentista

El Parc de la Torre va acollir el primer aplec independentista de Llagostera, organitzat per l’entitat de Joves per la Terra. Un 
total d’un centenar de persones es van concentrar en aquest aplec el diumenge 22 de novembre. La jornada va començar 
amb jocs per a la canalla per donar pas a un dinar popular seguit d’un concert a càrrec de Titot i David Rossell. Durant la 
trobada i abans de començar l’àpat també es va fer un parlament a càrrec de la plataforma de Llagostera Decideix, que 
pretenia fomentar la participació dels llagosterencs al referèndum sobre la independència celebrat el dia 13 de desembre. 
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Dinar solidari contra el càncer a Llagostera 

El diumenge 22 de novembre es va celebrar un any més el dinar solidari que organitza la 
junta local de Llagostera de l’Associació Espanyola contra el Càncer. En aquesta ocasió, la 
festa va reunir 150 persones al restaurant Vichy Catalán de Caldes de Malavella.
Gràcies a la col·laboració de tots els assistents, les empreses, els botiguers, els particulars 
i l’Ajuntament, es varen recaptar 4.800 euros, que es varen transferir a l’AECC de Girona. 

Segona trobada de mags de Llagostera

L’últim cap de setmana de novembre es va celebrar al Casino la segona trobada de mags de 
Llagostera. Durant prop de tres hores l’Eduard Juanola, l’Agustí i l’Oriol, i el Magk Daniel’s 
van oferir a petits i grans un espectacle molt entretingut. La combinació de trucs de màgia 
amb certs tocs d’humor va fer que aquesta iniciativa fos de nou molt ben acollida pel públic.  
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Dones d’Arreu contra la violència de gènere

El dia 25 de novembre és el dia mundial contra la violència de gènere, i el col·lectiu llagos-
terenc Dones d’Arreu ho va celebrar amb una xerrada sobre l’artteràpia, un mètode que 
s’utilitza per ajudar les dones maltractades a superar els seus problemes. Aquesta xerrada 
anava a càrrec de quatre ponents que varen explicar als assistents diferents punts de vista 
del procés d’ajuda a les dones víctimes de la violència de gènere. Després de la xerrada es 
va presentar l’exposició “Donart”, un seguit de quadres i escultures inspirats en les dones.  
L’acte va tenir lloc al Local Social “La Caixa”. 
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Us visiten uns familiars? Feu obres a casa?   
Tenim la solució: Lloguer d’apartaments totalment equipats per dies, setmanes o mesos.

Al carrer Rosa dels Vents de Llagostera
També lloguer d’apartaments per tot l’any moblats, amb piscina a partir de 490.-€ al mes

Grup f60  c/Garbí, 1  Llagostera   Tel. 972 83 01 59  info@fundacio60.org
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El Nadal a Llagostera

El tret de sortida de l’activitat nadalenca es va donar el dia 13 de desembre amb la popular Fira de Nadal, que enguany 
arribava a la seva 13ena edició. Enmig de cavallets per als nens i parades de regals i motius nadalencs, al punt del migdia 
es va fer la presentació del Tió popular. Durant la jornada també es va fer una xocolatada per col·laborar amb la Marató de 
TV3 i, a més, la Colla Gegantera de Llagostera va fer una petita cercavila per animar la festa. Seguint amb les festivitats 
pròpies d’aquests dies, el 23 i 24 de desembre el Tió popular va cagar molts regals per als nens de Llagostera, igual que el 
Tió de Llagostera Ràdio. De la mateixa manera, els més menuts del poble van poder entregar les cartes a Ses Majestats Els 
Reis Mags d’Orient el dia 27 de desembre, i rebre la Cavalcada Reial el dia 5 de gener. A més, durant les festes de Nadal 
l’edifici Polivalent també va acollir els Balls de Nadal, Cap d’Any i la Festa de Reis de la Colla Gegantera, sense oblidar-nos 
de la representació dels Pastorets al Casal Parroquial. 
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Sopar dels 50 anys

Els llagosterencs que enguany han complert el seu 50è aniversari van celebrar-ho amb un sopar a l’Hotel Costa Brava de 
Platja d’Aro el passat 24 d’octubre. A la celebració hi van assistir una setantena de persones entre les quals hi havia els 
llagosterencs nascuts l’any 1959 amb les seves respectives parelles. 
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Encara no coneixeu l’Esplai El Papu-Tisores? Som un grup de joves interessats en fer-ho passar bé a tota la quitxalla llagos-
terenca, i a fer participar els familiars d’aquesta mainada. L’Esplai és una iniciativa lúdica que forma part de l’Associació 
Cultural Els Papu-Tisores, l’encarregada d’editar aquesta revista.

Després de donar-nos a conèixer durant la Fira del Bolet, l’Esplai va organitzar la seva primera activitat el diumenge 1 de 
novembre amb música i jocs infantils a la Plaça Catalunya. Es tractava d’una castanyada que va començar a les 4 de la tarda 
amb l’arribada de la castanyera Pepa i el castanyer Pitu, que varen ser els encarregats d’animar tota la tarda. Esquivant 
la fred, tant la mainada que es va adreçar a la plaça com els monitors vam gaudir junts per primera vegada amb els jocs 
organitzats. També es van vendre coques de diferents gustos, sucs i castanyes calentes (que van tenir un èxit sorprenent). 
La tarda es va acabar amb una gran rotllana de pares, infants i monitors cantant la nova papu-cançó de l’esplai. 

Uns dies més tard, concretament el diumenge 29, l’Esplai va tornar a fer acte de presència a la plaça del poble, però aquest 
cop per donar suport a la plataforma “Llagostera Decideix”. Aquesta vegada hi havia organitzada una tarda de jocs i una 
xocolatada. Tot i que per culpa del mal temps tant la xocolatada com els jocs es van acabar fent al Petit Casino, això no va 
impedir que la segona trobada amb els infants del poble fos tot un èxit.

Els monitors comencem l’any amb molta il·lusió, energia i un munt d’activitats en ment per dur a terme, ja que esperem 
fer gaudir els infants del poble i dinamitzar el col·lectiu de joves. A partir d’aquest mes de gener arribaran a les escoles 
els fulls d’inscripció a l’Esplai, ja que esperem formar un grup de nens amb els quals realitzar una activitat mensualment.
El 2010 és, per a l’Esplai, un any molt important. Aconseguirem que els infants del poble tallin amb l’avorriment!    
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Consultori Llagostera – ABS Cassà de la Selva

El nou protocol del nen sa

Des de ja fa uns quants anys, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa unes Guies 
d’Actuació per a la prevenció, educació i detecció precoç als nens sans. És el que es coneix amb el nom de Protocol del 
Nen Sa. Aquest protocol es va modificant periòdicament, donat que la població i les necessitats són dinàmiques i també van 
canviant.

Es tracta d’una sèrie de visites periòdiques que es realitzen als nens i nenes sans, és a dir, que no presenten cap problema 
que requereixi un seguiment individualitzat.
Els objectius d’aquest protocol són diversos: detectar de manera precoç problemes de salut infantils, facilitar uns hàbits i 
unes actituts de salut positius, detectar factors de risc per a la salut o problemes socials que puguin interferir en el normal 
desenvolupament de l’infant, i fer educació sanitària, resolent dubtes i donant recomanacions.

Durant aquest any 2009, el Departament de Salut ha editat una nova revisió d’aquest protocol, que ja s’ha començat a 
aplicar en el nostre centre de manera progressiva.
Hi ha canvis substancials respecte a l’anterior protocol, a tots nivells. De tots ells, el que més afecta a les famílies és la 
reducció del nombre de visites. Ara mateix, el calendari de visites queda de la següent manera:

 15 dies: PEDIATRE + INFERMERIA
 1 mes: INFERMERIA
 2 mesos: PEDIATRE + INFERMERIA
 3 mesos: INFERMERIA
 4 mesos: PEDIATRE + INFERMERIA
 5 mesos: INFERMERIA
 6 mesos: PEDIATRE + INFERMERIA
 7 mesos: INFERMERIA
 8 mesos: PEDIATRE + INFERMERIA
 10 mesos: INFERMERIA
 12 mesos: PEDIATRE + INFERMERIA
 15 mesos: INFERMERIA
 18 mesos: PEDIATRE + INFERMERIA
 2 anys: PEDIATRE + INFERMERIA
 4 anys: PEDIATRE + INFERMERIA
 6 anys: PEDIATRE + INFERMERIA
 8 anys: PEDIATRE + INFERMERIA
 12 anys: PEDIATRE + INFERMERIA
 14 anys: PEDIATRE + INFERMERIA

Realitzant una bona educació sanitària, primer amb la família, quan el nen és petit i després amb el nen, quan ell és capaç 
d’entendre i raonar coses, no només fomentem actituts saludables, sinó que també aprenem a detectar i manegar processos 
banals i, d’aquesta manera, disminuïm el nombre de visites al pediatre per processos que són lleus i banals i, d’aquesta 
manera, evitem el risc de contraure malalties importants, que sempre és més elevat en un centre sanitari.
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Les Puntaires de Llagostera

A la tardor i a l’hivern els dies són més curts, però les pun-
taires seguim fent labors a recés i amb llum. Tot i això, en-
cara es fan algunes fires i entre elles l’exitosa Fira del Bolet 
de Llagostera, que el dia 12 d’octubre va omplir els carrers 
del nostre poble d’uns 12.000 visitants que es van acostar a 
gaudir de la festa.

El 24 d’octubre vam anar a Monzón (Osca), allà ens van do-
nar el premi al grup de puntaires que venien de més lluny. A 
més d’aquesta, altres sortides que hem fet durant aquests 
mesos són el dia 1 de novembre a Mallorquines i el dia 8 
del mateix mes a Santa Coloma de Farners, a la Fira de la 
Ratafia. 
Tanmateix, el 10 d’octubre vam assistir a l’assemblea a Gi-
rona de l’Associació de Puntaires de les Comarques de Giro-
na per fer el corresponen canvi de càrrecs; i el 22 de nov-
embre vam anar fins a La Jonquera per celebrar la festa de 
la patrona de les puntaires: la Mare de Déu Nena, i també 
per la presa de possessió de la nova Junta, essent-ne la Pre-
sidenta la nostra professora la Sra. Maria Pareta.

El premi que les Puntaires van rebre a Osca

Les puntaires durant la Fira del Bolet
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Llagostera Ràdio

Des de Llagostera Ràdio, moltes gràcies

Després d’un bon aniversari, després d’unes bones celebracions, sempre s’han de fer les pertinents valoracions, i només en 
trobem una: moltes gràcies a tots, per a fer possible aquest aniversari que hem deixat enrere amb un bon regust de boca, 
moltes gràcies per seguir al nostre costat i moltes gràcies per a confiar amb nosaltres.
25 anys... són dues xifres que ens fan sentir orgullosos de poder-les haver dit durant tot un any, dues xifres que de ben segur 
no hauran deixat indiferent a ningú
Ara, hem de deixar de mirar enrere i encarar el futur amb la mateixa filosofia d’ahir, per d’aquí a uns anys, poder celebrar 
amb la mateixa força un nou aniversari, de ben segur, ple de cares noves i molts canvis, canvis que vindran, és evident, 
però sempre i de segur, per bé.
Tot l’equip de Llagostera Ràdio, els que érem, els que som i els que serem, ens veiem amb moltes forces de seguir per molts 
anys més, aquest projecte que l’any que acabem de deixar va complir 25 anys, un projecte, evidentment ple d’il·lusió, amb 
un sol objectiu: entretenir i informar, dos aspectes, que a dia d’avui es mantenen més vius que mai. 
Ara doncs, iniciant els 26 anys de l’emissora local de Llagostera, només hem de dir una cosa, i segurament ens farem re-
petitius, però és necessària: Moltes gràcies oients, col·laboradors, patrocinadors i a tots aquells que en el seu moment van 
decidir confiar amb nosaltres. Gràcies a tots ara podem dir:un aniversari que ha valgut la pena.
Tant sols una cosa més... siguis on siguis, vagis on vagis, facis el que facis, nosaltres, sempre serem amb tu, perquè Llagos-
tera Ràdio és de tots, per a tots. 105.7 FM... www.llagosteraradio.cat
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Llagostera Solidària 

Convocat el primer Fòrum Social Català a Girona

Llagostera Solidària va participar en el Fòrum Social Català – Girona organitzant un taller sobre el codesenvolupament, 
explicant la seva experiència en el projecte de Dinguiri – Gàmbia. 
A continuació us trametem la nota de premsa sobre la celebració del Fòrum:

El dia 23 de gener es farà a Girona el Fòrum Social Català-Girona (Fscat-Girona). És la primera vegada que entitats gironines 
s’uneixen per a impulsar aquest Fòrum en el marc del Fòrum Social Català.

El Fòrum Social Mundial es va celebrar per primer cop a Porto Alegre, l’any 2001  i, any rere any, s’ha convertit en una cita 
ineludible per debatre i teixir estratègies pel canvi social entre entitats i moviments que treballen per un model més just de 
desenvolupament dels pobles i que preparen les activitats que s’hi realitzaran. Del darrer FSM, que va tenir lloc a Betlem el 
gener del 2009, en sorgeix la crida internacional per a la realització de diferents fòrums locals descentralitzats. El context 
de crisi global (ecològica i del territori, social i econòmica, democràtica i dels pobles) fa del Fscat una ocasió especial per 
a conèixer línies i models alternatius i crear sinèrgies entre moviments socials.

A Catalunya, el Fòrum acabarà el 29, 30 i 31 de gener amb la trobada final a Barcelona. Durant la setmana del 18 de gener, 
es proposa que entitats locals de la província facin actes explicatius del Fòrum i dels seus objectius a les seves localitats. 
Totes les activitats estan obertes a tots els públics i són gestionades per cada una de les entitats que vulguin participar. 
L’organització del Fòrum s’encarrega exclusivament de l’espai i la difusió.

Per a més informació: http://www.fscatgirona.blogspot.com/ o forumgirona@gmail.com 
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CEIP LACUSTÀRIA

La gallina Lacustària

Els infants de Cicle Inicial del CEIP Lacustària tenen apadrinada una gallina que porta per nom Lacustària. Aquesta gallina 
viu en una petita granja del municipi i els ous que pon es venen a la botiga “Natura”. Els diners que s’obtenen es destinen 
a comprar llavors i planter per poder fer un hort al pati de l’escola. 

Jornada de portes obertes
El diumenge 13 de desembre, coincidint amb la Fira de Nadal i la celebració del referèndum, el CEIP Lacustària va celebrar 
la jornada de portes obertes. Durant tot el matí es van poder visitar les instal·lacions de l’escola, engalanades amb motius 
del mar, i també es va poder esmorzar una deliciosa xocolata desfeta que van elaborar els mateixos alumnes. 
Foto mar jornades de portes obertes

Una mostra de la decoració que engalanava els passadissos del centre educatiu 
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EL RACÓ DELS ARTISTES!

Parlem amb Lourdes Ral Baulenas, La Meceua 

La Lourdes va néixer a Barcelona l’any 1977 i ara, 32 anys després, és una artista llagoste-
renca més. Es pot dir que va néixer enmig de pintura i pinzells, sempre ha estat aficionada 
a l’art, de fet diu que aquesta passió li ha transmès el seu avi, que també vivia immers en 
aquest món.

Als 13 anys la Lourdes va començar la seva educació artística, un camí que encara no ha 
arribat al seu final. Ha passat per moltes escoles i acadèmies com l’Agrupació artística de 
Catalunya o el Cercle Artístic de St. Lluc. Es pot dir que la Lourdes és un cul inquiet que no 
para mai, i aquesta inquietud ha estat la que l’ha portat a obrir la botiga “La Meceua” al 
nostre poble.
La protagonista d’aquest racó, llicenciada en Història de l’Art, ha combinat la seva passió 
com a pintora amb la seva vocació com a dissenyadora gràfica. Però, evidentment, la seva 
passió ha passat per damunt de moltes coses i ara amb moltes expectatives ha tirat enda-
vant la primera editorial del nostre poble. L’editorial “La Meceua” ja ha publicat dos llibres 
fets per ella i la seva germana, uns relats molt divertits i entretinguts per llegir als vostres 
fills, néts, nebots o cosins a la vora del foc.

Com a bona artista, les seves obres han passat per moltes galeries d’art catalanes, com per 
exemple la Sala Parès de Barcelona, el Botó Roda de Torroella de Montgrí o al Pou d’Art de 
Sant Cugat. Fora de Catalunya també ha exposat a Itàlia, Portugal i França, on actualment 
està exposant la seva obra en Carré d’artistes.

Les tècniques que utilitza són mixtes, però sol treballar sobre una base de fusta amb pas-
tels, acrílics i tempera. Els temes de les seves pintures solen centrar-se en les ciutats i la 
seva gent, viatgers que passegen entre el bullici de la monotonia inesperada de la ciutat.

I us preguntareu: per què Meceua? Doncs perquè expliquen que en aquesta casa, on actual-
ment hi ha la botiga, hi vivia una dona amb el seu germà, el qual va ser protagonista d’una 
obra de teatre que es va realitzar a Llagostera fa molts i molts d’anys. A la representació 
aquest home feia de capità meceu. Doncs d’aquesta gran producció, tant ell com la seva 
germana van ser batejats en Meceu i la Meceua. 
La Lourdes i el seu home quan van restaurar la casa van decidir que mantindrien aquest nom 
tan curiós, i ara a la Lourdes també la coneixem com la Meceua, curiós oi?

Mireia Collell

En “Miolet” llegint el Butlletí
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El “NOSTRE” polivalent

Un bon grapat d’associacions del nostre poble, Llagostera, utilitzen sovint un local municipal 
pagat per tots nosaltres per a desenvolupar les seves activitats nocturnes (la majoria) o diürnes 
(una minoria). Estic parlant del local polivalent de Llagostera, un lloc fred, però que en moltes 
ocasions es torna més càlid que mai per acollir a aquelles entitats que volen guanyar algun diner, 
per a poder-se finançar i continuar existint dins el teixit cultural i associatiu del municipi.
Ara, però, aquest fet es veu estroncat, i en són moltes les preocupacions que se’n deriven... Pri-
mer explicaré una mica la història de tot plegat. La culpa, en part, també la tenen les entitats, 
i dic en part perquè no és tota.
Remuntaré a l’any 2005 quan al polivalent només es feien dues festes nocturnes fixes, la de 
Nadal i la de Cap d’any, poques oi? Doncs bé, la Colla Gegantera va decidir fer-ne alguna més 
durant l’any i així animar cada tres mesos el jovent del poble a quedar-se al municipi i fer-los 
partícips de l’entitat, ni que fos de nit. D’aquesta manera es van crear les festes de la CGLL 
(Reis, Penitència, Boletaire, la de l’11...) el passat 2009. Sembla ser que la iniciativa va arrelar 
amb força a d’altres associacions, i moltes es van apuntar a fer festes al polivalent. 
Què va passar? Un fet lògic, els veïns d’aquest local es van queixar, van agafar la destral de gue-
rra i a l’alcalde van visitar, i per tal de no pertorbar el descans dels veïns una hora de tancament 
es va fixar per aquest 2010. Totes les festes es tancaran a les 4.30 de la matinada. Problema? 
Sí i molts.
En algunes festes no hi ha gaire gent, així que a les 4.30 es pot tancar perquè segur que no es 
faran més diners, però en d’altres, les més consolidades, (i no és per treure mèrits a ningú) hi 
ha molta gent, qui serà capaç de fer-la fora a aquelles hores? I és que hi ha una costum difícil de 
canviar: “Tots al polivalent a partir de les 3.” Algú m’explica quins diners es poden guanyar amb 
tan sols una hora de festa? No creieu que la gent que venia tant del poble com de fora decidirà 
no anar al polivalent per estar-hi només una hora? I després què? Com es finançaran les entitats? 
Els apujaran la subvenció? No. Per què no? Hi ha crisi, congelem. Senyors que maneu, sigueu 
lògics, perquè una nit de cada mes o cada dos mesos un o dos veïns sentin soroll, no hem de 
perjudicar les entitats. S’ha demostrat que és molt difícil fer diners d’altres maneres, i aquesta, 
que en el seu moment va descobrir la Colla Gegantera, és la millor. Es pot parlar, es pot discutir 
i es pot arribar a un bon acord, però de cap manera es pot prohibir obrir fins més tard, fent ús 
de la força de les lleis, perquè si fem això, les activitats al poble s’acabaran. I aleshores qui 
agafarà la destral de guerra seran les mateixes entitats, i crec i sé, que no és bo de cap manera 
tenir-les en contra, perquè quan les necessiteu, els prometeu or si fa falta.

El senyor del pis de dalt
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Reflexions escalivades

Clima sense canvi

Feia tres dies que no mirava la televisió per què en Fiufiu (el meu canari) l’odia .
Cada cop que engegava la caixa tonta, es tapava les orelles i els ulls amb les ales i feia uns 
esgarips insuportables. Per això, vaig portar l’aparell a la cuina.
Cansat d’escoltar Schumann (la música preferida del canari) em dirigeixo a la cuina per 
mirar la tele. El primer que surt em sorprèn: “Fracassa el canvi climàtic”. Excel•lent! Crido 
entusiasmat. Ja preparo l’ampolla de cava per celebrar-ho, quan sento que el locutor de la 
tele matisa: “la reunió sobre el canvi climàtic de Copenhagen acaba en fracàs, malgrat uns 
mínims acords entre EEUU i la Xina”. 
Em quedo parat davant la nevera, reflexionant sobre les conseqüències de les emissions de 
gasos. Sembla clar que el ritme contaminant que mantenim, condueix a sequeres  i fams 
en breu, però els polítics de gairebé tots els estats del món, són incapaços d’arribar a cap 
acord per redreçar la situació.
El primer que se m’acut és la poca efectivitat dels polítics, com sempre són gent amb la 
que no es pot comptar. 
Segon, el destí del món, mal que ens pesi, està en mans de multinacionals que ja no les 
controlen un grapat de directius, sinó que gairebé tenen vida pròpia.
Tercer i positiu, la gran quantitat de gent que es manifesta en contra de la perillosa situació 
actual.
Dono per fetes les reflexions i em disposo a netejar el congelador,  fa segles que no s’ha fet. 
Enmig del glaç centenari, trobo una formiga-mamut congelada en perfecte estat. L’animal 
es creia desaparegut fa cinc mil anys, ara tenim la prova que les formigues-mamut existien 
fins, com a mínim, fa setanta anys.
Mentre em veig a la primera plana de la propera revista Science, em pregunto: Que ens 
depara l’esdevenidor?

Joan Frigola

 Viatges al pensament 

Per què les coses vénen totes de cop? Per què quan una cosa va malament, en van malament moltes d’altres? O en cas 
contrari, per què quan tens una bona ratxa, et surten moltes coses com tu vols? Segur que molts de vosaltres heu volgut 
alguna cosa, la qual no teníeu. Segur que la majoria de vosaltres heu desitjat ser, tenir o comprar alguna cosa que vosaltres 
no sou, ni teniu...
Per què ens resulta tan complicat valorar allò que som o allò que tenim?...
No cal que contesteu, ja que aquesta pregunta no cal ser contestada, penso que pot servir per valorar el que es té i voler 
ser el que ja s’és.
Per què ens enfadem sense motiu?
Per què contestem sense pensar?
Per què no perdonem sense rancor?
Potser hauríem de dedicar més temps a saber perdonar i a saber posar un somriure, i no pas a discutir... ja que com em va 
dir un ocellet: el temps passa, i el present ja és passat.

Mireia Collell
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Activitats a la Biblioteca Julià Cutiller:

Xerrada d’Antoni Bolinches

Antoni Bolinches va oferir una xerrada a la Biblioteca Julià Cutiller el passat dijous 22 d’octubre. El conegut psicòleg va 
donar un diagnosi de la crisi que viu el món contemporani i de com es podia encarar el futur de la humanitat i de la vida 
personal de l’ésser humà.

Bolinches és autor de diversos llibres d’autoajuda com “El canvi psicològic”, “La felicitat personal”, “Sexe savi”, “Amor 
al segon intent”, “Mil pessics de saviesa” i “Els colors de la vida” entre d’altres. Algunes d’aquestes obres es poden trobar 
també a la Biblioteca.
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Ingredients!
 
8 talls d’ossobuco de vedella
300g de farina 
3 pastanagues tallades 
2 talls d’api
1 llauna de tomata
Bolets (un pot en conserva) 
6 tasses de 250ml de caldo de verdures 
6 cullerades soperes d’oli 
250ml de vi Marsala seco 
(vi italià, sinó qualsevol vi negre 
que llavors es farà servir per beure)
Sal i pebre

Els joves cuiners del curs de cuina mediterrània per a jo-
ves organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Llagostera us inviten a provar aquesta senzilla i deliciosa 
recepta italiana. 

Posem sal i pebre a la carn, al gust. 
Passem els talls de carn per la farina, volta i volta.
Daurem la carn en una paella amb oli calent. Un cop dau-
rada la guardem al forn per mantenir-la calenta. 
A la mateixa paella hi tirem el vi i el deixem uns minuts 
a desglaçar. A continuació hi afegim la tomata, les pasta-
nagues, l’api i el caldo i ho deixem bullir. 
Finalment, hi afegim la carn i ho deixem fer xup-xup du-
rant una hora i mitja ben bona.

El consell:
Quanta més estona es deixi fent xup-xup més tova que-
darà la carn. 

Elaboració!

OSSOBUCO, 
un plat italià

Participants del curs de cuina mediterrània per a joves
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OSSOBUCO, 
un plat italià

El disc compacte

Títol: “Escapa’t amb mi”
Artista: Teràpia de Shock

Aquest és un grup format per quatre nois de la Garrotxa que 
el 2006 es van ajuntar per formar un grup de power-pop. Un 
any després, el 2007, van guanyar el premi de grup revelació 
atorgat per la revista “Enderrock”, i aquest any van partici-
par en les Festes de Sant Narcís de Girona, tocant abans dels 
Lax’n’busto.
Aquest àlbum inclou 

El llibre

Títol: “El Símbol perdut”
Autor: Dan Brown

Dan Brown, l’autor de llibres com “El codi Da Vinci” o “Àngels 
i dimonis”, ha tret el seu últim llibre, un llibre que fa sis anys 
que esperem: “El símbol perdut”. Aquest és la continuació 
d’“El Codi da Vinci”, on el seu protagonista Robert Langdon 
és cridat per resoldre un enigma: la troballa d’una mà tatuada 
amb 5 símbols diferents, els quals canvien dràsticament el curs 
dels esdeveniments. En aquesta ocasió, Langdon només té 12 
hores per resoldre l’enigma.

El web

Adreça: www.coushsurfing.org

Aquest web és per aventurers que tinguin ganes de viatjar per 
molts llocs diferents i descansar en els sofàs de la gent que 
els acull. Sí,sí, ho heu llegit bé. La nova moda és viatjar sense 
pagar hotel i “surfejar” en els sofàs dels altres en comptes de 
reservar una habitació en un alberg o hostal. Per poder-ho fer 
t’has d’inscriure en aquesta adreça que et donem i cercar un 
sofà que estigui lliure en el país que vulguis conèixer. Això sí, 
un cop t’hi hagis allotjat i abans de marxar, la tradició és fer-se 
una foto dalt del sofà on has dormit, com si fessis surf en alta 
mar!

RECOMANACIONS
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Actualitat esportiva

Bàsquet

Sènior masculí:
El primer equip de bàsquet, després de la important victòria en el derbi contra el Cassà, se-
gueix l’estela als líders. En el grup dels capdavanters està molt atrapat i el Llagostera segueix 
entre els primers amb totes les opcions.  
Foto

Sènior femení:
Tot i el poder abassegador de l’Argentona, que no ha perdut cap partit, el Llagostera el segueix 
de ben a prop, i és que està realitzant una gran temporada. L’equip segueix segon en la classi-
ficació (després de dotze partits) i l’objectiu és tornar a la categoria 

Futbol

Primer equip:
Després d’ocupar la posició capdavantera un parell de setmanes, el Llagostera ha afluixat el 
ritme. Ara l’equip segueix els quatre primers de ben a prop, i alternen victòries i derrotes. 
A casa l’equip està fort, mentre que a fora no aconsegueix treure res positiu. Tot i així, com 
que la categoria està molt atapeïda les opcions encara són reals de quedar entre els quatre 
primers. 

Segon equip:
Aquest any sense cap opció de pujar de categoria l’equip alterna derrotes i victòries, i estan al 
mig de la classificació. La situació és tranquil·la i no estan tan lluny dels equips capdavanters.
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Futbol Sala

Aquest any 2009 el Llagostera ha tancat de manera molt positiva. Després de tots els problemes 
econòmics per tirar endavant l’equip ha superat tots els entrebancs. Amb èxit i un equip amb 
algun retoc en la plantilla i amb entrenador nou, han aconseguit arribar als llocs capdavanters 
de la classificació, ocupant la cinquena plaça amb tres partits menys.

PRIMERA DIVISIÓ TERRITORIAL  CAMPIONAT DE LLIGA   2009/2010    Grup: 7 | Jornada: 9 

CASA FORA 
  Pos Equip J 

G E P G E P 
GF GC Punts   

  1 INTER ESPORTIU MALGRAT,CFS  "A"  9 3 0 2 3 0 1 42 20 18   

  2 SANTA MARIA ATH. F.S.  "A"  8 3 0 1 2 1 1 38 27 16   

  3 SANT HILARI CF SALA  "A"  8 2 0 1 3 0 2 36 36 15   

  4 FUTSAL PUIGCERDA  "A"  7 3 0 0 1 1 2 50 30 13   

  5 LLAGOSTERA C.F. SALA   "A"  6 2 1 1 2 0 0 25 16 13   

  6 COTE VERMEILLE FUTSAL  "A"  8 3 0 1 1 1 2 40 29 13   

  7 HOSTALRIC CLUB FUTBOL SALA   "A"  8 3 0 1 1 1 2 41 42 13   

  8 SANT JULIA DE RAMIS F.S.  "A"  8 2 0 2 2 0 2 39 33 12   

  9 BLANENC F.S.  "A"  8 1 1 2 1 1 2 30 36 8   

  10 VIDRERES AT. FS.CE.  "A"  9 1 1 2 1 1 3 31 54 8   

  11 ROSES C.F. SALA  "A"  7 1 1 1 1 0 3 23 30 7   

  12 VETERANS LLORET C.F. SALA  "A"  5 1 1 1 0 0 2 17 19 4   

  13 L'ESTARTIT, U.E.  "A"  7 0 1 3 0 0 3 19 59 1   
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Handbol

Sènior masculí A:
Tot i haver començat molt bé la temporada, ara al final de la primera volta ha afluixat el ritme 
i ha passat per un sotrac de resultats. Es va encallar amb dos empats seguits i dues derrotes. 
Per sort, la mala ratxa va acabar amb la victòria a casa davant del Sabadell. 

Sènior masculí B:
Aquest any, tot i les noves incorporacions d’ex-jugadors i alguns júniors, encara no han aconse-
guit cap victòria. La trajectòria no és gaire positiva i per això esperem que la primera alegria 
arribi ben aviat. Molta sort!

Patinatge

El dissabte 14 de novembre es va celebrar a Anglès la copa Girona de patinatge artístic amb la 
participació d’algunes patinadores del nostre club. 
Aquesta competició dóna accés a la copa Catalunya que se celebrarà pròximament. El paper 
de les noies del CP Llagostera va ser molt destacat, sobretot en la categoria infantil. Mireia 
Codina va ser 12a, mentre que Sandra Posas (2a) i Neus Mateu (1a) es feien amb el podi de la 
copa provincial; un gran resultat. 
En categoria cadet va participar-hi Paula Turon, que va aconseguir el 18ena posició. 
La nostra felicitació per a totes elles i molta sort d’ara en endavant.
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13è 3x3 de bàsquet d’hivern

13è 3x3 de bàsquet d’hivern

La 13a edició del 3x3 d’hivern organitzada pel Club Bàsquet Llagostera va reunir el dia 2 de gener, en un ambient festiu, 
més de 100  esportistes i un total de 21 equips.
Al matí es va celebrar el torneig de les categories des de pre-mini fins a infantil, on van participar-hi 7 equips. De tots 
aquests en destaquem el paper dels dos equips més petits: els “Dimonis Lakers” i els “Monstruitos”, que van ser els que 
finalment van guanyar a la seva categoria. Pel que fa a la categoria pre-infantil i infantil, tres equips van resistir fins al final: 
“Apps”, “Dream Team” i “Dish”, i van acabar separats per només tres punts. Finalment, i en un partit molt emocionant 
i ajustat contra “Dish”, l’equip “Dream Team” va proclamar-se campió amb gran sorpresa per la crítica especialitzada i 
l’expectació.
D’altra banda, en la competició de la categoria única celebrada a la tarda hi va haver una participació de 14 equips que 
es van dividir en dos grups de 7 conjunts. Cada equip jugava 6 partits de 15 minuts a temps corregut, i després d’aquests 
partits es feia una classificació on els dos primers equips de cada grup passaven a les semifinals. Aquests equips van ser els 
“Mog-ur’s”, “Ganxons”, “Pukimuki Seimfimer” i “Trio la-la-la”. D’aquesta manera es disputaren les semifinals on “Mog-ur’s” 
van imposar-se clarament i on l’equip “Pukimuki Seimfimer” va patir més per imposar-se als “Ganxons”. La disputada final 
entre la joventut dels “Mog-ur’s” i l’experiència dels “Pukimukis Semifiner” va acabar amb la victòria del primer equip 
“Mog-ur’s” format per: Gerard Nuell, Jordi Ciurana, Dennis Godoy, Heribert Cubells i Eduard Montiel, que van guanyar un 
sopar i un trofeig.
Per altra banda, es va disputar el concurs de triples on s’hi van apuntar una trentena de jugadors dels equips que compe-
tien al 3x3. Primer de tot es van classificar els 8 esportistes que van fer més triples, seguidament van passar els 2 millors 
tiradors (Miquel Donate i Marc Pi), i després d’una igualada final, Marc Pi es va proclamar campió del concurs. El guanyador 
del concurs de triple va ser guardonat amb un pernil. L’organització agraeix la participació de tots els jugadors i espera 
veure’ls novament l’any que ve.
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Gran èxit de la cursa de Sant Esteve

La darrera cursa de Sant Esteve, celebrada d’acord amb la tradició el dia 26 de desembre, va 
veure complida enguany la seva 30a edició amb un èxit de participació que va superar amb 
escreix les expectatives previstes.  La carrera va transcórrer amb la normalitat que s’esperava 
per part de la organització, tant en recorregut com en participació. A més, en l’edició d’aquest 
any es va donar la opció d’inscripció per via digital amb l’al·licient de veure reduïda la par-
ticipació econòmica en dos euros, cosa que probablement es tindrà en compte de cares a la 
projecció de les properes curses en vistes de l’èxit participatiu. El ja tradicional obsequi aquest 
any va ser una samarreta amb la inscripció commemorativa de la cursa. 
És plausible destacar que enguany la cursa va ser organitzada pel C.B. Llagostera, en substitu-
ció de la U.E. Llagostera, l’entitat que s’havia encarregat de l’activitat els últims 
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Inauguració del local de la Penya Barcelonista de Llagostera

El dissabte 21 de novembre es va fer la inauguració del local de la Penya Barcelonista del 
nostre poble. Aquest local, situat al carrer Àngel Guimerà número1 (al costat de la Joieria 
Català) serà la seu exclusiva pels seus socis. La funció del local és oferir un espai on poder 
seguir els partits del Barça, fer-hi reunions amb els membres de la penya local i també amb  
els d’altres penyes de la província. 
Els dies que hi hagi partit, el local obrirà les seves portes una mitja horeta abans de co-
mençar el partit.

Jornada d’esport escolar del gironès a Llagostera 

El mes d’octubre passat es va celebrar a la zona esportiva del poble una jornada per pro-
moure la realització d’esport en edats escolars. 
Per a aquesta jornada festiva d’esport a Llagostera es van dur a terme una sèrie de partits 
amistosos de futbol 7 al camp de futbol des dels 4 fins als 9 anys, amb equips vinguts de tota 
la comarca. Mentrestant a l’edifici polivalent s’hi van disputar alguns partits de bàsquet 
mini i de voleibol mini, i al pavelló s’hi continuava disputant l’activitat regular de cada cap 
de setmana. 
El millor de la jornada va ser sens dubte les activitats de lleure relacionades que hi havia 
pels voltants del polivalent i el camp de futbol. Tots els nens podien gaudir d’inflables, 
quads, taules de ping-pong i tot tipus d’activitats divertides que tenien molt a veure amb 
l’esport.  
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Ctra. Provinvial. 142- 17244 Cassà de la Selva- Tel. 972 46 08 09

BOADA
perruquers 
per a homes

MOBIAT 2009

“Els Cremats Motor Club Esportiu” va organitzar el MOBIAT 2009, l’esdeveniment que s’organitza per portar el pessebre al 
Puig de les Cadiretes. L’entitat va planejar diverses rutes fins al puig, ja que els participants podien arribar-hi amb bicicle-
ta, moto, quad, tot terreny, cavall o a peu. L’esdeveniment va ser tot un èxit de participació i fins i tot hi va haver qui es 
va acostar al puig pujant amb cotxe per la carretera convencional. Durant el matí, els assistents van poder gaudir d’un bon 
esmorzar i d’una subhasta benèfica, i en acabat, tothom qui ho va voler va poder anar fins a la creu de Cadiretes a desar-hi 
el pessebre.  

Un moment de la subhasta, havent esmorzat



elbutlletí.41



/esports

elbutlletí.42

Trobada d’ex-futbolistes de la UE Llagostera

Durant el passat cap de setmana del 31 d‘octubre a Llagostera es va organitzar una exposició 
de fotos antigues dels inicis del futbol al poble i fins als anys 70. Hi havia fotografies d’equips, 
de jugadors, d’aficionats, de l’antic camp, cròniques... Un reguitzell de records per tots els 
que van viure aquella època i una prova de la importància social que el futbol tenia en aquells 
temps, sense parlar de l’incalculable valor emocional que va despertar en molts dels presents.
A més de l’exposició fotogràfica, que va durar tot el cap de setmana, també es va organitzar 
una trobada d’ex-jugadors de la Unió. Tots aquests actes van concloure amb un dinar al poli-
valent on tots els presents i convidats van acabar de gaudir d’una jornada intensa d’història i 
records. 
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Permet-nos una xafarderia abans de començar, d’on prové el cognom d’Stockdale?

El cognom ve d’Escòcia, exactament de Yorkshire. El besavi del meu pare era d’allà però va 
haver d’emigrar a Argentina. Aleshores el cognom va anar passant de generació en generació 
fins que el meu pare es va exiliar a Catalunya per motius polítics. Es va instal·lar a Barcelona 
i va conèixer la meva mare, i fruit de la seva relació vaig néixer jo, la primera generació 
d’Stockdales catalans.

Has estat vivint sempre a Llagostera i recentment vas decidir de fer un canvi d’aires, o 
has viscut en alguna altra ciutat?

Vaig néixer a Barcelona, quan era petita amb la família estiuejàvem a Llagostera i quan 
arribava el final d’estiu i tornàvem cap a Barcelona jo sempre plorava, Llagostera per mi 
significava llibertat (campar a la meva), una llibertat que no trobava a la gran ciutat. Als 18 
anys em vaig traslladar a Llagostera i hi vaig estar vivint, treballant i estudiant fins els 23, 
que va ser quan em vaig treure el títol d’hostessa de vol i vaig decidir d’anar a viure a Lon-
dres amb una amiga (la Mercè Badia) per perfeccionar l’anglès. Va ser el 24 d’abril d’aquest 
any 2009 que vaig venir cap a Trapani.

Explica’ns doncs quin va ser el detonant d’aquesta darrera experiència. Què és el que 
t’ha portat fins a Itàlia o per què has decidit d’instal·lar-t’hi?

El que m’ha portat a Itàlia és la meva feina, tinc “la sort” de treballar amb una companyia 
que et proporciona la facilitat de viure a quasi qualsevol lloc d’Europa. Ja feia uns quants 
anys que vivia a Londres i volia un canvi a la meva vida, la idea d’aprendre una altra llengua 
i conèixer gent nova suposo que va ser el detonant final. Vaig demanar el trasllat a Trapani 
i me’l van concedir. 

Llagosterencs d’arreu....

De l’Índia viatgem cap a Itàlia per entrevistar la Laura Stockdale Rodes, una llagosterenca de 27 anys que viu a l’estranger 
des del 2005. La Laura és hostessa de vol de la companyia aèria Ryanair i actualment resideix a Trapani (Sicília).
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Si l’haguessis de descriure amb una tonalitat, de quin color diries que és Sicília? Per què?

Sens dubte la descriuria de color blau turquesa. Sicília té unes platges meravelloses d’aquest color que semblen una piscina, 
són precioses!

Què és el que més t’agrada d’aquest lloc? Recomanaries als llagosterencs que vinguessin a passar una temporada llarga a 
aquesta illa italiana?

El que més m’agrada de l’illa és que la gent és molt amigable, sempre t’intenten ajudar i cuiden molt bé els turistes. A mi 
sempre m’han fet sentir com a casa. No cal dir que Sicília és una illa plena de cultura, història i una gastronomia increïble, 
us la recomano totalment!

Així doncs, l’adaptació a aquesta nova ciutat ha estat bufar i fer ampolles no?

Com ja he comentat en la pregunta anterior m’han acollit i tractat molt bé. Al principi tenia la sensació que estava de 
vacances! (riu)

Tot i ser europeus, els sicilians tenen algun costum que t’hagi sorprès per la seva raresa o peculiaritat? 

El que m’ha sorprès més dels sicilians és que són gent molt religiosa i molt tradicional. Una cosa que em va fer molta gràcia 
és que aquí tothom té uns cistells al balcó que lliguen amb un fil i que utilitzen per passar les coses de dalt a baix, així no 
han de pujar i baixar escales carregats!

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

L’anècdota seria una vegada a la feina quan un nen petitó no volia anar al lavabo perquè es pensava que la tassa el xuclaria 
cap a fora de l’avió! Vam riure molt! I el millor que m’ha passat des que sóc fora és tenir la oportunitat de conèixer gent 
de tot arreu. Això es increïble i no té preu.

Hi ha algun racó de Sicília que et recordi a Llagostera?

Podríem dir que el centre històric de Trapani, on hi ha esglésies que  podrien tenir alguna semblança amb el nostre campa-
nar. I això potser us farà riure, però recordeu quan penjàvem les escombraries a les portes de les cases amb uns ganxos i 
passaven els camions a la nit a recollir-la? Bé, doncs aquí a moltes parts de la ciutat encara es fa.

Què és el que més trobes a faltar de casa teva? I del poble?

El que més trobo a faltar és el menjar de l’àvia i el dia a dia amb la meva família i amics. Penso en ells cada dia.

Tornaràs cap a Catalunya properament, o no té un final marcat la teva estada a l’estranger?

Diria que la meva estada a l’estranger no té un final marcat de moment, però no descarto la possibilitat de tornar a casa 
algun dia.

x
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Un poble viu

La jornada del 13 de desembre del 2009 passarà a la història com un dels dies més especials 
que s’han viscut al nostre poble. Anar el diumenge a la plaça Catalunya i entrar a l’antiga sala 
de ball del Casino, era motiu suficient per reconciliar-se amb la causa llagosterenca, és a dir, 
per sentir-se orgullós de pertànyer a aquesta comunitat. No hi fa res que votessin un 23,5% del 
padró (1.584 persones), ni els 77 “no” que legitimen els 1.468 “sí”, ni tampoc la picabaralla 
que van protagonitzar l’endemà alguns dels promotors nacionals de les consultes per veure qui 
havia fet més mèrits. El més important d’aquesta diada és que arran de la consulta d’Arenys 
de Munt del setembre passat, una colla de llagosterencs de diferents edats i ideologies es van 
organitzar en una comissió per fer realitat la consulta sobre el dret a l’autodeterminació, i en 
només dos mesos han fet una feina extraordinària i molt ben organitzada.  El resultat és tan 
simbòlic com vulguin, però té una legitimitat moral que ja voldrien molts dels partits polítics,  
i amb un pes poderós d’esperança amb vista al futur.

Absències sentides

També poderoses són les absències d’amics que es van acumulant al llarg dels anys. El poble el 
fa la gent que hi viu i, sobretot, els que a més a més es desviuen perquè les coses puguin anar 
una mica millor. Podríem parlar de molta gent que ha fet de la causa comuna la seva raó de ser, 
fins i tot  per sobre dels interessos personals. Arran de la recent mort de Jaume Romo Ruaix, 
serraller i home de teatre, he pensat amb en Joan Turón, que havia treballat molts anys amb 
en Jaume, abans de plantar-se pel seu compte, o amb en Josep Aiguabella, ferrer i serraller. 
Tots tres desapareguts, tots tres molt vinculats al Bell-Matí i al Casino, i sobretot, al teatre 
del poble, aquell que s’assajava després de sopar, quan la televisió encara no ens esclavitzava 
al sofà de casa i que permetia, des de l’afició més pura, presentar espectacles que eren molt 
agraïts pel públic que omplia sempre la sala. Sense ànims de deixar-me ningú, en aquest apar-
tat també vull recordar gent com ara en Pere Genoher i en Josep Pons.

Aclariment: En l’últim article parlava dels llagosterencs assassinats acabada la Guerra Civil, i 
citava l’Eusebi Gurnés, quan en realitat el qui va ser alcalde durant uns mesos de la república 
es deia Eugeni Gunés.  

Joan Ventura
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[La pols ]

“Els diumenges se li escapaven entre les mans quan el vespre, avergonyit, sucumbia a la nit. L’horror l’abraçava i l’envaïa 
una sensació de buidor terrible, inabastable. A cada passa que feia, la por li prenia l’alè. La sensació de raresa era densa 
però mòrbida, i en l’interior li apareixia una distància insalvable entre la seva persona i la seva vida. No podia formar part 
de la seva vida, però tampoc la volia sofrir. Era un sentiment com de… com de no-sentir res. De manera absoluta.

No sabia definir-ho. Les paraules eren fonètica sorda, i li era particularment difícil d’articular sons perquè el desencís i 
l’absurditat era fins a on podia arribar. La desafecció era completa. L’existència, un buit il·limitat. I els records d’aquelles 
dolces nits d’insomni feien festa dins seu perquè, els diumenges, tot just dormia un parell o tres d’hores, ja quan l’alba 
metal·litzava l’horitzó. Cercava la manera de no sentir-se i evitar així que els diumenges li determinessin l’ànima, però 
només de pensar-hi, tremolava. La no-sensació se l’empassava i el seu ser-ne conscient no ho podia evitar.” 

A. sempre s’havia tingut per una persona amb certa inventiva, però allò era massa. Llegia i rellegia, i no es donava crèdit. 
Com coi havia pogut escriure una cosa així? Com coi, tretze anys enrere, havia arribat a aquell carai de... no-sabia-què? 
Havia començat el dia amb empenta, traient la pols dels prestatges dels llibres, d’aquells que evitava mirar cara a cara des 
de feia temps perquè: u, ja no n’hi cabien més, i dos –i aquest era el motiu principal-, perquè era perfectament conscient 
que cada dia hi havia lloc per una mica més de pols. Però ho havia engaltat amb decisió, sense pensaments impurs. I, de 
sobte, aquell paper, un àtom incoherent i  clandestí del seu passat. Era la seva lletra, d’això no en dubtava. Però eren els 
seus pensaments, també? Fins aquell punt havia arribat el seu desencant d’acne, quan saltava de llicenciatura en llicen-
ciatura fins a l’insuficient final? Potser, es digué amb abatiment, si aleshores hagués continuat escrivint... O, si més no, si 
hagués pugnat contra el seu pobre esperit per cercar una motivació... O si no hagués deixat que la pols plantés la tenda en 
tots els llibres que un dia havia anat comprant... O...
En va fer una bola, del paper, i va deixar tota la pols que quedava al prestatge. I es capbussà en el vespre que es liquava. 
Demà, pensà, serà un altre dia. Dilluns. 

Jordi Plà Comas
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1 REVISTA
4 GENERACIONS 
30 ANYS.

Reportatge: Mita Casanovas Isern
Fotografia: Sergi Miquel Valentí
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L’any 1980 l’Associació de veïns del poble de Llagostera va de-
cidir engegar un projecte on es recollien tots aquells temes re-
lacionats directament o indirectament amb el nostre municipi. 
Aquest projecte tenia el format d’una revista i portava per nom 
“Butlletí d’informació local”.

Així és com comença la història d’”El Butlletí”, la revista del 
nostre poble, que enguany celebra el seu 30è aniversari. Amb 
aquest reportatge pretenem fer un cop d’ull enrere per donar 
a conèixer a tots els nostres lectors la vida d’aquesta entitat, 
però també per reconèixer la feina que s’ha dut a terme etapa 
rere etapa per tal que Llagostera pugui gaudir de la seva revista 
i preservar, d’alguna manera i entre les pàgines d’aquests but-
lletins, part de la seva història. 

Els inicis de la revista local, doncs, es remunten al mes de març 
de l’any 1980. En un principi no se sabia explícitament qui eren 
els components d’aquesta associació de veïns, ja que els seus 
noms no apareixien enlloc. De la mateixa manera, la majoria 
dels seus col·laboradors també es mantenien en l’anonimat sig-
nant els seus textos amb les seves inicials o anònimament. 
A l’agost del mateix any aquest butlletí va experimentar el seu 
primer canvi passant a anomenar-se “Butlletí de Llagostera”. 
Va ser a partir d’aquell moment quan es van donar a conèixer 
els membres del col·lectiu que va engegar aquesta iniciativa. 
En aquest cas, el responsable principal era Joan Ventura Bru-
gulat i el seu equip estava format per Josep Aiguabella, Marta 
Albà, Esteve Barceló, Ramon Brugulat, Mercè Carbó, Anna Par-
do, Elena Roget, Amadeu Rovira, Lluís Torres i Ruth Vert.

Seguint una tònica de canvis i de consolidació, al mes de no-
vembre del mateix 1980 es va modernitzar la publicació co-
mençant a editar-se amb lletra d’impremta; i amb motiu de la 
festa major del poble, el mes de maig del 85 es va publicar el 
primer butlletí amb color.

Malauradament, l’any 1990, després de 10 anys de dedicació, 
56 butlletins publicats i i 2 premis de premsa comarcal a ni-
vell de tot Catalunya, el col·lectiu que va donar vida a aquest 
projecte (aleshores amb més membres que en un principi) va 
decidir que ja era hora de posar punt i final a una era.

30 anys, 1 revista, 
4 generacions...
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Després que aquest primer grup de llagosterencs encaminés 
la nostra revista, han passat per l’entitat tres col·lectius 
més. 

5 anys després de la finalització de la primera etapa, un nou 
equip de joves emprenia aquesta aventura. D’aquesta ma-
nera, el nou col·lectiu format per Ramon Soler, Jenny Bur-
gués, Alícia Cano, Pilar Casadevall, Marta Ciurana, Montse 
Codina, Oriol Cortés, Marta Genoher, Sònia Genoher, Teresa 
Gurnés, Enric Hospital, Dani Moll, Jordi Moll, Jordi Pinsach, 
Jordi Plà, Xevi Ros, Montse Santamaria, Gemma Tintinyà i 
Jaume Ventura publicava el seu primer número el mes de 
desembre del 1995. 

Passats tres anys de publicacions periòdiques i molta de-
dicació, l’entitat va tornar a quedar orfe de voluntaris. En 
aquesta ocasió, l’impàs entre el segon i el tercer grup de re-
dactors d’”El Butlletí” va ser més pronunciat. No va ser fins 
l’any 2004 que un nou equip, amb Gerard Casanovas com a 
president, va tornar a agafar les regnes del nostre mitjà de 
comunicació. 
Marc Coll, Gerard Casanovas, Marta García, Ricard Lloveras, 
Jordi Casanovas, Xevi Casas, Eduard Comas, Pau Turón, Jor-
di Molina, Mireia Malagón, Anna Rissech i Lluís Comas van 
ser els responsables que durant dos anys “El Butlletí” es 
publiqués periòdicament, fins que l’any 2006 el cansament 
d’aquesta tercera generació va provocar una nova aturada 
de l’activitat de l’entitat.

I finalment, l’estiu del 2007, nosaltres, l’actual col·lectiu de 
redacció, vam decidir tornar a engegar la revista local. Els 
membres que formem aquest nou col·lectiu som el grup més 
jove i més inexpert que s’ha encarregat d’“El Butlletí”, però 
la inexperiència no està renyida ni amb la il·lusió, ni amb 
les ganes, ni amb la motivació. Això ho sap prou bé el nostre 
president, en Sergi Miquel, qui ens explica a continuació què 
significa formar part d’aquesta entitat. 

30 anys, 1 revista, 
4 generacions...
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Per quina raó vau decidir tornar a engegar “El Butlletí”? 

En el moment en què vam decidir tornar a donar vida a “El Butlletí” 
teniem 18 anys i moltes ganes de fer alguna cosa per al poble. Després 
de parlar-ne durant molt de temps vam decidir que “El Butlletí” era al-
guna cosa que el poble no podia perdre’s i que per tant mereixia la pena 
involucrar-nos-hi.

Quina funció creus que desenvolupa aquesta revista al nostre poble? 

Penso que en aquests 30 anys la funció de la nostra revista ha anat va-
riant. En els seus inicis la seva funció principal era fer arribar als lla-
gosterencs i llagosterenques l’actualitat local, avui però, ja hi ha altres 
mitjans molt més ràpids com “El Poll” que s’encarreguen d’això. Ara des 
d’”El Butlletí” el que intentem és tractar les notícies més transcenden-
tals per al poble però deixant molt més espai a les aportacions de les 
entitats, col•laboradors i gent del poble. El que estem intentant és que 
“El Butlletí” s’acabi convertint en un espai d’opinió i reflexió sobre els 
temes que afecten el nostre poble. 

Què representa, a nivell personal i d’equip, l’edició periòdica d’una pu-
blicació com aquesta? 

En primer lloc i a nivell individual, representa molt de temps, ja que 
l’elaboració d’una revista, tot i ser de periodicitat trimestral, requereix 
moltes hores. I a nivell d’equip, bon ambient i que tothom compleixi 
amb la seva feina, ja que quan un engranatge falla, la màquina deixa de 
funcionar. 

Ara que ho vius de prop, què diries que condiciona la continuïtat d’”El 
Butlletí”? 

Qualsevol persona que hagi estat en un dels col•lectius sabrà que és ne-
cessària l’ajuda dels anunciants per garantir la continuïtat de la revista, 
ja que les ajudes de les administracions públiques són insuficients per 
tirar endavant una publicació com aquesta. No cal dir que el que també 
és vital perquè una revista funcioni és que hi hagi gent que la compri,  
perquè en el moment en què no hi ha resposta per part del poble el pro-
jecte deixa de tenir sentit.
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L’actual col•lectiu fa dos anys que està en actiu, quin és el millor record que tens fins ara 
d’aquesta experiència? 

Tot i que encara teníem molta feina per endavant, em quedo amb el moment en què vam rebre 
el primer butlletí. Aquest va ser segurament un dels moments més especial d’aquests dos anys. 

Quin camí està seguint “El Butlletí” des que ets a la presidència? 

En els nostres dos anys hi ha hagut molts canvis, tant a nivell de contingut com a nivell de 
disseny. Hem intentat millorar en tots els aspectes que hem cregut convenients, i tot i que 
queda molta feina per fer, crec que a poc a poc estem tornant a aconseguir que “El Butlletí” 
sigui una revista consolidada. A més a més, “El Butlletí” forma part d’una entitat cultural, i 
com a membres d’aquesta entitat volem treballar no només amb la revista sinó realitzar altres 
activitats a nivell cultural dirigides al poble. 

Al llarg d’aquests 30 anys, què creus que ha sembrat i ha recollit “El Butlletí”? 
D’una banda, darrere aquests 30 anys hi ha molt d’esforç, dedicació i temps. Això és el que 
cada un dels col•lectius ha anat dedicant al poble. Per l’altra, veure que després de 30 anys a 
la gent li segueix interessant un projecte com aquest et fa veure que la feina aconseguida amb 
ganes i il•lusió és el millor fruit que es pot recollir. 

Un desig: 
El que em faria il•lusió de veritat seria estar d’aquí 30 anys al sofà de casa meva llegint “El 
Butlletí”.

Al llarg dels anys aquesta revista ha anat experimentant diversos canvis, però tot i que cada etapa s’ha definit amb un estil 
propi, sempre hi ha hagut un mateix objectiu: donar-li continuïtat. 
Els qui ho han viscut de prop saben que formar part d’”El Butlletí” comporta molta feina, però que el resultat en forma de 
revista recompensa tot l’esforç i les hores invertides. Esperem continuar amb vosaltres molts butlletins més. 
Per acabar, per molts anys a totes les persones que fan i han fet possible aquest projecte cultural.
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Obres la porta i t’adones que el carrer és el que queda quan s’ha acabat tot.  El teu pare i el 
teu germà gran abusen sexualment de tu, no vas a l’escola i treballes nou hores cada dia fent 
brodats en una manufactura. I un dia, dius prou. Decideixes abandonar la família, fugir. Vuit 
anys són suficients per adonar-te que aquesta no és la vida que vols. Corres. Agafes el primer 
tren amb destí a una nova vida. Arribes a Delhi. I llavors et trobes sol. Completament sol. No 
tens res ni ningú. La realitat et cau a sobre com una galleda d’aigua freda. A més, tens la panxa 
buida. T’asseus al mig de l’andana tres i plores. Plores tant. Estàs envoltat d’un munt de perso-
nes però saps que cap d’elles farà res per ajudar-te.  Al cap d’una estona, un nen se t’acosta. 
Viu al carrer. Et dona la meitat del chapati que porta a la mà i t’aixeca. En aquest instant el 
carrer es converteix en casa teva i en la teva única pàtria. Ell t’ajuda. Comences a dedicar-te a 
netejar els vagons de classe més alta dels trens que arriben a l’estació i la gent et dóna alguns 
diners, i reculls les monedes que la gent perd i les revistes que es deixen i que més tard revens 
als semàfors. Esnifes cola de fuster. Al cap d’un temps, estàs en una banda de nens que com 
tu escapen del món, i fas una bona amiga, la Samar. Un bon dia, però, veus com uns homes se 
l’enduen. Intentes aturar-los però l’únic que aconsegueixes són ferides i cops. Al cap de poc 
temps, et poses malalt. Intentes anar a un hospital municipal però no tens prou diners per pa-
gar el suborn per entrar. Estàs amb un peu a cada costat però finalment te’n surts. Un any més 
tard trobes feina fent de repartidor de te. Treballes molt però al cap de dos mesos l’amo no et 
paga. Fuges, altre cop. Marxes a Bombai. Esperes una nova oportunitat. Sempre has tingut un 
somni, ser metge, però saps que no ho aconseguiràs mai. El temps corre, de pressa, massa de 
pressa, deixes de ser un nen, però la teva vida continua.
Podries haver estat abandonat pels teus pares als sis anys o haver-te perdut en una de les festes 
multitudinàries indies. Podries viure amb la teva família en una barraca a la vorera d’una avin-
guda d’una gran ciutat. Podries no haver anat a l’escola i haver-te dedicat a vendre globus i ne-
tejar sabates. Podries haver nascut en un bordell o haver estat venuda pel tràfic de persones. 
Podries ser un dels trenta nens que cada dia arriben a l’estació de tren de Delhi, un dels divuit 
milions que hi ha a l’Índia o un dels 100 mil milions de nens del carrer que hi ha escampats pel 
món. Però en comptes d’això, et trobes llegint una revista, envoltat per quatre parets, amb la 
panxa plena, i sabent que tens a prop algú que t’estima. No has hagut de pidolar mai i portes 
sabates. Tot i que sovint ho oblidis, ets un afortunat que es dedica a viure i no a sobreviure.

Ariadna Donate

	  
Aprendre a (sobre)viure
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Quan decidir és una festa

A l’hora de relacionar-nos amb els altres podem tenir en compte dues coses: allò que ens hi uneix o bé allò que ens en 
separa. En diferents aspectes de la vida, però sobretot al làbil terreny de la política, sol imposar-se la segona tendència, 
aquella que ens inclina a fer recaure l’èmfasi damunt les incoherències, les contradiccions o les mancances que, subjecti-
vament, trobem als demés. 
El sistema de partits tal com el tenim muntat, tal com ens l’han venut o, potser, tal com l’hem (mal)interpretat, ha 
acreixentat la sensació que les nostres principals agrupacions polítiques anticipen els seus interessos partidistes a les ne-
cessitats i les urgències del país. Però també és cert que tots –o molts- hem caigut algun cop en l’estigmatització del perfil 
humà que s’amaga rere unes determinades sigles polítiques; i aquest és, massa vegades, un prejudici absurd.
En contraposició a aquesta dinàmica divisòria que generalment acompanya les qüestions polítiques, doncs, destaco un fet 
recent: el passat 13 de desembre, 1.584 llagosterencs participàvem al referèndum per la independència de Catalunya que 
proposava la plataforma Llagostera Decideix. 
Abans d’entrar a valorar breument els resultats -amb una victòria clamorosa del Sí (92,4%) i una participació del 23,5%-, vull 
fer alguns comentaris sobre l’organització de la consulta i les sensacions que vaig respirar en el transcurs d’aquella jornada 
que, no cal dir-ho: esdevindrà històrica. 
Des de la distància, vaig anar seguint atentament les evolucions del procés preparatiu d’allò que, tècnicament, anome-
naríem precampanya o campanya. Per tant, sóc plenament conscient de la feinada que hi ha darrere del 13-D, de l’esforç 
que molta gent ha fet sacrificant bona part del seu temps lliure. Malgrat els dubtes, els temors i les inseguretats inicials, 
Llagostera Decideix ha acabat fent una tasca excel·lent en un temps rècord. 
D’entrada, ha aconseguit superar els carnets de militància, els desacords o les rivalitats personals per començar a construir 
des de la base, amb l’impuls inicial de diverses entitats municipals i amb l’aportació de voluntaris que després s’hi han anat 
sumant a títol individual. 
En segon lloc ha demostrat que quan el treball -a més d’ordenat, coordinat i eficaç- és intergeneracional, els resultats que 
comporta solen ser bons. 
I el més important de tot: el 13-D va consumar-se com un un vertader exemple de democràcia participativa, fent del nostre 
dret a decidir una autèntica festa. 
Ja ens va bé que des de les Espanyes s’entestin en minimitzar l’èxit de les consultes que van tenir lloc a tantes, tantíssimes 
poblacions del Principat. Mentrestant, la força de l’independentisme s’ha donat a conèixer internacionalment més que mai, 
tot fent ús d’una eina tan legítima com són les consultes populars. 
Si els principals partits polítics ens demanaven que anéssim a votar l’any 2005 pel referèndum no vinculant d’una constitu-
ció europea que ningú s’havia llegit, per què alguns s’han desmarcat, ara, d’aquest gest plenament democràtic? 
Felicitats a Llagostera Decideix per recordar-nos que, quan volem, també som capaços de fixar-nos en allò que ens uneix 
i ens apropa. Gràcies a tots els que el 13-D hi vàreu dir la vostra. Que el desencís actual vers la classe política no ens faci 
perdre de vista la nostra capacitat com a poble d’intercedir en les qüestions polítiques de primer ordre.  

  
Eduard Comas Blanch

Foto: Marc Sureda
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Els lectors contesten a “El Senyor del pis de dalt”

“El Senyor del pis de dalt”, col·laborador habitual de la revista, ha rebut dues rèpliques a causa de la publicació del seu 
anterior text titulat “Les vacances dels xaves”. Tot i que li han estat trameses íntegres, per raons d’espai ens hem vist 
obligats a escurçar-les. 
El col·lectiu de redacció aprofita l’avinentesa per demanar disculpes a tots els lectors que s’hagin pogut sentir ofesos. 

Carta de Diumenge Puigventós i Canedo

Dilecte senyor del pis de dalt. Sou tan gran que penso que el poble se li ha quedat petit. Aquesta atrotinada conurbació, 
infestada de “xusma xava” embrutida i pintorescos “pixapins” infectes, no és digne de vós. 
Hauríeu d’optar a cotes més altes i fugir d’aquest estercorari. De ben segur que sou un home de món, però ja em permetrà 
que no obstant això li recomani alguns llocs exòtics on se sentirà com a casa i podrà deixar volar, com orenetes o colibrís 
dansant les tonades de velles flautes cristal·lines, tota la seva immensa energia intel·lectual: Guantánamo, Corea del Nord, 
l’Illot de Perejil o la pintoresca Barcelona, on de ben segur l’acolliran amb els braços oberts. Venerable xaquiós, igualment 
doni’s per animat a seguir endavant amb la seva prolífica i florida producció, diguem-ne literària, i espero amb desfici que 
properament dediqui excelsos articles de similars característiques a d’altres col·lectius infames i problemàtics per a la 
nostra vila com ara els xarcuters, els quecs o els eunucs.

Carta de Rafael Balaguer i Rosa 

L’article “Les vacances dels xaves” signat per “El Senyor del pis de dalt” m’ha causat una franca tristesa i agut desencís. 
No tot és publicable tot esgrimint la llibertat d’expressió. En aquest article no hi ha opinió, sinó manca de respecte i 
desqualificacions gratuïtes que, de veritat, estan més que obsoletes i fora de lloc. L’article és de mal gust i ofensiu per a 
molts veïns de Llagostera, entre els que em compto. Sóc un “xava” reciclat! Vinc a Llagostera des de 1975 i tinc aquí una 
“torre” o “xalet” des de 1978. Resulta que “El Senyor del pis de dalt” es deu estimar tant Llagostera que es pot permetre 
el luxe d’insultar a una bona part dels seus propis veïns. Sembla curiós, si més no, que ignori que molts d’aquests “xaves” 
o “pixapins” que esmenta hagin fet de Llagostera la seva llar. Que alguns haguem superat la fase d’”amants de les bones 
retencions” i ara siguem, -com dir-nos- llagosterencs d’origen barceloní? Llagosterencs al·lòctons?
És curiós que s’estimi tant Llagostera i que en canvi ignori que alguns d’aquests llagosterencs d’origen barceloní fins i tot 
participem activament en les entitats del poble, que col·laborem en els seus mitjans de comunicació, que ens presentem 
a les llistes en les eleccions municipals disposats a treballar per Llagostera, que promovem i proposem projectes culturals, 
esportius, socials i dinamitzadors del poble que estimem i que ens acull, que dediquem part del nostre temps lliure a com-
partir experiències i coneixements amb els nostres veïns, que ajudem amb esforç i bona voluntat a articular la societat de 
manera activa i desinteressada. Que alguns fins i tot també gosem obrir els nostres propis negocis aquí, que construïm a 
Llagostera les nostres vivendes, i formem la nostra família a Llagostera; i que quan ens morim serem enterrats a Llagostera. 
No sense abans haver contribuït a la dinamització econòmica del municipi mitjançant les nostres compres a les botigues, 
tallers i serveis professionals de Llagostera, especialment a l’estiu i en caps de setmana quan “pugem a la torre o xalet”. O 
és que Llagostera no ha crescut també gràcies a les urbanitzacions i al turisme? I que potser no paguem els nostres impostos 
a l’Ajuntament per les nostres “torres i xalets”? Aquests “pixapins” també deuen ser els que després ens fan sentir cofois 
d’haver tingut 12.000 visitants el dia de la Festa del Bolet? O potser aquests també són els que fan una cara de felicitat 
que “provoca vòmits”?
“Senyor del pis de dalt” i col·lectiu de redacció, la llibertat d’expressió no permet desqualificar gratuïtament, ni dir el que 
ens dóna la gana, en el to que ens dóna la gana i quan ens dóna la gana. El respecte als lectors i a les persones és el límit 
que el seny marca. La paraula escrita té poder perquè perdura, i s’ha d’utilitzar amb cura. Es pot opinar amb educació 
sobre qualsevol tema, això sí que és opinar. 
Finalment, i com que no tinc el plaer de conèixer “El Senyor del pis de dalt” (gran invent això del pseudònim, quina va-
lentia!), he decidit d’escriure aquesta rèplica. Bàsicament perquè, si sabés qui és en realitat, el castigaria amb la meva 
indiferència. 
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La denúncia 

En un torrent a 200 metres de la font d’en Roure, i seguint el mateix torrent en direcció al Molí del Xòrrec, a uns 200 metres 
del molí, un excursionista de Llagostera va trobar aquestes caixes abandonades.
Aquestes caixes, ara deixalles, es deurien abandonar després de fer un sondeig del terreny d’aquesta zona, però això no 
justifica el fet de deixar-les abocades enmig dels nostres boscos. 

EUROPA...!

Una lectora ens va enviar per correu electrònic aquesta fotografia i aquest comentari adjunt. 
La seva reflexió va ser que podria ser ben bé una fotografia representativa de l’actualitat 
mundial. 

D’esquerra a dreta:
- El canadenc: una mica malgirbat, innocent.
- El nord-americà:  emprenedor, amb la mirada a l’horitzó.
- I els europeus... mirant el cul!



Sa Majestat el rei blanc visita Càrites

Aquest any els reis han fet una petita parada abans de tornar cap a casa seva, i us pre-
guntareu a on, doncs a Càrites! Enguany els reis han pogut fer somriure molts nens i ne-
nes del nostre poble. Això sí, no ho haguessin pogut aconseguir sense l’ajuda dels molts 
llagosterencs i llagosterenques que han col·laborat perquè aquests infants poguessin 
tenir joguines. 
El passat 7 de gener Càrites va obrir les seves portes a tots aquells nens i nenes que enca-
ra no tenien el seu regal de reis. Allà, Sa Majestat el rei blanc els esperava per donar-los 
a tots els regal que es mereixien.
Cal agrair l’esforç que ha fet Càrites per poder convertir aquest dia en un fet, i agrair 
sobretot la dedicació a la seva presidenta, Nati Roura, que ha treballat moltíssim per fer 
somriure els més petits

Com participar a “La veu del poble”?

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

?
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La intenció d’aquesta proposta d’”Escapa’t!” és acostar-vos al nucli de Romanyà i les seves rodalies.
Tot i pertànyer al terme municipal de Santa Cristina d’Aro des de sempre ha estat un lloc molt concorregut per la gent de 
Llagostera. Les rodalies de Romanyà són riques en elements d’interès històric i monumental, per tant, en aquest número 
en farem esment d’una part i en futures edicions parlarem de la resta.  

Localització:      Altitud:  320 m
                         Latitud:  41º51´15.44” N 
                         Longitud:  2º59´05.00” E

Com arribar-hi: 

Sortint de Llagostera agafarem la carretera GIV-6612 amb direcció a Llagostera Residencial o Romanyà de la Selva. Seguirem 
la carretera principal fins que recorreguts uns 9km haurem arribat a l’entrada del poble. Allà podrem estacionar el vehicle a 
la dreta de la carretera, on hi ha una petita explanada per aparcar. Recomanem deixar el vehicle i fer tota la ruta caminant.

 Mapa :                                        Vista satèl·lit del detall:

 

escapa’t!:
Romanyà i rodalies I

1. Creu de les cuques: 

Des del peu de la carretera ja veurem la creu i només travessant la carretera i fent uns pocs 
metres caminant ja hi haurem arribat.
És una creu de pedra esculpida, de grans dimensions i una alçada considerable, de caràcter 
religiós. 
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escapa’t!:
Romanyà i rodalies I

2. Menhir de la Murtra:

Agafarem el corriol per on hem arribat a la creu però en sentit oposat. Pocs metres des-
prés trobarem un encreuament del qual agafarem el camí cap a l’esquerra, que està semi 
asfaltat. 
Havent fet uns quants metres ens quedarà a mà dreta un corriol que com a punt de partida 
ens dóna dues pedres com a referència.
És un menhir singular per la seva forma fàl·lica. Té una alçada de 2,3m aproximadament i 
es calcula que la seva antiguitat és d’uns 4.500 anys. 
Aquest imponent menhir havia caigut i va ser aixecat al principi del segle XX.

3. Les roques d’en Cases:  

Tornarem al camí d’on  i el continuarem endavant, passant pel costat d’una masia restaurada. Havent passat la casa i a la 
dreta de la pista hi trobem un camí que fa una lleugera pujadeta i no el deixarem fins arribar al punt on hi ha una cadena 
metàl·lica que priva el pas dels vehicles.
Passarem la cadena i en pocs metres trobarem un trencall que ens endinsa al bosc i que no deixarem fins que arribem a les 
anomenades roques d’en Cases. 
Aquest conjunt granític destaca pel seu volum i formes arrodonides enmig de la vegetació. Des de dalt d’aquestes pedres 
tindrem una panoràmica àmplia, aèria i oberta sobre la vall de Can Cases, amb el mas i els camps prop de la riera.

4. Font Josepa:  

Per arribar a la font retrocedirem fins on hem trobat la cadena que barrava el pas als vehicles. En aquest punt reprendrem 
el camí d’on veníem i el continuarem amunt uns quants metres fins que al marge dret ens quedarà la font Josepa. Aquest 
és un indret agradable que ha estat reforestat fa molt poc i on podrem gaudir d’una gran riquesa arbòria. És un bon lloc per 
fer un descans i gaudir de l’entorn. La font raja durant tot l’any. 

Per a les següents edicions d’”Escapa’t!” acceptem suggeri-
ments 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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NAIXEMENTS
Martina García Turon   29-09-2009 
Oriol Rodríguez Serrano    08-10-2009
Marta Jiménez Font    08-10-2009
Mouslim Allouch Assakouri   07-10-2009
Laia Garcia Comas    11-10-2009
Alba Garcia Comas    11-10-2009
Pau de Arriba Miquel    07-10-2009
Achraf  El Bouaazati El Bouazati  12-10-2009
Ayman  El Bouaazati El Bouazati  12-10-2009
Pol Robles Vargas                 13-10-2009
Maria Isabel Chindris    11-10-2009
Abril Llagostera Vaca    14-10-2009
Luca La Bella Muñoz   16-10-2009
Joel Mestres Cruz    24-10-2009
Emran Ouariach Azzaoui    23-10-2009
Jan Vilella Tarrés                 02-11-2009
Montassir Belkadi    07-11-2009
Àlex Fontalba Iranzo   15-11-2009
Víctor Garcia Pulido    18-11-2009
Pol Nogué Serrano    23-11-2009
Fatoumata Nimaga    24-11-2009
Younes El Maach Amalki    26-11-2009
Èlia Rabert Castelló    28-11-2009
Jonathan Casas Borrego    29-11-2009
Mohamed-Amine Talha Maaroufi   30-11-2009
Marc Corominas Campeny    30-11-2009
Esthefany Paz González    07-12-2009
Marouan El Khattabi Nati    19-12-2009
Adrià Peña Recasens    24-12-2009
Carles Soler Valentí    19-12-2009
Alexandra Paradeda Sustova   27-12-2009
Sabina Escudero Vila    29-12-2009
Joana Vila Benítez    27-12-2009

Pau de Arriba Miquel Marc Corominas Campeny
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MATRIMONIS

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS
Martina García Turon   29-09-2009 
Oriol Rodríguez Serrano    08-10-2009
Marta Jiménez Font    08-10-2009
Mouslim Allouch Assakouri   07-10-2009
Laia Garcia Comas    11-10-2009
Alba Garcia Comas    11-10-2009
Pau de Arriba Miquel    07-10-2009
Achraf  El Bouaazati El Bouazati  12-10-2009
Ayman  El Bouaazati El Bouazati  12-10-2009
Pol Robles Vargas                 13-10-2009
Maria Isabel Chindris    11-10-2009
Abril Llagostera Vaca    14-10-2009
Luca La Bella Muñoz   16-10-2009
Joel Mestres Cruz    24-10-2009
Emran Ouariach Azzaoui    23-10-2009
Jan Vilella Tarrés                 02-11-2009
Montassir Belkadi    07-11-2009
Àlex Fontalba Iranzo   15-11-2009
Víctor Garcia Pulido    18-11-2009
Pol Nogué Serrano    23-11-2009
Fatoumata Nimaga    24-11-2009
Younes El Maach Amalki    26-11-2009
Èlia Rabert Castelló    28-11-2009
Jonathan Casas Borrego    29-11-2009
Mohamed-Amine Talha Maaroufi   30-11-2009
Marc Corominas Campeny    30-11-2009
Esthefany Paz González    07-12-2009
Marouan El Khattabi Nati    19-12-2009
Adrià Peña Recasens    24-12-2009
Carles Soler Valentí    19-12-2009
Alexandra Paradeda Sustova   27-12-2009
Sabina Escudero Vila    29-12-2009
Joana Vila Benítez    27-12-2009

Miguel Serrano Ariza i Josefa Ortiz Moreno      31-10-2009
José-Luis Palau Morro i Sara López Giralt      14-11-2009
Sebastian Benjamin Leopoldo Boniowski i Delia Teresita Morinigo Aguilera  21-11-2009
Carlos Crehuet Soler i Núria Padrós Gou      21-11-2009
Jesús Yuste Santafé i Laura Basolas Roch      04-12-2009
Josep Gorrera Xarpell i Keren-Ysraela Shainblit Vicens   19-12-2009

Jaume Romo Ruaix     11-10-2009
Francisco Duch Coll     22-10-2009
José Albertí Tomás    28-10-2009
Lidia Barreiro Aldir     14-11-2009
Ramona Gurnés Costa     18-11-2009
Francisco Raurich Santané    26-11-2009
Vicenç Ferrer Vilella     28-11-2009
José López Sánchez     05-12-2009
Antonio Zafra Castilla     12-12-2009
Consuelo Moreno Santos     14-12-2009
Antonio Solanas Guinovart    20-12-2009
Pedro Pagés Vidal     26-12-2009
Antonio Gutiérrez Cabello    29-12-2009
Eloy-Emilio Moreno López     31-12-2009
Mariana Díaz Oliveros     03-01-2010
Victòria Güell Riera     05-01-2010
Àngela Vives Viñets     06-01-2010
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