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agenda 
AGOST: 

Dia 4 - Cinema a la fresca a la plaça Catalunya: "Furia de titanes" (22h) 
Dies 6, 13, 20 i 27 - 13è Festival d'Estiu del Casino a la terrassa del Casino (22h) 
Dia 7 - Festa de Sant Llorenç. Sopar i ball al parc de la Torre (22h) 
Dia 15 - Festa del Casal al teatre del Casal Parroquial Llagosterenc (18h) 
Dia 18 - Cinema a la fresca a la plaça Catalunya: "Alicia en el país de las maravillas" (22h) 

Dia 28 - Sardinada i havaneres al parc de la Torre (22h) 

SETEMBRE: 

Dies 3 i 10- 13è Festival d'Estiu del Casino a la terrassa del Casino (22h) 
Dies 1 O, 11 i 12 - Correllengua 201 O 
Dia 11 - Diada de Catalunya a la Plaça Catalunya 
Dia 19- 11 Fira d'entitats a l ' exterior de l'Edifici Polivalent (de 10 a 14h) 
Dies 25 i 26 - Jornades Europees del Patrimoni. Visites guiades a Can Salades i a la Torre dels Moros (10h) 

OCTUBRE: 

Dia 3 - Festa de la gent gran al local Polivalent 
Memorial Isabel Vilà a càrrec del Grup Excursionista Bell-Matí 

Dia 8 - Festa Boletaire CGLL al local Polivalent, a partir de la 1 de la matinada 
Dia 12 - Festa del Bolet al casc antic (tot el dia) 
Dia 17- Ruta dels molins a càrrec de Grup Excursior:~ista Bell-Matí 
Dia 24 - Recollida de b~ossa al bosc (ADF) 

- Dia 31 - Festa de Halloween a l'edifici Polivalent 

Grup~ CATALANA 
• 1 0CCIDENT 

MERCÈ SALVADÓ I BERENGUER 
Agent d'Assegurances -

A NGEL GUIM ERA. 2 1. BIS • 17240 LLAGOSTERA 
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/editorial 

Escolta, Espanya, - la veu d'un fill 
que et parla en llengua - no castellana: 
parlo en la llengua - que m'ha donat 
la terra aspra: 
en'questa llengua - pocs t'han parlat; 
en l'altra, massa. 

T'han parlat massa - dels saguntins 
i dels que per la pàtria moren: 
les teves glòries - i els teus records, 
records i glòries - només de morts: 
has viscut trista. 

Jo vull parlar-te- molt altrament. 
Per què vessar la sang inútil? 
Dins de les venes - vida és la sang, 
vida pels d'ara- i pels que vindran: 
vessada és morta. 

Massa pensaves - en ton honor 
i massa poc en el teu viure: 
tràgica duies - a morts els fills, 
te satisfeies - d'honres mortals, 
i eren tes festes - els funerals, 
oh trista Espanya! 

Jo he vist els barcos - marxar replens 
dels fills que duies - a que morissin: 
somrients marxave n - cap a l'atzar; 
i tu cantaves - vora del mar 
com una folla. 

On són els barcos. - On són els fills? 
Pregunta-ho al Ponent i a l'ona brava: 
tot ho perderes, - no tens ningú. 
Espanya, Espanya, - retorna en tu, 
arrenca el plor de mare! 

Salva't, oh!, salva't - de tant de mal; 
que el plo ' et torni feconda, alegre i viva; 
pensa en la vida que tens entorn: 
aixeca el front, 
somriu als set colors que hi ha en els núvols. 

On ets, Espanya? - no et veig enlloc. 
No sents la meva veu atronadora? 
No entens aquesta llengua - que et parla entre perills? 
Has desaprès d'entendre an els teus fills? 
Adéu, Espanya! 

Joan Maragall 1898 



Llagostera en xi f res 

Sabies que a Llagostera ... ? 

... som 8.201 habitants: 3. 956 dones i 4.245 homes 

.. . el bàsquet és l'esport amb més esportistes federats (164) 

.. . el futbol és el segon esport amb més esportistes federats (158) 

Mitjana de * Mitjana de Temperatura 
màxima més temperatures temperatures 

màx. mín. 

Abril 10,5 oc 6,7 oc 

Maig 23 ,5 oc 9,7 oc 

Juny 26 oc 14,8 °C 

El semàfor 

Els símbols f ranquistes 

La bandera espanyola amb el símbol 
del franquisme que ha aparegut en 
els darrers dies al carrer Barcelona 
de Llagostera a causa de la partí· 
cipació de la selecció espanyola de 
futbol al Mundial de Sudàfrica 2010. 

alta 

25 oc 

27,6 oc 

32,4 oc 

Les obres de la plaça Catalunya 

Comptàvem tenir la plaça arren· 
jada per la Festa Major, però dos 
mesos després de la festa local, 
l 'ocupació per maquinària d'obra, 
els sorolls i la pols segueixen en un 
espai de trobada i ús quotidià per 
a molts vilatans de Llagostera. Tot 
i així, les obres es realitzen amb 
l'objectiu de millora i rehabilitació 
d'un dels espais públics més impor· 
tants del poble. 

; actualitat 

El temps 

Temperatura 
mínima més -~- Pluges 
baixa 

1,4 oc 27l/m2 

9,3 oc 96l/ m2 

10,1 oc 18 l /m2 

Comissió de festes jove 

Un grup de joves llagosterencs 
s'ha unit a la Comissió de Festes 
per oferir noves activitats d'oci, 
i també per reactivar-ne d'altres 
que havien quedat en l'oblit. El 
ball del Xirimiri, l'elecció de 
l'hereu i la pubilla del poble o 
el canvi d'hora de la baixada de 
carretons, són algunes de les bo· 
nes accions que ha dut a terme 
aquest col·lectiu. 
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; actualitat 

Sopars Joves 

Per celebrar l'arribada de la primavera, els alumnes de l'lES 
Llagostera amb la col·laboració de l'Esplai El Papu-Tisores, 
van dur a terme una festa plena de "glamour" al local poli
valent. La festa la van organitzar els mateixos alumnes de 
l'Institut i la tècnica de Joventut, i estava adreçada als jo
ves d'entre 12 i 18 anys. 
Així doncs, sobre les 21 :30h del dissabte 10 d'abril, els as
sistents van arribar al lloc de trobada vestits amb les seves 
millors gales per gaudir d'una gran vetllada. En arribar se 'ls 
va obsequiar amb una flor, confeccionada manualment pels 
delegats de cada curs, i seguidament es va servir el sopar 
i es va poder visionar el partit del Madrid - Barça a través 
d'una pantalla gegant. Després del derbi i les postres, els 
grups locals de d'Exeats, Loading 83% i Comité del Micro van 
amenitzar el fi de festa fins les 2 de la nit. 

Un Sant Jordi a mitges 

El 23 d'abril sol ser sempre un dia rodó, però aquest any 
el mal temps i les obres de la plaça van fer que la diada 
deslluís una mica; tot i això, el Sant Jordi d'enguany no va 
perdre la seva essència. 
Com ja és tradició, al llarg del dia es van poder comprar 
llibres, contes, roses i coques a les paradetes que els di 
ferents centres educatius i llibreries del poble van mun
tar a la plaça. I a l'entrada del Casino s'hi va poder visitar 
l'exposició de punts de llibre que van realitzar els nens i 
nenes de les escoles per al concurs que organitza anualment 
la Biblioteca Julià Cutiller. 

Malgrat l'amenaça de pluja, durant tot el dia hi va haver 
molt d'ambient a la plaça Catalunya. A la tarda es va rea
litzar l'entrega de premis del concurs de punts de llibre i 
del concurs literari infantil a les instal·lacions del cafè del 
Casino. Més tard, a les 8 del vespre, els alumnes de l'escola 
de música van demostrar els seus coneixements durant el 
Concert de Sant Jordi, celebrat al teatre del Casino. I per 
acabar la jornada, es va realitzar l'entrega de premis del 
concurs literari juvenil i adult a la Biblioteca Julià Cutiller. 
Destacar que tots els actes van ser presidits per l'alcalde 
Fermí Santamaria i el regidor de cultura Josep Aliu. 
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; actualitat 

Ja en van 14 

El diumenge 25 d'abril el Grup Excursionista Bell-Matí va cele· 
brar la 14a edició de la Caminada per camins i corriols. A les 8 
del matí, els setanta participants a la sortida es van reunir da
vant del pavelló municipal per iniciar una ruta que finalitzaria 
passades les 12 del migdia. Tot passant per Can Boada, el grup 
va pujar fins el "Terme Blau", on van fer una parada per esmor
zar. Seguidament, van baixar cap a la urbanització Selva Brava, 
passant per Can Darder i el Pla de Sant Llorenç fins arribar al 
poble. El bon temps va ser un acompanyant més, fent que la 
jornada fos del tot rodona. 

Premis Culturals Butlletí 2009 

Amb motiu del 30è aniversari de l'entitat, el col·lectiu de re
dacció enguany ha organitzat diferents actes. Un d'aquests 
ha estat la polèmica entrega dels Premis Culturals Butlletí 
2009, uns premis que pretenien honorar la tasca cultural 
duta a terme al llarg de l'any 2009. 

Durant l'esdeveniment, que va tenir lloc el diumenge 25 
d'abril a partir de les 20:30h, es van entregar un total de 12 
premis repartits en diverses categories. 
Els guanyadors de cada categoria van estar escollits per vo
tació popular a través d' lnternet i de vot t radicional, ja que 

per Sant Jordi es va habiilitar una taula de votació per facilitar la tasca a la gent que no disposés d'lnternet. 

Al llarg de l'entrega, que va durar una hora escassa, es va poder visionar el vídeo-reportatge sobre la història d"'El Butlletí" 
que els membres del col·lectiu vam elaborar per a l'ocasió. I un cop acabat l'acte, els assistents van poder brindar amb no· 
saltres amb una bona copa de cava. 

El bermut de la Festa Major 

La Comissió de Festes de Llagostera va organitzar un sopar amb 
l'objectiu d'ajuntar tota aquella gent que es sentís jove. La nit 
del 15 de maig, generacions d'ara i generacions d'abans van 
reunir-se per gaudir d'una nit plena de diversió. Just després 
de l'àpat, els assistents van donar suport als nois i noies de la 
generació del '92, que es presentaven per a "Hereu i Pubilla de 
Llagostera". Gerard Nuell, Arnau Puig, Sergi Miquel Rodríguez, 
Adam , Eduard Montiel, Josep Maria Codina i Josep Salvatella 
optaven al títol d'hereu; mentre que l'Anna Butinyach, la Sara 
Navarro, la Jorgina Rèstrudis, la Tània Bayé, la Xènia Nogué, la 
Farrah Oudeman i l'Ariadna Dona te optaven al de pubilla. De 
tots ells, només un noi i una noia podien ser els escollits com a 
joves representants de Llagostera , i tots els vots recollits van 
proclamar com a escollits la Xènia i l 'Eduard. 
Seguidament, La Loca Histéria van ser els encarregats 
d'apadrinar la Festa Major d'enguany, oferint un gran concert 
per poder anar obrint boca. I després del concert, Dj. Boina va 
delectar el públic amb un repertori de música que englobava 
cançons dels anys 80 fins a l'actualitat. 
El polivalent, ple a vessar, va acollir a llagosterencs i gent dels 
pobles veïns que varen ajudar a equilibrar la falta d'ambient 
a l'hora de sopar, fent d'aquella nit, una nit especialment di· 
vertida. 
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El Pla de Panedes acull el 29è aplec 

El passat diumenge 16 de maig el Grup Excursionista Bell
Matí va organitzar una nova edició de l'Aplec de Panedes. 
En concret, aquest any es va arribar a la vint-i-novena edi
ció, molt marcada per les prèvies dures feines de neteja del 
bosc que van haver de realitzar el Bell Matí i l' ADF, ja que 
el terreny estava impracticable a causa de la nevada del 8 
de març. 

L'aplec va començar a les 9 del matí a la plaça de l'ermita 
tan bon punt es va llegir el pregó de benvinguda i la convo
catòria del concurs de flors boscanes. Posteriorment, es va 
oferir a tots els assistens una missa solemne, i seguidament 
va tenir lloc el quart torneig internacional de llançament de 
rabassa. Els guanyadors del torneig van ser l'Adrià Miquel 
(categoria infantil) , la Carme Portés (categoria femenina) i 
en Pep Masó (categoria masculina). 

A les dues del migdia va tenir lloc l'arrossada popular, en la 
qual es va servir arròs a unes 420 persones aproximadament. 
Des de les quatre de la tarda va tenir lloc la recollida de 
rams i flors boscanes, i a les cinc els assistents van poder 
gaudir d'una audició de sardanes amb la Principal d'Osona. 
Durant l'audició, es va dur a terme el lliurament de premis 
de totes les competicions, una gran rifa i l'elecció de la pu
billa de l'Aplec (Susanna Miquel). Finalment, a les set de la 
tarda, tingué lloc el comiat i el cant dels adéus. 

Sessions plenàries amb infants i joves 

Un total de 145 infants i joves de 5è i 3r d'E.S.O. dels cen
tres educatius llagosterencs van participar al VI Ple infantil 
i juvenil. L'acte, que es va dur a terme a la Sala de Plens de 
l'Ajuntament el divendres 4 de juny, es va dividir en dues 
sessions, la dels infants i la dels joves (a les 9:30 i 12:30 
respectivament). La finalitat d'aquesta proposta és apropar 
la política local a la joventut del poble, fent que es conver
teixin en regidors i regidores per un dia. 
Els infants i joves van participar molt activament al ple, 
aportant una gran quantitat de propostes com per exemple 
fer arribar el transport públic a les urbanitzacions. La sessió 
la va presidir l'alcalde, Fermí Santamaria, juntament amb 
la regidora d'educació, Montserrat Vilà, que prenia nota de 
totes les idees que s'exposaven. 

; actualitat 
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; actualitat 

Exitosa i remullada festa del segar 

La segona edició de la festa del segar, organitzada pels sega
dors i segadores de Llagostera, es va celebrar al llarg de la 
tarda del dissabte 19 de juny. A partir de les cinc de la tarda 
es va començar a segar el camp de l'exterior de l'edifici po
livalent, fent demostracions de les diverses modalitats que 
s'han emprat des dels anys 40 fins a l'actualitat. Sobre les 
sis de la tarda, la pluja va fer acte de presència, interrom
pent així la tasca de la sega i fent avançar la recollida dels 
garbells. 
A continuació, es va fer una estirada de corda organitzada 
per la Comissió de Festes. Un total de 8 equips van competir 
per un pernil i una caixa de cava, entretenint i fent riure el 
públic que es va anar a aixoplugar al Polivalent. Un cop es 
va haver proclamat un grup guanyador, hi va haver cantada 
d'havaneres a càrrec del grup "Els Panxuts" i la festa va fi
nalitzar amb sopar i ball al mateix edifici polivalent. Tot i la 
pluja, la festa va ser força concorreguda, un bon preàmbul 
per a la festa del batre. 

elbutlletí.12 



A les 15.00 al pavelló! 
El dia 10 de juliol es va celebrar la manifestació en contra de la presa de dignitat dels ca
talans per part del Tribunal Constitucional. Dos autocars van sortir a les 15.00 de la zona 
esportiva amb més de 11 O llagosterencs cap a la capí tal del país. 
El Butlletí de Llagostera dóna suport a la reivindicació pel nostre dret a decidir. 

; actua litat 













; entitats locals 

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera 

Commemoració del naixement de la II República a Llagostera 

14 d'abril de 2010 
Amb la col·laboració de l'Agrupació dansaire sardanista de Llagostera s'inicià l'acte d'aquest any on s'escenificaren tres 
moments vinculats a l'època de la 11 República i que després de la Guerra Civil van estar censurats. 

La participació popular en la defensa dels ideals Republicans. 
Amb la Guerra Civil, el govern de la Generalitat, les forces populars milicianes dels partits i les organitzacions esquerranes 
defensaren la República i els guanys que representava. 
Volem destacar l'obra del govern republicà que reconeixia als espanyols tots els drets individuals, àdhuc el de la propie
tat, i també el de la igualtat de la dona. El sufragi universal, directe i secret, era d'obligat compliment en tota elecció i, 
juntament amb la independència del poder judicial, hom prometia justícia gratuïta per als necessitats. L'estat republicà 
declarava no tenir cap religió oficial i es proposava d'eliminar l'ajuda econòmica a qualsevol església. 

El dret a vot de la dona. Quan es va aprovar el dret femení a votar es va generar una forta controvèrsia. Molts temien que 
el vot de la dona, considerada regressiva per influència de l'església, posaria en perill la jove República. Al1931, gràcies a 
la defensa aferrissada de Clara Campoamor, es va aprovar per primera vegada a la història d'Espanya, el dret a vot femení. 
La dictadura franquista va acabar amb les il·lusions democràtiques tant de les dones com dels homes, que no van tornar a 
exercir el dret a vot fins l'any 1977, en plena transició democràtica. 

L'Escola en Temps de la República. Un grup de mestres republicans van fer front a l'analfabetisme endèmic del poble, 
creant una escola innovadora, respectuosa amb l'infant, basada en els nous corrents pedagògics. 
Una escola laica, mixta i respectuosa amb l'opció religiosa de cadascú, on la crítica, la conversa i la capacitat de pensar 
per un mateix eren unes de les prioritats. 
L'escola activa va ser una realitat. Catalunya, dins d'Europa, va demostrar ser capdavantera en educació. 
Poc després que caigués Catalunya es va iniciar una depuració contundent d'aquests mestres. 

Es va recordar a tots els ciutadans i ciutadanes que van lluitar per uns ideals socials, pels quals, uns no van dubtar a morir, 
i d'altres han hagut de sobreviure, juntament amb les seves famílies, amb el record de les tortures físiques i psicològiques 
patides. 
Finalitzàrem amb l 'entrega, de part de nens i nenes de Llagostera, d'un record d'aquest dia. 

A l'acte fet al cementiri , en Quim Aiguavella va acompanyar-nos recitant poesies i els joves de l ' Escola de Música de Lla
gostera van interpretar el Cant dels Ocells. 
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; entitats locals 

Colla Gegantera de Llagostera 

Primera trobada de geganters i geganteres 

Les trobades sempre serveixen per recordar, explicar anècdotes, poder tornar a veure gent amb la qual feia temps que no 
et trobaves ... i això mateix és el que va fer la Colla Gegantera de Llagostera el passat 9 de maig. 
L'actual col·lectiu, juntament amb alguns dels "antics" membres, va reunir a 65 persones, les quals han estat membres de 
la Colla en algun moment de ta seva vida. Alguns d'ells encara no han agafat mai una gralla, o s'han penjat un tambor, ni 
tan sols s'han posat sota el gegant o la geganta ... però "la família creix", i , sense saber-ho, ja formen part de la història de 
la Colla Gegantera. Els petits dels més grans ja van a les sortides amb la pertinent samarreta verda que els caracteritza i, 
és clar, tampoc podien faltar a la primera trobada! 

Després de la corresponent obertura de portes, tots els presents al local polivalent van començar a escalfar l'ambient, a 
agafar un bon lloc i a seure a taula, on els esperava un suculent dinar a base d'amanida d'arròs i vedella amb bolets. Evi
dentment, també varen poder gaudir d'unes postres farcides de bons records ... "Jo vaig estar a la primera reunió per crear 
la colla!", -deien alguns-. " Nosaltres vam ajudar a construir els gegants!", -deien uns altres-. En un altre punt de l 'enorme 
taula, d' altres es divertien amb les diferents anècdotes que ha deixat la Colla Gegantera al pas dels 14 anys que porta de 
vida (que no són pocs!). 

En definitiva, una primera trobada que va deixar tan bon gust de boca que de ben segur es podrà repetir, qui sap si l'any 
vinent, quan tots els que ara la tiren endavant celebrin els seus 15 anys! Però el que sí que està clar, és que al final es va 
poder demostrar que les ganes de passejar els gegants pels pobles i portar el nom de Llagostera amb orgull no s' ha esvail 
amb els anys ... i segueix més viu que mai! (i que siguí així per molts anys més!) . 
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Dones d'Arreu 

Sobre mocadors i benes 

Si portar el mocador al cap fos una moda imposada per la Disney a través de la Hannah Montana, o imposada pel màrqueting 
d'altres empreses com ara ensenyar el color dels calçotets i del tanga pel carrer, ja no tindríem debat (com de fet no el 
tenim). Però el mocador al cap és la punta de l'iceberg de l'atac contra les persones immigrades, i la prova d'això és que 
cap dona magribina amb mocador o sense ha plantejat el tema. El debat, l'han col·locat a la via pública tertulians de tota 
mena i persones amb càrrecs públics (jutges, advocats, polítics . .. ), que van fent tot d' elucubracions sobre per què deuen 
portar el mocador .. . Traslladen la discussió a la població i així es desvia l'atenció d'altres temes o aconsegueixen més vots. 
No cal dir que després de 35 anys de democràcia, en aquest país que ha patit la llei d'escàndol públic que prohibia vestir 
segons com o practicar el nudisme a la platja, ja hauríem d'haver après la lliçó del respecte. 
Ara bé, suposem per un moment que realment tots els que parlen en contra del mocador en realitat estan preocupats per 
la llibertat de la dona. Si tant els preocupen les dones, per què no reclamen que se les atengui com cal quan denuncien un 
maltractament? Per què no denuncien el funcionament precari dels mecanismes de protecció de les dones amenaçades quan 
hi ha perill real? Per què encara hi ha dones assetjades quan han fet denúncies i hi ha ordres d'allunyament? No preocupa 
aquesta falta de llibertat real? 
Si estan disposats a fer treure el mocador a les dones magribines perquè diuen que això és símbol d'opressió, què en diuen 
de les dones del seu voltant que porten una bena als ulls? Posarem un exemple: hi ha una dona concreta (catalana) que no va 
a un sopar d'una AMPA perquè el marit no la deixa. Ella ho diu així i tothom ho sap. Ningú no s'hi fica. Si ella no es rebel·la, 
si ella no es veu capaç ni vol canviar la situació, és just que algú la canviï per ella? O més aviat és ella que, si vol, ha de 
prendre alguna decisió (o petites decisions) per canviar? Aquesta dona no porta mocador, en tot cas porta una bena als ulls. 
Algú es veu capaç d'obligar-la a treure's aquesta bena invisible? Començarem a investigar totes les dones per si porten o no 
bena invisible i intervindrem en les seves vides per salvar-les? O més aviat, direm: estem al teu costat per si ens necessites. 
És possible la convivència cordial sense posar condicions que separin? Podrem anar les dones amb la roba que ens sembli 
sense haver de donar explicacions? 

Cuina casolana i tradicional 
Menú diari 
Menús per grups i colles Menúdirari 

C/ Panedes, 31 Tel.972 83 Ol 13 Menjar per emportar 
Assortiment de torrades 
Especialitat amb paelles de carns, 
marisc i sarsueles 
Cuinat a la brasa 
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Esplai El Papu-Tisores 

Activitats de cloenda 

El mes de juny va ser el mes en què els papus van finalitzar 
el seu primer any d'esplai. Per celebrar-ho com cal, els mo
nitors van preparar una activitat especial per a cada grup. 
El diumenge ZO de juny els més petits van gaudir d'una tar
da de jocs d'aigua al Casal Parroquial Llagosterenc. El joc 
que va tancar l'última tarda d'esplai va ser un " paintball" 
amb globus d'aigua que va fer les delícies de tots els in
fants. Entre rialles, cares somrients i càntics de la cançó de 
l ' esplai, els més petits es van acomiadar fins el setembre 
que ve. 

;entitats locals 

D'altra banda, el grup jove també va poder gaudir d'una activitat de cloenda ben especial. En aquest cas, del Z5 al Z7 de 
juny el joves de l 'esplai van realitzar una sortida de campaments a Sadernes. Durant la ruta van fer ni t a Sant Aniol d' Aguja 
i van visitar les gorgues i els salts d'aigua de la zona. Una de les activitats organitzades pels monitors era escriure un resum 
de la sortida, el qual adjuntem a continuació. 

Dia 25 de juny. Eren les 7 del maó, tots estàvem dins l'autobús i només faltava en Jordi Ruiz per marxar a Sadernes. 
Al final vam marxar sense ell, que va venir més tard. En arribar vam carregar les maletes i ens vam posar a caminar. 
Vàrem passar quatre pàrquings i un camí de bosc molt bonic amb moltes pedres. 
De cop, unes ovelles ens van atacar. 
I vam tocar la campana de l'E rmita de Sant Arrio!. 
Vam caure tots a la gorga 
de tan plena que teníem la panxa de mandonguilles. 
Algunes persones més ràpid que d'altres la van buidar fent caca prop del carni. 
Tot i així, la van haver de tornar a omplir per anar a veure el bonic Salt del Brull. 
La (moug)cantimplora que portàvem sempre l'emplenàvem a la font de St. Arrio!. 
A ba,-~, d'anar "- dormir en Jordi Mir i en Marc Orón ens van explicar la importància d'una formiga al món i les pessigolles que 
podiem notar quan passava la sang per les mans. 
I dit això: Moug bona nit i moug bons somnis. 
I l'endemà van venir els mu.nipapaus (forestals) a empipar-nos, però "la Pake lo soluciona rodo". 
I per protegir-nos d'ells teníem la millor contrassenya: Mike Wasowski menja! 
I menjàvem tots ràpid. 
Menys l'Albert i la J úlia. L'ar.ròs boníssim. 
I de postres pinya. Per pair el menjar vam fer una excursioneta. 
I vam remuntar el riu. 
Molts vam relliscar, sobretot la Pek que es va regi.rar el turmell i va anar coixa amb un bastó que van buscar pel bosc. 
En Jordi l'viir li va fer un benatge al peu. Va ploure a bots i barrals. 
I vam arribar a Llagostera descalços i més xops que un ànec! 

L'equip de monitors de l'esplai vol donar les gràcies als infants, joves, pares i mares per la confiança que han dipositat en 
nosaltres. Tornarem a veure' ns el proper mes de setembre, fins aleshores, molt bòn papu-estiu a tothom! 
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Consultori Llagostera - ABS Cassà de la Selva 

LES CAMES CANSADES 

La insuficiència venosa crònica és una alteració en la circulació de la sang. És la responsable del t rastorn de cames cansades 
que afecta a una gran part de la població adulta i especialment a les dones. 
Els problemes sorgeixen quan les vàlvules venoses que eviten el reflux de la sang, no funcionen correctament o quan la pa
ret d'una vena cedeix i es debilita provocant l'aparició de varius, que són la cara visible de la insuficiència venosa crònica. 

Es pot manifestar de diferents maneres: 
• Inflamació a cames, turmells i peus. 
• Dolor i rampes a les cames. 
• Sensació de pesadesa. 
• Varius. 
• Pell fràgil amb aparició de ferides susceptibles a infectar-se (úlceres) . 

Consells que cal seguir: 
• Utilitzar mitges de compressió adequades. 
*Utilitzar calçat i roba que no apretin . El calçat ha d'ésser còmode, fresc i amb un taló de 3cm-4cm d'alçada. 
• Fer exercici físic, com per exemple, caminar de puntetes, caminades, natació, ioga, fer moviments circulars i de flexió 
dels turmells, o estirar els di ts dels peus tot fent-hi un massatge. 
• Mantenir el pes corporal proper al nostre pes ideal. 
• Beure abundant aigua, reduir la sal als àpats i fer una dieta equilibrada. 
• Cames amunt!! Dormir amb un coixí sota els peus o posar un alça sota el matalàs. 
• Alternar dutxes amb aigua calenta i freda començant pels peus i anar pujant. 
• Anar canviant de postura, és recomanable no estar massa temps de peu, assegut o amb les cames creuades. 
• Massatges circulatoris. Reduir al màxim l'estrès i les tensions. 

LA CALOR DE L'ESTIU 

Ja que estem a ple estiu us volem fer un recordatori d'uns consells per tal de prevenir el Cop de Calor: 
• Beure molta aigua durant el dia. 
• No sortir el carrer a les hores de més sol. 
* Tancar les persianes quan hi toca el sol i obrir les finestres a la nit. 
• Vigilar amb els nens, lactants i gent gran , i gent amb patologies cròniques. 
• Utilitzar gorres o barrets per sortir al carrer. 
• No fer exercici físic quan fa calor. 

Equip d'Infermeria 

·-· e truccions 
RECASENS, s.l. 

CI Barceloneta. 6 
Ctra. Tossa, 45 

PLANXISTERIA i PINTURA 

ALBERT 
Albert Mallorquí i Guich 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
Tel. 972 83 03 72 Tel. i Fax 972 80 53 09 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona} Fax 972 83 04 25 
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Punt Jove de Llagostera 

Recull d'activitats organitzades per l'Àrea de Joventut de Llagostera 

Festival de cultures urbanes ETE 2010 a Perpinyà 
El grup de música llagosterenc "Comité del Micro", el passat 3 de juliol va participar en la "Generació 66". Aquesta és una 
manifestació artística i cultural dels Joves de la Catalunya que pretén que joves motivats per les "cultures urbanes" com 
el breakdance, el hip-hop, el ball i la música moderna ... i també la pintura "grafitti", puguin intercanviar les seves expe
riències en el marc d'un espai creat exclusivament per a ells i elles. Aquesta mostra la presenta el Consell General dels 
Pirineus Orientals. 

Tarda- jove al Casal 

Al final del mes de juny va donar-se per acabat el projecte Tarda- jove al Casal. Entre els mesos d'abril i juny, es va realitzar 
el taller de teatre per a joves (de 16 a 18 hores) i l'espai obert (de 18 a 20 hores). En el taller hi van participar un total de 
9 joves d'entre 12 i 16 anys, i en l'espai obert la mitjana de participants va ser de 20 joves. Aquests dos mesos van ser un 
període de prova, i la valoració, un cop finalitzat, és positiva. 

GEN 92 

El passat 12 de juny un total de 19 joves llagosterencs de la generació del 92 van participar en el GEN 92. L'objectiu 
d'aquesta activitat era agrupar el jovent de la comarca del Gironès que aquest any celebren 18 anys. A la tarda es va realit
zar un "quo vadis" a la població de Salt. Les proves es van relacionar amb temes d'interès juvenil: emancipació, participa
ció ciutadana, sexualitat, etc. Tot seguit, van gaudir d'un sopar amb tots els participants, en el qual es van poder conèixer 
els uns amb els altres. Per finalitzar la nit, tots junts van dirigir-se a la sala de concerts la Mirona de Salt. 
Aquesta festa es va organitzar a través de les àrees de joventut de la comarca del Gironès. Per ser el primer any, la valoració 
és positiva, per tant, l'objectiu serà realitzar-ne pròximes edicions. 

Curs tast de vins 

El dijous 3 de juny l'àrea de Joventut de Llagostera va organitzar un tast de vins a les instal·lacions del Casal. La sessió 
va constar d ' una primera part d'explicació teòrica: tipus de vi, el tast , les varietats de ra"lm, la copa, etc. I a la segona es 
van posar en pràctica els coneixements apresos mitjançant la degustació de sis vins (blanc, negre i dolç). En aquest taller 
hi van participar un total de 14 joves. 

Sandra Bagudanch 
Tècnica de Joventut 

Combustiblcrs 

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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Llagostera Ràdio 105.7 fm 

Entreteniment i informació 

Un any més, un cop arribat l'estiu hem finalitzat la nostra temporada iniciada el passat mes de setembre, deixant enrere 9 
mesos d'entreteniment i informació dia a dia. Programes de contingut divers, com informatius, política, musicals, esports ... 
i unes sel·leccions musicals les 24 hores del dia, perquè com sempre, gaudeixis de la teva emissora, pròxima i directa. 
Molts dels programes han marxat de vacances aquest mes de juny, com la llista d'èxits, l'Escala de Gris, El Marcador, Dones 
d'Arreu i els programes de política municipal. Però tranquils! Tornaran puntals el mes de setembre, aportant com sempre 
el millor d'ells per fer-te sentir a gust amb Llagostera Ràdio. 
D'altra banda, una dada que també ens fa sentir orgullosos de la feina ben feta, són les estadístiques del nostre web: www. 
llagosteraradio.cat. I és que durant aquests primers 6 mesos de l'any, les visites s'han ampliat, molta més gent confia en 
nosaltres per informar-se i entretenir-se, saber què fem, o senzillament, aprofitar les facilitats que dóna una emissora de 
ràdio, escoltar-la fent qualsevol cosa, un fet que amb pocs mitjants pots fer. 
Parlant de les estadístiques que podeu consultar detalladament al nostre web, en volem destacar les visites. De gener a 
juny n'hem rebudes 10.853, de les quals 8.624 han estat fetes per usuaris diferents, deixant més de 20.000 pàgines vistes. 
Entre aquestes volem destacar el servei de ràdio on-line (escoltar Llagostera Ràdio per lnternet en directe les 24 hores del 
dia), el servei de Podcast (on podràs descarregar tot el que emetem), i l'apartat de notícies d'actualitat entre d'altres. 
Dins el web, i com comentem unes línies més amunt, trobem el servei de ràdio a la carta (podcast) on de tots els programes, 
els plens de l'Ajuntament són els més baixats amb més de 1000 descàrregues mensuals, seguit de la llista d'èxits amb 850, 
El Marcador amb 730 i el més jove de tots, el programa sorgit aquesta temporada, l'Escala de Gris amb 625 descàrregues 
mensuals de mitjana. Realment estem parlant d'unes bones xifres que ens ajuden a tirar endavant dia rere dia, en el que 
és el 26è any ininterromput de Llagostera Ràdio. 
Ara, doncs, finalitzem una temporada, però en comença una de nova, la d'estiu. Gairebé totes les hores del dia estan de
dicades a la programació musical, amb unes seleccions fetes a la mida de tots els oients, perquè siguis on siguis gaudeixis 
amb nosaltres del millor entreteniment i de tota la informació local i comarcal. 
Si no ens has escoltat mai, t'animem a fer-ho, i de ben segur notaràs la diferència. 
Com sempre, gràcies a tots per creure en un projecte que es va fer realitat ara fa 26 anys anomenat: Llagosterta Ràdio. 
Bon estiu! 

Les Puntaires de Llagostera 

Després de quedar tota una setmana sota la gran nevada, va arribar la primavera, el bon temps i les sortides, que el mateix 
mes de març ja vàrem començar a realitzar a Sant Gregori (el 14 de març) i Bescanó (el 21 ). 

Durant el mes d'abril vam visitar Fornells de la Selva (el dia 18), Platja d'Aro (el23) i Llançà (el25). Al maig vam anar a la 
trobada provincial d'Olot (el dia 9), a Palafrugell (16), a Palamós (el 29) i a Badalona (el 30), i també vam participar a la 
nostra Festa Major el dia 23. 
I finalment, el 13 de juny vam arribar-nos fins a Llers, a la Fira de la cirera. 

Per acabar, di r que la sortida de Badalona és la trobada general de Catalunya amb una participació d'unes 4.000 puntaires. 

El But lletí de Llagostera 

"El Butlletí" a la Fira MerCAT de tot CAT 
L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACP() va ser 
present a la Fira MerCAT de tot CAT, que es va celebrar al 
Palau Firal de Girona. Aquesta fira acollia totes aquelles em
preses que incorporen el català en els seus productes i ser
veis. L' ACPC, associació de la qual forma part "El Butlletí", 
disposava d'un estand en aquesta fira per donar a conèixer 
les publicacions que editen els seus exemplars en català, 
entre les quals hi havia , doncs, la nostra revista local. 
La Fira MerCAT es va poder visitar els dies 4, 5 i 6 de juny i 
va superar les millors expectatives d'assistència. 
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Club Bàsquet Llagostera 

La temporada ha arribat a la seva fi, però no ha estat un final tranquil, sinó trepidant. 
Tot i que com és sabut la filosofia del CBLL és prioritzar la promoció del nostre esport, per damunt dels aspectes competi
tius, aquesta temporada és la prova que són aspectes complementaris, no oposats. La bona feina portada a terme l'any del 
25è aniversari del Club pels tècnics i els jugadors ha portat també èxits esportius al nivell de les millors temporades de la 
nostra història. 

Amb gran emoció vàrem participar al principi de juny a la celebració del lliurament de premis de la Federació Gironina, on 
el CBLL va pujar tres cops a l'escenari per recollir el premi de Campiones a les nostres super-nenes del Pre·lnfanil Femení 
i el de sots-campions als enfants terribles del Cadet B. La tercera vegada vàrem tenir l'honor de pujar per rebre una placa 
en homenatge dels 25 anys de CBLL, un mèrit que compartim tots els que treballem perquè gairebé dos-cents llagosterencs 
puguin jugar a bàsquet cada temporada. No volem deixar d'esmentar en aquesta part, l'ascens de categoria protagonitzat 
per les nostres noies grans, les que l'any que ve competiran a la categoria més alta de tots els nostres equips, les dames 
implacables del Sènior Femení A. Aquestes són les nostres noies de primera! 

Poc després tots cap a Vidreres, on molts dels nostres equips van participar al Ludibàsquet, fins al punt que els organit· 
zadors ens van felicitar com a club que aportava més equips a la competició . Aquesta va ser la consagració de les nostres 
super-nenes, que de nou van ser campiones de la seva categoria. Com veieu l'èxit no és casual, sinó fruit del seu talent i 
constant dedicació. 

Per despedir la temporada, la cloenda que, l'any del 25 aniversari, va ser potenciada amb una sèrie d'activitats molt diver
ses. Arrencàrem amb uns sorprenents, per atípics i divertits, partits entre els equips petits i els seus progenitors, que fent 
ús de la seva alçada - i pes- superiors i de tota mena de trucs fora del reglament. Tots van resultar vencedors, uns amb més 
agulletes que els altres i tots van rebre una samarreta commemorativa dels partits del 25è aniversari gentilesa d'I-Cat, un 
dels nostres desinteressats patrocinadors. 

Després un dinar prou complet, amenitzat per un grup d'animació, que amb recursos còmics molt originals i la cooperació 
d'alguns voluntaris molt poc voluntaris però amb molta voluntat arrencaren força riures entre els comensals. Això va servir 
per donar pas a la part més formal- però que més ens enorgulleix- d'aquesta festa, el lliurament de records i trofeus. 

Amb el lliurament d'una foto personalitzada com a record de la temporada a tots els jugadors del Club, va començar aques
ta part de la festa. Un trofeig per a cada tècnic, jugador i jugadora del Pre-lnfantil Femení, del Cadet Masculí B i del Sènior 
Femení A. Elles i ells són els nostres campions aquest any. I finalment, tot i que TOTS els jugadors i jugadores del Club me
reixen el nostre reconeixement al seu esforç i dedicació, un premi especial per als nostres MVP de la temporada, en Suresh 
Ramionet i la Sònia Puigmolé. La nostra màxima satisfacció va ser que aquests trofeus del25 aniversari els va lliurar I'MVP 
de la història del Club, un exemple per als nostres jugadors i un orgull pel nostre Club, l ' Albert Sàbat. El seu savi consell, 
"ara el que heu de fer és passar-ho bé", encertat missatge de qui sap de què parla! 

A partir d'aquí, festa de l'escuma - no cal dir que petits i no tan petits s'ho van passar d'allò més bé - i el Concurs Mundial 
- la participació era oberta a tothom - que en duríssima disputa amb en Quim Vall-llosera va guanyar en Francisco Pulido, 
que es va emportar el preuat cap de setmana a Eivissa cedit per Travei-Ja. A qui portarà d' acompanyant? 

El missatge des del Club és més modest que el de l'Albert, només donar les gràcies a tots, tècnics, jugador/es, pares i ma
res, junta, col ·laboradors, patrocinadors i especialment al Patronat d'Esports, per una temporada més de bàsquet, diversió 
i treball. I fins l'any que ve, que comencen uns altres vint-i -cinc anys d'il·lusions! Ens veiem! 
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MOBLES I FUSTERIA CATEURA, S.L. 

.fusteria 

. mobles en general i a mida 

.mobles de cuina 

.tapiceria 

.matalaseria i articles de descans 

EXPOSICIÓ I VENDES: 
Carretera Tossa, 7 
Tel. 972 83 09 95 

GABIN E T TERAPÈUTIC 

RENART-PONT 

CI Mas Sec, 53 • 17240 LLAGOSTERA 

17240 LLAGOSTERA 
GIRONA 

O S T EOPAT IA 
QU IROM A S SATGE 

Q lJIROPRAXIA 
DRENAT GE LIMFA T IC 

FA NGO T ERÀPIA 
T ERÀ P IES MANUA~S 

MAS SATGE AYURVED A 
ES TE TICA 

G IM N À STIC A CORR ECTIVA ... 

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 

:J.1ercería,yerfumeria, comykments 

Do[ors (jurnés 

C/ 'Donze{{es, 6. 17240 L{agostera 
Te{èjon: 646-260299 

n C>V C1 Collvi s.l.1l. 
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; centres educatius 

CEIP Puig de les Cadiretes 

Participació dels alumnes de Cicle Superior al camp d'aprenentatge dels monestis del Císter 

Els dies 19, 20 i 21 de maig de 2010 els alumnes de cicle superior de l'escola Puig de les Cadiretes realitzaren la sortida de 
final de curs amb una estada a l'Alberg Jaume I, situat a Les Masies de l'Espluga de Francolí i, participaren en les activitats 
del projecte educatiu del Camp d'Aprenentatge dels Monestirs del Císter. 

Els àmbits de treball desenvolupats foren la vida, l'arquitectura, la iconografia, la simbologia i la matemàtica i els oficis del 
monestir cistercenc de Poblet. A través de la visita al nucli medieval de Montblanc aprofundiren en el coneixement de les 
viles, les esglésies, els castells, la música, la dansa i els jocs de l'edat mitjana. 

Alumnes i docents valoraren molt satisfactòriament l'experiència d'aprenentatge i convivència viscuda al llarg d' aquests 
tres dies a la comarca de la Conca de Barberà. 
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; centres educatius 

CEIP Lacustària 

Festival de fi de curs 

El dissabte 5 de juny, la comunitat educativa del CEIP Lacustària va acomiadar el curs 2009-2010 amb una festa al pati 
de l 'escola. Els alumnes van ser els protagonistes d'un festival en què per cursos van ballar diferents danses i van cantar 
cançons per als familiars i mestres. El bon temps va ser partícep d'un acte que es va celebrar a l 'aire lliure i que es va dur 
a terme des de les S de la tarda fins a les 8 del vespre. 

lES Llagostera 

"Per a què serveix la guerra?" 
Aquesta és una de les frases del diàleg de "Pim, pam, pum!", l'obra que els alumnes de 2n d'E. S. O. van representar al 
teatre del Casino Llagosterenc mesos enrere. 
"Pim, pam, pum!" és una divertida crítica a la guerra i a les armes, la qual mostra d'una manera molt amena l'absurditat i 
el patiment que comporten els conflictes bèl·lics. 
Els joves actors van representar l'obra el dia 22 d'abril a les 9 del vespre i també durant la Festa Major, a més de represen
tar-la a porta tancada per als seus companys d'institut i els petits estudiants de les escoles municipals. Tanmateix, també 
van tenir l'oportunitat d'actuar a la XVI Mostra de teatre d'lES de Girona i a la XVII Mostra de Teatre de l ' Ensenyament 
Públic a Blanes. En acabar les funcions, els actors i directores sortien a escena per fer una mica de col-loqui amb el públic 
i compartir opinions. 

El "lipdub" de l'lES 
Des de les 9 del matí fins les 2 del migdia del23 de juny, un total de 40 alumnes de l'lES Llagostera d'entre 1 ri 4rt d'E.S.O. 
van participar en la gravació d'un "lipdub". Un "lipdub" és una representació musical que combina música i ball, es tracta 
d'un fenomen present en les xarxes socials, i per aquest motiu els professors del centre van valorar positivament la seva 
realització. Tot i que la idea va sorgir del professorat, els joves participants en van fer difusió a partir del facebook. La 
cançó escollida va ser "Human", del grup "The Killers". La gravació es va fer en dues aules i també es va utilitzar l'espai 
del passadís, i els alumnes es van repartir per grups segons les seves preferències. 



FRIGOLA 
LLIBRERIA PAPERERIA 

Ganix, 14 . Llagostera 
Tel. 972830384 

LLIBRE RI 
SUREDA 
s. c. 

Plaça Catalunya, 15 · LLAGOSTERA (Girona) 

Tel/ Fax (972) 83 00 97 

Foto Kitn 
Repo ... .,.~ 
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Serve is Digitals 

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

EL RACÓ DELS ARTISTES! 

En aquest número us presentem un artista llagosterenc conegut per la seva 
veu a Llagostera Ràdio. Ell és l'Enric Sanchez, un llagosterenc de vint-i
cinc anys que treballa en el món de la ràdio i la televisió des de fa temps, 
però que té la pintura com a hobbie. 
En Russi , tal i com l'anomenen els seus amics, va començar a pintar quan 
era petit, fent quatre gargots. Amb aquests dibuixos tan bàsics va crear 
una sèrie de personatges que avui encara són presents en els seus quadres; 
uns personatges que destaquen perquè tenen més nas que cara, un tret 
que s'ha convertit en el distintiu de l'estil de l'Enric. 
La seva trajectòria pictòrica va continuar quan als onze anys va començar 
a anar a l 'escola de belles arts de Llagostera. Ell explica que va començar 
a pintar perquè volia deixar constància de les coses que passaven per la 
seva imaginació en cada moment, i no per pintar paisatges o bodegons. Per 
aquesta raó va deixar l'escola, perquè sempre els en feien pintar, i a ell 
aquesta temàtica l'avorria molt. Des de sempre el nostre artista ha pre
ferit plasmar sobre la tela sentiments i sensacions interiors, i no paisatges 
reals que es poden veure si mires per la finestra. 
La tècnica que més utilitza és l'oli sobre tela, tot i que també ha provat els 
carbonets, retoladors, aquarel· les, paper, cafè ... De totes les tècniques 
que ha provat prefereix l'oli pel resultat final que ofereix, i ens confessa 
que també el prefereix per la seva olor. Pel que fa als suports, l'Enric ha 
utilitzat tot tipus de materials: fusta, cartolina, paper ... Però des que pin
ta personatges estranys i deformats, la tela és el suport que prefereix, ja 
que la textura que dóna i la manera com queden els colors és la que més 
s'acosta a la imatge que apareix a la seva imaginació. 
La temàtica dels seus quadres continuen essent, doncs, aquests personat
ges que semblen monstres, tot i que com ell mateix diu, s'ha de mirar més 
enllà del dibuix per poder veure tots els sentiments i estats d'ànim que 
s'hi amaguen. 
Els quadres de l'Enric varen estar exposats al Restaurant Mas Tarrè durant 
tres d'anys, i a hores d'ara decoren les parets de les instal·lacions de 
l'emissora local. 

Mireia Coltell 

" La B que observa" 
El regal de l'Enric per a l col·lectiu. 



; cultura 

Act1vitats a la Biblioteca Julià Cutiller: 

Lectura de poemes d'Elies Barberà 

El dijous 17 de juny, Elies Barberà va llegir i comentar alguns dels poemes de la seva última obra "Allà on les grues nien" a 
la Biblioteca Municipal. 

Barberà és un escriptor amb sis obres publicades, cinc d'elles de poesia. Així mateix, és guanyador de diversos premis, 
també és actor i forma part de les companyies "Teatre de l 'Enjòlit" i "La Soga". 

fa rmàcia 

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

nyols, pestiños, xocolata .. 
S'accepten encàrrecs 

Pass.eig Pompeu Fabra, N° 86 -llagostera- (Girona) 
Telèfon: 64o558 7'03 

I LAGOSTERA RÀDIO 
105.7 FM 

www .llagosteraradio. cat 
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Ingredients! 
1 kg de carn de vedella per estofar 
2-3 cebes 
2 pastanagues 
3 cullerades de farina 
Sal, grans de pebre, 
llor i una pastilla de caldo 
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Elaboració! 
En un bol barrejar la farina amb una mica de sal. 
Tallar la carn a daus i arrebossar-la amb la farina salada. 
Un cop arrebossada, daurar la carn en una olla amb una mica d'oli. 
Mentrestant, tallar la ceba i abocar-la a l'olla amb la carn. Seguidament, fer 
el mateix amb les pastanagues. Remoure-ho tot de tant en tant. 
A continuació s'hi tira el llor, els grans de pebre i la pastilla de caldo, es 
cobreix amb aigua i es deixa bullir fins que la carn queda tendre i la ceba 
desfeta. 
Arribats a aquest punt, ja es pot servir el Kalops acompanyat d'arròs blanc 
o patates i remolatxa. 

Bon profit! 



Rostisseria Montserrat 

HORA~ I 

de d imarts a d issabte d e 9 a 5 

d is sabtes de 9 a 3 i de 6 a 9 

d ium e n ges de 9 a 3 
! d l ll ll n::, tanca r fi )(Cepte festius) 

C I Ganïx , 46 Llagostera 

TeL 972 805 7&8 

. ,., 
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 

Q 
LLENYES i CARBONS RISSECH 

Tel. 972 830 572 

Av. del Gironès, 8 
17240· Llagostera (Gi 
Telèfon i Fax: 972 83 21 

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

i notaràs la diferència! 

M " Carme Valentí 

Pcnuqueria trnisex. 

PUB L'ENRENOU 
LLAGOSlERA 

~.xterlSiOi lS, deprlac1om' t.;cinl<>, 
ma111ct rr <~. so!anurn 1 mús 
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Reflexions escalivades 

Armament: l'origen del terror 

Estava dret a coberta, recolzat a la barana d'estribord amb un cigarret a la mà. Quan va veure acostar-se les llanxes militars 
israelianes, va notar la pistola que duia a la butxaca de la jaqueta. La va trobar pesada en excés, incòmode i inútil. Va tenir 
por i ganes de fugir. Ganes d'estar en un altre lloc, molt lluny d'allà. 
Estava assegut a la banqueta lateral de coberta, a la fragata de guerra israelita. Estaven a punt d'abordar el vaixell turc 
Mavi Marmara. Va notar el subfusell que tenia a les mans més pesat del que era habitual. Es va sentir incòmode i inútil, amb 
ganes de fugir, amb ganes de no existir. 
Mitja hora més tard, l'un ja no existia, estava estirat a terra amb dues bales al cap; precisament el que volia estar lluny 
d'aquell mar, ara ja es trobava més enllà del món dels vius. Mentre que l'altre estava dret davant del cadàver amb l'arma 
cremant-li als dits. No es va preguntar si havia fet el correcte, perquè l'exci tació no li permetia cap t ipus de reflexió; però 
estava convençut que allò no ho desitjava i no tenia consciència d'haver-ho fet. 
Aquests dos individus no es coneixien, no tenien res en comú, les seves vides havien caminat per indrets diferents. Les seves 
idees i creences, les aficions i vides laborals, els gustos i les relacions personals ... havien esdevingut separades fins alesho
res, sense cap tipus de connexió. Només hi havia un punt de contacte entre tots dos: portaven en les seves armes munició 
fabricada a la mateixa indústria, les bales s'havien construït a l'estat espanyol. 
Assegut a la terrassa del casino, llegeixo al diari la condemna del govern espanyol davant l'atrocitat d'aquest atac i em 
pregunto: com es pot vendre armament i condemnar el seu ús? Quina mena de cínics macabres ens governen? 
Incòmode i molest amb els polítics, em tiro mig cafè per sobre. Després de proferir diversos improperis, em pregunto què 
ens depara l ' esdevenidor. 

Joan Frígola 

He renmrat la imatge 

He can"'li.iat de domicili! 

's 
Estèt ica 

Gra.cieS a. .,~saltres~ que em do~ les. 
~s de millorar com a. profesSIDnal1 
creixer com a. .persona. 

CI Consellers. u no~ 
T.ELF. 972 8J .14 .U 
LL~QOSTm~ 
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CARNS I EMBOTITS 
Elaboració pròpia 

ÇJISCONS 
Aut. Sa.nitiu ia 376-XA-0 15 

C/Migdia, 21 - Tel. 972 83 O 1 54 
LLAGOSTERA 

Ramon Gurnés 
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RECOMANACIONS 

El llibre 

Títol: Aurora Boreal 
Autora: Assa Larsson 
Editorial: Seix Barral 
Any edició: 2009 

Aquesta novel·la nòrdica comença amb un assassinat. El cos 
del predicador més famós de Suècia apareix mutilat en una es· 
glèsia de Kiruna, un ciutat del nord del país. La germana de la 
víctima, la protagonista de la història, és qui troba el cadàver 
i a qui des d'aquell moment tothom acusa d'homicidi. A partir 
d'aquí, i pàgina rere pàgina, la protagonista tracta de provar 
la seva inocència. 
"Aurora Boreal" consta d'una trama policíaca plena d'intriga 
que t'atrapa des d'un bon principi. A més, aquesta publicació 
va ser premiada com a la Millor Primera Novel·la Negra per 
l'Associació Sueca d'Escriptors de Novel·la Negra. 

El web 

Adreça: www.goatxa.es 

Aquest portal s'autodefineix com una humil empresa de "frikis" 
per a "frikis", però si hi remenem podem veure que és molt 
més que això. "Goatxa" és una botiga on-line de samarretes 
i complements molt divertits i enginyosos, on a més hi ha una 
secció de creació de marques, dissenys, logotips ... Per tant, si 
necessiteu una idea original per fer un regal us recomanem que 
hi feu una visita, segur que us sorpreneu! 

El disc compacte 

Títol de l'àlbum: Fràgil 
Artista: Els Pets 

"Els Pets", la banda de Constantí que des del 1985 dóna guerra, 
enguany ha tret al mercat un nou àlbum amb 12 noves cançons. 
El disc es titula " Fràgil" i conté cançons més íntimes i perso
nals, que mostren uns Pets més tranquils i fràgils . Aquest treball 
té un aire més classic, i segur que fa les delícies dels seguidors 
més fidels d'aquest grup de rock català. 

ASA 
LARSSON 

AURORA BOREAL 

~LS P~TS 
' FRAGIL 
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Servei de Grua 24 hores 
Venda i reparació de maquinària de jardí 

Ctra. de Tossa. 13 

HORARI 

CENTRE VETERINARI 
LLAGOSTERA 

- Mati: d e 11'30 s 1'30 {excepte d imec res) 

- Ta r da: de S e 8 

• Dissabtes: d e 11 '30 a 1' 30 

(.Juliol I A oost d imecres mati o be rt) 

Tel. 972 80 56 84 17240 LLAGOSTERA 
Fax 972 83 18 48 (Girona) e t Flvaller, 2 

J 
~ ~ 

¿" . PIZZES ARTESANES 
,.., .¡.;, CARNS A LA BRASA 
J/ , ~ PIZZES A DOMICILI 

• 
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; esports 

ACTUALITAT ESPORTIVA 

BÀSQUET: 

Sènior masculí: 

Aquesta ha estat la classificació final del primer equip de bàsquet enguany. En aquest retorn a la tercera territorial els 
jugadors del travel JA no poden recuperar la categoria perduda. Ha estat una bona temporada i a més ha tingut l'al·licient 
de poder tornar a viure un derbi amb el foment Cassanenc. Així doncs, l'any vinent seguirem a 3a territorial. 

Posició Equip J G p TF TC Punts 
1 C.B. GRIFEU DE LLANCA 30 27 3 2191 1841 57 
2 CE SET 30 21 9 2112 1922 51 
3 SANT GREGORI 30 21 9 2051 1918 51 
4 TRAVEL JA C B LLAGOSTERA A 30 19 11 2071 2001 
5 C.C.E. MONTESSORI - PALAU 30 18 12 2125 2016 48 
6 C. B. SANT FELIU 30 17 13 1996 1965 47 
7 C. B. QUART B 30 16 14 1930 1921 46 
8 SOL GIRONES BISBAL c. b. 30 16 14 2134 2101 46 
9 FD CASSANENC 30 15 15 2144 2138 45 
10 CB SALTC 30 14 16 1974 2000 44 
11 C.B. BESCANO 30 13 17 2031 2050 43 
12 CP SANT JOANENC A 30 12 18 1897 2006 42 
13 C. B. SANT NARCIS B 30 10 20 1907 1944 40 
14 BC FONTAJAU B 30 9 21 1903 2024 39 
15 C. B. ADEPAF FIGUERES B 30 9 21 1875 2029 39 
16 C.B. BANYOLES 30 3 27 1657 2122 33 

Sènior femení: 

Posició Equips J G p TF TC Punts 
1 BIBA·C.B. ARGENTONA A 30 28 2 1901 1274 58 
2 C. B LLAGOSTERA A 30 26 4 1931 1346 
3 AE MINGUELLA·CITROEN A 30 23 7 1621 1334 53 
4 MASER C.B. CANET 30 20 10 1695 1425 50 
5 CP SANT JOANENC A 30 20 10 1776 1612 50 
6 C.B. OLOT 30 18 12 1958 1612 48 
7 C. B. PARETS A 30 17 13 1710 1467 47 
8 FRANKE C.B. MOLLET 30 17 13 1765 1542 47 
9 SANT GERVASI 30 17 13 1780 1513 47 
10 A. B. PREMIA B \ 30 17 13 1635 1583 47 
11 CIRCOL CATOLIC BADALONA A 30 13 17 1604 1492 43 
12 C. B. SANT HILARI 30 8 22 1225 1666 38 
13 AEB MALGRAT 2000 30 6 24 1283 1779 36 
14 AECAM MALGRAT 30 6 24 1340 1771 36 
15 C.N. CALDES B 30 4 26 1188 2015 34 
16 C.B . TORDERA 30 o 30 1249 2230 30 

Gran temporada del primer equip femení de Llagostera que puja de categoria a primera. El Llagostera i l'Argentona han 
matingut un gran lluita fins al final i els dos han estat els millors des del principi. Així l 'any vinent podrem gaudir d'una 
catergoria millor. 
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El 
JOAQUIM COMAS CORRIUS s. L. 
CONSTRUCCIÓ D'OBRES 

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

Carrer Maiena, 15 
17240 LLAGOSTERA 

(Girona) 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUABELLA 

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

CARPINTERIA METÀLLICA 
AMB FERRO I ALUMINI 
TANCAMENTS DE TElA METÀL.UCA 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

([arn& i Trnlwtit& 
CI. Consellers, 2 

Tel. 972 83 02 57 

17240 LLAGOSTERA 

I lLAR Codolar 

es mllar es fícll 

elbutlletí.40 

Carrer Camprodon, 11 
Tel- Fax. 972-83.04. 77 
E-mail: codolar@1nüa.r.es 
www.milar.es 
17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

C I Comt e Guifré , 1 - Tel. 8 3 0 1 6 3 
LLAGOST E RA 

V, ~ 
I&Jj 

CASTELLÓ- MARTÍ, S .L. 
Ser rallena 1 Fustena rn etal ltca 

CI Pone nt 1-3 (Po llgon Indu st rial li ) 17240 Llagostera 
Te l. 972 83 06 27 - Fax 972 83 10 65 

e-ma il : caste llom artt@ te lefonica.ne t - www.ceste llom artt.com 

HOSPITAL VETERINARI 

[t¡]CINOS~ 
ClÍNIQUES VETERINÀRIES 

PERRUQUERIES CANINES 

URGÈNCIES 
Tel. 972 33 1 248 

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

CASSÀ DE LA SE LVA : Ctra . Prov incial. 141 - Tel . 972 460 526 
MALGRAT DE MAR: C Passada , 49-51- Te l. 937 612 700 

www.cinos.cat 

Manel Malagón Serrano 

Comte Guifr~. 2, 2n, 1 i! 
17240 Llagostera 

TE" If _: 972 83 01 03 
Mobil: 6294355 09 

e_ mall :con&trucclon8maléllgon@hotmall .com 

SERVEI DE NETEJA DE XEMENEIES 



HANDBOL: 

Sènior masculí A: 

Ha estat una temporada complicada amb molts alts i baixos. L'equip sortia com a can
didat i favorit per assolir l'ascens de categoria. Al final, però, no ha pogut ser ja que en 
la segona fase les baixes es van notar molt i no es va arribar a un bon final. De fet, els 
dos equips que finalment han assolit l'ascens van sortir escaldats del pavelló municipal, 
amb un Llagostera molt superior demostrant que potser es mereixien molt més aquest 
any. 

FUTBOL: 

Primer equip: 

Ja s'està preparant l'equip de cares a l 'any vinent. Després d'aconseguir una meritòria 
7a posició en l'any del debut a 3a divisió, la propera plantilla va prenent forma. Alguns 
jugadors com Almendros, Reyes, Ureña, Javier Arce "Vichu", Jordi Mir, Guillem Cornellà 
o Revert no continuaran al Llagostera la propera temporada mentre que sí ho faran 
lvan, Quim Boadas, Aimar, Banal, Vallho, Giró, Arimany, Pau i Santamaria. Pel que fa al 
capítol de les altes és destacable els fitxatges de Bartrina i Mas (Cassà), Roca (Olot) o 
Granell (Manlleu) entre altres i algun que falta per arribar. 
Important també és l'acord en què ha arribat la Unió i el Girona FC, on el Llagostera 
passa a ser el primer i únic filial de l'equip de la LFP. Gràcies a aquest acord els juga
dors que acaben l 'etapa de formació passen pel Llagostera abans de fer el salt al futbol 
professional. Aquest any arriben alguns joves com Herrera, Chicho, Pau, Canal o Peque. 

Femení 

SEGONA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2009/2010 I Grup: 7 

Po s Equip J CASA FORA 
G E p G E p 

GF 

1 GIRONA, F.C. "A" 22 11 o o 10 1 o 135 
2 L'ESTARTIT, U.E. "C" 22 10 o 1 6 1 4 
3 BASCARA, F.C. "A" 27 o 4 9 o 2 72 
4 PORTBOU, C.E. "A" 22 7 1 3 7 2 2 
5 CABANAS, U.E. "A" 22 7 o 4 8 o 3 
6 LLAGOSTERA, U.E. "A" 22 6 3 2 6 o 5 
7 BASE ROSES, C.F. "A" 22 6 1 4 6 1 4 
8 LA PERA, U. E. "A" 22 4 o 7 4 1 6 
9 TOSSA-SPORT "A" 22 3 o 8 1 1 9 
10 ST. PERE F.C. "A" 22 2 1 8 1 1 9 
11 COMA CROS, U.E. "A" 22 1 1 9 1 o 10 
12 CASSÀ, U.D. "A" 22 o 1 10 1 o 10 

Final inesperat i incert per a les noies. En la millor temporada des que l'equip està ac
tiu, la reconversió de grups les podria afavorir i fer que l'any vinent l'equip ascendís a 
primera territorial. La plantilla entrenada per Joan López i Vichu , culminaria d'aquesta 
manera una gran temporada. 
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GC Punts 

13 64 
32 49 
48 48 
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L'equip "Vadebici" guanya el 11 Road Book Infantil de BTI 

A partir de les 8 del matí del diumenge 6 de juny, un total de 13 equips van partici
par al li Road Book Infantil, organitzat pel Club BTI Llagostera. Enguany el recorre
gut constava de 12km i no presentava cap dificultat tècnica, ja que l'esdeveniment 
estava adreçat a la mainada. 
El nombre d'assistents a l'acte, una cinquantena, va ser major que l'any passat, 
i malgrat que hi va haver un error en les especificacions del Road Book que va fer 
que molts equips es perdessin en un punt concret, l'organització en fa una molt 
bona valoració. 
La primera posició va ser per als "Vadebici", en David i la Mireia Miró, acompanyats 
per la Mònica Hierro i en Joan Carles Miró. Amb el dorsal número 50, aquest equip 
va trigar només 54 minuts per realitzar tot el recorregut. 

26è Festival de ballet 

Ma. Elena Pascual, directora i professora de l'Escola de Dansa Ma . Elena, enguany va escollir la història d'Alícia al país de les 
meravelles com a temàtica dels seus números de ballet. 
El festival de dansa, que aquest any ja sumava la XXVI edició, es va celebrar en dues parts repartides en dos dies, el 25 i 26 
de juny. Ambdós dies, a partir de les 21 :30h les ballarines de l'escola van representar un total de 16 números inspirats en la 
història de Lewis Carroll. 
El teatre del Casino Llagosterenc, que és l'emplaçament on es va celebrar el festival, cada dia es va omplir de gom a gom de 
familiars, amics i curiosos que van voler gaudir de la dansa. 

Trial To ur Clàssic:: 201 O 

El segon Trial Tour Clàssic 2010 de la província de Girona, organitzat per "Els cremats MCE" amb la col·laboració de solotrial
clasico.com, es va celebrar a Llagostera el diumenge 16 de maig al matí. 
A primera hora es van realitzar les inscripcions i l'entrega d ' una bossa com a obsequi de benvinguda. A partir de les 9:30h 
del matí es va donar la sortida a tots els participants amb un temps de quatre hores per realitzar les tres voltes per tot el 
recorregut. El circuit del trial, que estava dividit en tres categories: la groga (molt fàcil), la verda (fàcil) i la blava (normal), 
tenia una distància de 15km aproximadament i estava format per sis zones. Una part del reccorregut va ser interurbà, amb 
una zona indor com a novetat principal, formada per part del casc antic de la població i una part extensa de camins rurals 
i senders molt propers a Llagostera. 

Una seixantena de motoristes van participar a l'acte, i de tots ells els guanyadors de les respectives categories van ser: 
Pere Antón Mil (categoria blava), Pere Planas (categoria verda) i Francesc Infante (categoria groga). 
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li Torneig de tennis taula 

El dissabte dia 3 de juliol es va disputar el li torneig de tennis taula al local polivalent de Llagostera, amb una participació 
de 55 persones, 20 més que l'any passat. Al torneig hi va assistir molta gent de fora de Llagostera, concretament membres 
d'altres clubs, així doncs, va pujar molt el nivell respecte l'any passat. En una final molt disputada, la primera posició va ser 
per a Josep Armengol i la segona per a Joaquim Pedemonte. Pel que fa als jugadors locals, el millor classificat de Llagostera 
va ser en Jordi Coll, que va arribar fins als quarts de final. Tanmateix, també cal destacar que els germans Salleras, en David 
i Xavier, van arribar a les semifinals. 
L'any que ve s'espera més participació al 111 torneig, que segurament es farà a les instal·lacions del Pavelló Municipal 
d'Esports. 

Prova superada 

El passat mes de maig, tres llagosterencs i membres del Club BTT Llagostera, en Josep Guinó, en Pere Guinó i en 
Joaquim Mallorquí van participar a la Nissan Titan Desert. 

La Nissan Titan Desert és una prova ciclista que es disputa en cinc etapes pel sud-est de les muntanyes de l'Atles, 
al Marroc. Es tracta d'una prova en què tots els participants tenen objectius molt diversos, des dels professionals 
que busquen un lloc en el podi fins els ciclistes aficionats que persegueixen el desafiament personal de lluitar 
contra el desert i acabar la prova. Entre els professionals hi ha corredors de la talla de Roberto Heras, Melcior 
Mauri, Abraham Olano, Gelabert, etc. Tot i que és molt difícil fer un rànquing, ja que la dificultat de les proves 
canvia cada any en funció dels recorreguts i la climatologia, la Titan Desert és una de les deu proves de BTT més 
dures del planeta. 

Enguany hi ha hagut 340 participants, tots amb l'objectiu de convertir-se en finishers de la cursa. Tot i això, no 
tots ho van aconseguir. A part de la duresa del desert hi ha molts altres factors determinants a l'hora d'obtenir un 
bon rendiment i no defallir: les temperatures extremes, el canvi en l'alimentació, dormir a terra, les deshidrata· 
cions, les llagues a causa de les moltes hores que es passen sobre la bicicleta, etc. 

Tant en Josep com en Pere i en Joaquim van patir aquestes adversitats, però les van poder anar superant. Dia a 
dia anaven assolint les etapes i consolidant el seus llocs en la classificació general. En Joaquim va acabar en la 
posició 100, en Pere en la 163a i en Josep en la posició 235. Felicitats a tos tres! Una gran gesta que ens permet 
tornar a parlar de llagosterencs arreu del món! 
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Llagosterencs arreu del món! 
D'Amsterdam viatgem fins a la ciutat de l'amor, París. Allà hi viu des de fa gairebé 3 anys la Núria Murgadella, una l lagoste
renca de 23 anys que un bon dia i sense saber massa bé perquè, va decidir deixar Llagostera per viure una nova experiència 
que li està aportant un munt de coses bones. 

Per quina raó vas decidir instal ·lar-te a París? 
Era un projecte que sempre havies volgut emprendre o va 
ser del tot improvizat? 

Sí que m'havia passat pel cap moltes vegades la idea de 
marxar, però mai no m'ho havia rumiat seriosament fins que 
se'm va plantejar la possibilitat. La meva tia em va inscriure 
en un web d"au pairs" i en poc temps ja hi havia una família 
franc-espanyola que em volia acollir. Necessitava aprendre 
francès perquè pel que volia estudiar necessitava aquest 
idioma, així que no m'ho vaig pensar gens i al cap de dos 
mesos ja era a París, va ser tot molt ràpid. 

Dius que ja t 'havies plantejat altres vegades la idea de mar
xar, així doncs, a part de l'idioma, què més vas anar a buscar 
a París que no tinguessis aquí? 

En realitat vaig anar-hi en busca d'un canvi, simplement. Va 
ser en arribar a París que em vaig adonar de la quantitat de 
cultura (museus, arquitectura, exposicions .. . ) i de l'esperit 
lliure que hi ha en aquesta ciutat, aquí ningú et jutja i tens 
la llibertat de ser com tu vols, sense haver de donar expli
cacions a ningú. 

Com recordes els primers dies fora de casa? 

Els primers dies van estar molt bé perquè vaig fer molts 
amics i sempre estàvem de festa. Però més endavant, al 
llarg dels 3 primers mesos ho vaig passar molt malament 
perquè no podia comunicar-me amb gairebé ningú, treballa
va molt i guanyava molt poc. Tot plegat era un gran incon
venient i no acabava d'integra-me a la vida quotidiana dels 
parisencs, i això sense tenir en compte que era la primera 
vegada que estava separada dels meus pares i dels meus 
amics, que encara a dia d'avui trobo molt a faltar. 
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Les primeres impressions diuen que són les que compten. Què et va transmetre, París, de bones a primeres? 
Segueixes tenint-ne la mateixa percepció? 

; societat 

La primera impressió va ser molt positiva, em va semblar una ciutat molt romàntica: el riu Sena travessant la ciutat, la gent 
fent picnics als parcs i els parcs plens de flors! Quan vaig arribar feia molt bon temps i em va encantar la tranquil·litat que 
tot això em transmetia. Però aquí el sol no surt gaire i tot el que em va semblar romàntic, amb la pluja es va convertir en 
tristesa. A més, quasi tots els edificis són molt antics i de pedra gris, de l'època d'en Napoleó, per tant la impressió que en 
tinc ara és la d'una ciutat molt grisa, però que quan hi surt el sol es converteix en un lloc ple de vida. 

- , 

Ara ja fa un temps que ets fora. Va ser complicat adaptar-te al nou idioma? 

Exactament fa 2 anys i uns 8 mesos que sóc a França i tenint en compte que no tenia cap base de res, per entendre el fran
cès no vaig trigar gaire, uns 4 mesos. 4 mesos més després ja començava a parlar-lo i a hores d'ara el parlo fluidament però 
a l'hora d'escriure faig força faltes d'ortografia. El problema que vaig tenir amb l'idioma era que al principi em passava tot 
el dia amb hispans i no practicava mai! 

Hi ha algun lloc de París que et recordi a Llagostera o a algun dels seus indrets? Per què? 

Sí! hi ha un districte que es diu Montmatre, l ' antiga zona dels pintors, on va ser rodada la peHícula d' Amelie. És un lloc 
amb cases petites, carres estrets i empedrats. Es troba fora de la zona turística i és molt tranquil, com el nostre barri antic. 

Què t'enduries de Llagostera a la ciutat on ara resideixes? I què aportaries a Llagostera, de París? 

De Llagostera m'emportaria la gent (però no tota !), els amics, els productes de la terra i sobretot la família. I de París 
m'emportaria tots els museus, les exposicions, els concerts, algun dels meus monuments preferits i molts amics. 

A dia d'avui, què és el millor que t'emportes d'aquesta experiència? 

A part d'una nova llengua i un gran company, crec que he canviat totalment, he conegut tanta gent de tants llocs diferents 
que he deixat tots el prejudicis de costat. Ara sóc molt més oberta i dinàmica que abans, i a més, he après a cuinar i posar 
rentadores! 

La teva estada fora de Llagostera té un final marcat, o tens decidit que la teva vida està feta per viure fora de Catalunya? 

Fora de Catalunya no ho sé, perquè Barcelona és una ciutat que m'agrada molt, i ja trobo a faltar l'esperit i la cultura ca
talana. A més, París està molt lluny de la platja I Però encara em queden molts anys per endavant i moltes coses per canviar, 
així que de moment em quedo a París. 
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[ El ram ] 

Esperava que passés el temps. Esperava i ansiejava que fossin les set amb una inquietud do· 
lça, verge: la primera cita. Desconeixia quina seria la seva reacció, però el sentiment que des 
de feia dies el sobrepassava era triomfant. En feia de dies. El vespre creixia, el gris opac i 
metàl·lic de la ciutat s'estenia silenciós i uniforme, i ell, dret vora la farola verda de la plaça 
roja major, esperava. Expectant, atent a l' horitzó amb una mà a la butxaca i l'altra a l' alçada 
del maluc, sostenint un ram de flors, el ram de poncelles blaves prefaci a l'amor desitjat. Eren 
les set menys vuit, i el vespre creixia. 
De reüll, delimitava el ram i se sentia sa, gras. També amb l'esguard, i cap a l'altre costat, 
fitava la gent que passava prop seu, homes i dones de manera especial. Amb els homes se sentia 
insegur, fins i tot ridícul. Les seves mirades indissimulades cap el ram eren , ho patia, inquisi
dores, de menyspreu i d'una altivesa pretorial. "Que no ho veus, il·lús, que quan et giris per 
deixar l'abrigall al prestatge ja te la fotrà amb un altre ... ". Els ho podia llegir als ulls quan, 
després d'aturar-se en les poncelles, se'l miraven maliciosament i posat condescendent. Amb 
elles, en les mirades femenines, en canvi -també en la d ' aquell noi que tot just ara passava 
pel seu davant enfilant cap a la plaça roja menor-, la seva acció adquiria el to irresistible de 
la victòria, cavalleresca. Quan elles el veien allà palplantat, amb el ram a la mà i el neguit 
contingut, l'enveja les superava i les dibuixava com a inevitables nàufragues, malaguanyades 
en l'oblit. Moltes -amb cinc minuts n'havia fet prou per distingir-ho- el veien i ploraven per 
allò que ja no tenien. D'altres, pitjor encara, com allò que mai no havien tingut. Gairebé cap, 
tot i que alguna n'hi havia, com allò que tant desitjaven que ocorregués. No hi havia metàfores 
per glossar, tot era salvatgement mesurable. Com hi havia anat a parar allà, amb el ram de 
poncelles blaves a la mà sota la farola verda? Pensar-hi no portava enlloc: era sota la farola, 
segur de si mateix, triomfador. Esperava que fossin les set, eren les set menys dos i el vespre no 
parava de créixer. I tots, fatalment, no deixaven de mirar el ram, de guaitar-lo, de desconfiar
ne o de flagel ·lar-s'hi. 
A la fi , el seu somriure delicat va cobrir l'horitzó. Tocaven les set, a la catedral. Tendre i 
puntual, pensà. "Fa molt que t'esperes?" li digué mentre se li apropava fins a mossegar- li el 
llavi inferior. Ell, amb la mà a la butxaca i el ram a l'alçada del maluc espe rava, somrient, e l 
reconeixement, l'aplaudiment final al gest galant. "Deixa això i anem a casa!" li etzibà ella 
irrompent en la seva distracció i encistellant amb el ram a la paperera que hi havia vora la 
farola verda de la plaça roja major. "Avui estic sola! Ni pares ni germana! I l'habitació serà tota 
només per a nosaltres!" sentí, mentre es veia arrossegat, impotent, amb la mà a la butxaca i 
el destí lascivament traçat. 

Jordi Plà Comas 
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Visca el Papu 

Concretament visca el Papu-Tisores. I com ja deuen sospitar no parlo d'insectes sinó de l'esplai que en aquests darrers 
temps s'ha presentat a la societat llagosterenca. És un pretext perfecte per confegir un article optimista que compensi 
la tendència al rondineig dels que en algun moment de la vida hem cregut ingènuament en societats ideals i ara res ens 
satisfà. No descartaria que el pessimisme més que dels descreguts sigui propi dels que conserven latents fèrries conviccions 
inconfessables, però sigui com sigui, per exercir l'optimisme no hi ha res com projectar la mirada des d'una certa distància 
històrica. Fem inventari: ara tenim i abans no, tallers infantils durant Setmana Santa, les festes de Nadal i durant bona 
part de les vacances d'estiu, tot per poder seguir estimant les criatures quan l'escola s'atura. Tenim, a l'estiu, diverses 
possibilitats de casals, campus i tallers per a que els nostres infants consumeixin els excedents energètics d'una o altra 
forma. Tenim teatre infantil, o familiar, des que fa uns anys es va crear el grup local de Xarxa. Tenim concerts de tant en 
tant i una magnífica escola de música que no teníem. M'estic limitant a les activitats adreçades als menors que em venen 
al cap i s'han anat incorporant durant les darreres legislatures i ja em disculparan si me n'he deixat alguna, però ho faig, 
simplement, per constatar que en aquest àmbit com en tots, el que s'organitza acostuma a ser acumulatiu. S' incorpora al 
calendari i en passa a formar part i si s'abandona deixa un buit, un neguit en la consciència municipal que tard o d'hora es 
procurarà apaivagar. És des d'aquesta perspectiva i sabent que estem satisfent un dèficit històric, que trobo fantàstic que 
un grup de conciutadans joves impulsin aquest espai de lleure destinat als encara més joves. I que ho facin de forma tan vi
tal, imaginativa i entusiasta. Reconforta comprovar que, d'una o altra forma, hi ha noves generacions que es comprometen 
amb la pròpia societat. Els ho haurem d'agrair i encoratjar, i convidar-los a alguna cosa i abraçar- los, i sobretot, haurem de 
confiar en el seu criteri i les seves determinacions. Els destinataris dels seus esforços estan en un període clau de la vida, 
en un moment en què busquen el grup, el necessiten i el mitifiquen. La vida, segurament, els projectarà en mil direccions 
diverses, però ara estan construint allò que, amb els anys, molts han definit com l'única pàtria veritable, i vivint moments 
que amb l'edat, els de tarannà sentimental evocaran amb nostàlgia, i els del Papu, m'ha semblat entendre amb un punt 
d'enveja, els estan proporcionant una pàtria rodona i moltíssims records esplèndids. 

Enric Ramionet 
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Un poble amb vida 

A principis dels anys 70 a Llagostera s'elaboraven una llarga llista de productes, com ara: agulles, televisors, baldufes per 
a pescar, sabons i detergents, faixes, claus, serres, cadires, cistells, begudes, fanals de forja, taps de suro, joguines, aglo
merat, depuradors de piscines, recuits, ferro forjat, plàstic, .. . D'aquesta intensa activitat industrial i artesanal en vivia 
molta gent, tot i que aleshores l'activitat del sector de la construcció ja era gairebé tant frenètica com ho ha estat fins fa 
quatre dies. 
Sobretot recordo les fàbriques de taps i els fums i les olors que amarava part del poble quan bullien el suro (i a casa el 
pare triava taps); o com des de la fàbrica Pascual es donava feina a les cases en aquella mena d'economia submergida a la 
vista de tothom i que tant va ajudar a les migrades economies familiars . També, la fortor que desprenia l'elaboració dels 
detergents i sabons de can Vila, o manufactures tant curioses com els claus de can Finazzi, les baldufes d'en Forns o els 
televisors d'en Vilaplana. 
Avui , amb l'excepció de les dues empreses en que ha continuat can Pascual, d'aquestes activitats professionals no en queda 
pràcticament res. Fins i tot, estava perdent·ne el record ara recuperat gràcies al llibre L'Agrupació filatèlica i numismàtica 
(1955·1972). Memòries d'uns anys intensos, dels incansables Josep Cantó i Antoni Mascort. 
De la importància d'aquesta entitat se'n va parlar abastament el dia de la presentació del volum, però voldria remarcar 
que van ser els editors de la revista Lacustària, a més d'organitzar conferències, exposicions i esdevenir un viver de noves 
entitats. 
Precisament, el cant del cigne de l'Associació va ser el fallit intent l'any 1971 d'organitzar una Fira de Mostres local. De 
tots els industrials contactats, només tres havien confirmat la seva participació i "el que havia de ser un fet rellevant per 
al poble es va convertir en un fracàs estrepitós. I aquesta va ser l' última gota . .. " escriuen al seu llibre. Potser tot plegat 
va ser el preludi dels anys que han seguit i que han representat la pèrdua absoluta d'una activitat tant arrelada com lla 
indústria surera. 
Són signes dels temps que tampoc no ens han de fer defallir. I una bona prova de la vitalitat del nostre poble, ens l' ha do
nada el col·lectiu del Butlletí amb l' exposició que van organitzar per la festa major a la sala d'actes de l'Ajuntament, per 
recordar els trenta anys d'història d 'aquesta revista que m'estimo com la mare (bé, un dels pares) que la va parir. 

Joan Ventura Brugulat 
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Bio què? 
Des de l'any 2008l'empresa ENERFUST XXI S.L., amb la seu a Cassà 
de la Selva i amb Melcior Soler, Francesc Alameda, Narcís Pi i J oan 
Garolera com a administradors, té la inrenció de crear en uns terrenys 
fron terers al nostre terme municipal una central de cogeneració amb 
biomassa. 
Aquesta iniciativa considerada nociva per l'Associació de veïns pels 
efectes negatius del fum que despendrà la xemeneia de divuit metres 
i possibles interessos d'altres empreses dels socis ha despertat molta 
polèmica. 

A través d 'aquest reportatge, doncs, donarem veu als representants 
d'ambdós bàndols. D'una banda, Melcior Soler i Francesc Alameda, 
administradors de l'empresa E ERFUST XXI, exposaran els seus 
arguments a favor del projecte, mentre que Emili Rebugent, membre 
de la plataforma veïnal contrària a la planta, ens dirà el perquè de la 
seva negativa. 

SÍ A LA PLANTA DE COGENERACIÓ DE BIOMASSA 
Entrevista a Melcior Soler i Francesc Alameda 

Amb quina voluntat comença el projecte ENERFUST XXI? 

ENERFUST XXI neix principalment per a la neteja i cura dels 
boscos, i per a la utilització del que hi ha en els boscos i que fins 
ara no s'aprofitava. Antigament, els residus que s'originaven 
s'utilitzaven per fer-ne carbonet, que llavors es feia servir per 
fer-ne, també, energia. Fins ara, però, s'havien deixat molt 
abandonats, i després de la nevada històrica encara hi ha molts 
arbres morts o malalts, els que Enerfust XXI utilitzarà per fer
ne energia renovable. 
Un altre dels objectius de la planta de biomassa és preveure 
els incendis. El fet d'extreure la biomassa de la natura fa que, 
conseqüentment, es netegin els boscos. D'aquesta manera, en 
èpoques de tanta calor com les que estem vivint, s'eviten molts 
incendis o s'ajuda a que siguin molt menys greus del que po
drien ser si ningú s'ocupés d'estassar i aclarir els boscos i els 
sotaboscos. 
El projecte no s'ha tirat endavant amb els ulls tapats. Els qui ho 
dirigeixen s'han informat, i fins i tot han visitat altres plantes 
de biomassa d'altres pa'isos, els quals han demostrat que és 
un projecte possible, amb beneficis reals i amb millores per 
a l'entorn i els seus usuaris. L'experiència d'Itàlia, Àustria o 
Alemanya, entre d'altres, ha impulsat les ganes i els ànims dels 
fundadors per tirar el projecte endavant. 

Com afectarà això als ve'lns de la zona? 

Als ve'lns de la zona no els afectarà massa el fet que hi hagi 
la planta de biomassa. La contaminació acústica no serà més 
alta que la que ja es genera en d'altres edificis, el C02 que 
emergirà de la xemeneia serà gairebé incolor i no implicarà un 
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Què és la biomassa? 
La biomassa és tota aquella matèria viva que prové del 
món animal i vegetal. 

Què és una central de cogeneració de biomassa? 
Les centrals conegudes com a cogeneradores amb bio
massa apliquen uns processos de transformació de la 
biomassa per tal de poder obtenir energia (produeixen 
un promig de 8.000 tones anuals). 
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major índex de contaminació per al medi ambient. Les olors que en sortiran seran les mateixes que en qualsevol lloc on es 
cremi llenya. A més, el fum que es podrà arribar a acumular estarà format per gasos a més de 200° de temperatura, cosa 
que farà que aquest fum quedi dissipat. 

Tot i això, un projecte d'aquestes característiques té un fort impacte visual, com solucionarà aquest problema? 

La ubicació de la central l'ha determinada el Departament d'Urbanisme de la Generalitat. La planta no tindrà una grandària 
extrema. Estarà situada darrere una altra empresa, per tant, des de la carretera amb prou feines es veurà. Estarà ubicada 
en una zona industrial (el Trust), per la qual cosa no desentonarà de cap manera. La cosa canviaria si estigués construïda 
enmig d'un poble o en una zona verge, però aquest no és el nostre cas. A més, la xemeneia s'ha fet més baixa del que estava 
previst perquè no afecti tan visualment. 

Així doncs, quins beneficis en podran obtenir els veïns de Llagostera? 

Els beneficis que aportarà als veïns, i no només als de Llagostera, són varis: 

Es calcula que ENERFUST XXI oferirà treball a unes 14 persones directament i a unes 90 indirectament. 
Tothom qui ho vulgui podrà comprar a l'engròs estella forestal per poder-la utilitzar com a font energètica (per a 
les seves cases, per a les escoles, establiments públics ... ). 
No caldrà anar a buscar l'energia a fora, sinó que la tindrem a l'abast, més a prop que mai. 
La cendra que es faci de cremar la biomassa no es llançarà, serà un subproducte que es podrà utilitzar per fer 
d'adob, ja que serà originària de l'estella forestal i no tindrà altres productes adherits. 
Es netejaran boscos de les Gavarres, de Montnegre, de les Guilleries ... 
S'evitarà, o si més no es disminuirà, el perill d'incendi dels boscos. 
La neteja de la zona on es vagi a buscar l'estella forestal, millorarà la qualitat de l 'entorn i de les persones que 
el freqüentin, ja que permetrà una millor circulació i utilització dels terrenys. 
La calor energètica que se n'obtingui, l'utilitzaran les empreses dels voltants de la planta i les empreses 
càrniques i frigorífiques. 
Els residus que s'han anat acumulant d'ençà de la nevada, i que fins ara semblaven inutilitzables, ara tenen un 
valor econòmic del que se'n poden beneficiar els seus propietaris. 

NO A LA PLANTA DE BIOMASSA 
Entrevista a Emili Rebugent 

Quines mesures està prenent la plataforma veïnal per evitar la 
const rucció de la planta? Confien en evitar la construcció de la 
cent ra l? 

Des de la plataforma de veïns estem recollint signatures, de fet 
ja n'hem recollides unes 400. Aquestes, però, són dels veïns de 
les masies més properes al terreny on hi ha d'haver la planta, 
per tant, estem parlant de les firmes dels principals afectats. 
Tot i això, aquest nombre de signatures ens demostra que sobre 
el terreny la gent hi està en desacord, i molt. Tinc molt clar 
que lluitem contra quelcom que té molt més poder que els ma
teixos veïns, però confio que algú acabarà posant seny i evitarà 
que la planta s'acabi fent. 

Per quins motius no volen que s'acabi duent a terme la posada 
en marxa de la planta de biomassa? 

Els que hi tenen interessos diuen moltes mentides i amaguen 
coses perquè això s'acabi fent, ja que si es fa hi guanyaran 
molt. Faran diners a partir de les subvencions que es donen ara 
amb la biomassa, perquè la planta sense això no és rendible. 
De fet, el que els surt rendible és que ara tenen 23 hectàrees 
de sòl gràcies a que a priori faran enregia "renovable". Això 
només és la punta de la llança. Avui dia posant "bio" o "eco" a 
una paraula vens el que vulguis. 
Amb l 'excusa que des de la nevada hi ha molta massa forestal 
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per cremar han presentat aquest projecte. Tot això, però, ho cremeran molt ràpidament, i després què? Cada dia eliminaran 
200 tones de fusta, d'on les treuran? Al cap de l'any entre Cassà i Llagostera ja no hi haurà prou sotabosc per cobrir les 
necessitats de la planta, i a més, tot això és poc combustible i poc eficient. Els convé més cremar altres coses i ho acabaran 
fent. Una planta així és un lloc tancat i ningú sap el que hi passa allà dins. En aquestes centrals la gran part de material que 
hi arriba no és de sotabosc, sinó grans fustes i arbres, que són més eficients i millors combustibles. En definitia, el motiu 
principal és que aquesta planta no és més que una incineradora com les de tota la vida però amb un altre nom, i els que ens 
hi posicionem en contra és perquè no volem que ho acabin cremant tot amb l'excusa de crear energia. 

La planta es presenta com un projecte respectuós amb el medi ambient , que oferirà l locs de treball, que evitarà que els 
incendis siguin tan greus .. . Quina visió en tenen des de la plataforma veïnal? 

Si diuen que amb la construcció de la planta no passarà res dolent, s'equivoquen, és totalment fals. Evindentment l'impacte 
mediambiental serà molt gran. Hem de pensar que on ho volen fer es dóna el fenomen de la inversió tèrmica (el causant de 
la boira) i que aquest fet farà que els fums no pugin enlaire. Els matins acostuma a bufar marinada (vent de llevant) que 
farà arribar el fum i les olors al poble de Cassà, i molt sovint a la tarda gira la tramuntana (vent del nord) que farà aixecar 
totes les partícules dipositades i que portarà el fum fins a Llagostera. Hem de pensar que de cada milió de partícules emeses 
per la xemeneia, 50 s'escaparan dels filtres, això és relativament poc, però en el total absolut si parlem dels molts milions 
de partícules estem parlant d'una xifra molt notòria. Per la xemeneia de 18 metres d'alçada i 1'70 de diàmetre hi sortiran 
cada dia grans quantitats de fum, i això a part dels problemes mediambientals en té un de clar que és l'impacte directe 
visual i acústic (treballen les 24 hores els 365 dies de l'any). Els terrenys del voltant de la planta perdran valor i la qualitat 
de vida baixarà exponencialment, molt més que amb la línia d'alta tensió. 

Així doncs, la planta no és un bon projecte ni a llarg termini? 

Si molts pobles de Catalunya han rebutjat projectes com aquest, serà per alguna cosa. Penseu que l'energia produ"ida no
més donarà llum a 4.000 persones, mentre que l'impacte serà sobre més de 20.000. Quan ho tinguem ens adonarem que no 
val la pena i que proporcionalment amb tota l'energia produïda i l'eficiència de la planta, serà menys contaminant o més 
rendible cremar petroli. 
Només amb el transport i les despeses de crema ja no és rendible un centre com aquest, gasta i contamina tant com energia 
fa. No· ens enganyem, això no és energia renovable com la solar o l ' eòlica, en aquest cas es carbonitza i es produeix diòxid 
de carboni i molts altres residus, i això a curt i a llarg termini no cal dir que pot arribar a ser molt perjudicial. 

I ELS POLÍTICS LLAGOSTERENCS, QUÈ N'OPINEN? 
Fermí Santamaria 
Alcalde i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió 

Eduard Galobardes 

Si realment el projecte de la planta de biomassa es duu a terme tal i com s'ha plantejat, pot 
aportar una gran ajuda a la preservació i la neteja dels boscos i els sotaboscos de la zona. Per 
aquesta raó és bo que aquest objectiu pugui tirar endavant. A més, l'energia que s'obtindrà 
aprofitant la biomassa que s'extreu dels mateixos boscos -que produeix un C02 no massa con
taminant- , ajudarà a les empreses dels voltants. 
Pel que fa al poble de Llagostera, per tal que puguin estar-ne més informats si així ho desitgen, 
podran assistir a l'exposició que es farà properament al veïnat de Bruguera per presentar el 
projecte en societat. 

Regidor d'urbanisme i portaveu del grup municipal d'Independents per Llagostera 
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En principi, sóc partidari de la generació d'energia amb les energies renovables, i encara més si 
ha de servir per netejar boscos. Cal, però, tenir garanties que la instal· lació no produeix efectes 
mediambientals secundaris (fums, contaminació ... ) o paisatgístics. 
Em sembla que Llagostera hauria de tenir-hi alguna cosa a dir, i pel sol fet que es trobi fora del 
nostre terme municipal no hem de ser simples espectadors. Per això ens hem entrevistat amb 
l'Ajuntament de Cassà i els promotors de la iniciativa. Igualment, crec que la Generalitat (el 
departament de Política Territorial i obres públiques), que és qui ha d'aprovar-ho, ens hauria 
de permetre tenir veu i tenir en compte la nostra opinió abans d'autoritzar el projecte defi
nitivament. Hem de reclamar, també, que si es fa, hi hagi compensacions pel nostre municipi 
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en atenció al possible impacte, i que no passi com en altres infraestructures d' interès general que hem hagut de suportar 
sense res a canvi mentre altres municipis s'emportaven les compensacions. 
Crec que també és important que tots tinguem accés a la informació, i per això l'Ajuntament de Llagostera ha demanat 
que es faci una presentació pública del projecte, amb presència dels enginyers i responsables, per tal que la població pugui 
informar-se i aclarir dubtes. 

Eugènia Comas 
Portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana 

Esteve Barceló 

Sabem, perquè l'alcalde ens ho va comunicar, que l'empresa que tira endavant aquest projecte el va venir 
a explicar a l'equip de govern, però nosaltres no hi vam ser convidats. De moment, i tan sols amb la infor· 
mació que hem pogut veure a la premsa, no ens sembla malament utilitzar la biomassa que pugui sorgir dels 
boscos que ens envolten (Gavarres, Ardenya) amb finalitats energètiques i de prevenció d'incendis, i que a 
més pugui repercutir tant en empreses del sector forestal com en d' altres. 
Tot i així, hem demanat una reunió amb els promotors i l 'Ajuntament de Llagostera (on hi estiguem con
vidats) per tal de conèixer de primera mà el projecte i en què ens pot afectar al municipi de Llagostera. 

Representant del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya- Verds 

Fom: Uagostera Ràdio, "L'oposició té la paraula" (14/06/2010) 
No tenim informació, no pensem que s'instal·li la central de biomassa al terme municipal de Llagostera 
perquè tampoc l 'estació transformadora que havia d'anar acompanyada d'aquesta central de biomassa no 
és en terme de Llagostera. Del que sí que ens queixem és de que tot i que s'estan començant a moure i sem
bla que es vol fer, l ' Ajuntament de Llagostera n'ha de tenir coneixement, perquè que no sigui a Llagostera 
no vol dir que no en patim les conseqüències. Ja es va demostrar quan es va fer l'estació transformadora; 
la càrrega que van haver de suportar els camins veïnals d'aquella zona, amb el pas dels camions queden 

molt malmesos. En el cas de la central de biomassa , els camions seguiran passant per transportar llenya, per fer funcionar 
aquesta central. De fet, em sembla que en aquell temps, quan van començar, havia de ser una central de cicle convinat 
-llenya i gas- no sé si ara es mantindrà igual. El projecte va venir poc després de la línea d'alta tensió, parlo de fa uns anys 
ja ... Semblava interessant que es fes, més que res perquè és una instal·lació que serveix per mantenir nets els sotaboscos 
de totes les Gavarres, per tant, sí que faria un servei públic de manteniment i neteja de boscos. ( .. . )Penso que a Cassà ja 
saben força més. Haurien de convocar una reunió, o bé que l 'Ajuntament de Llagostera demani d'assistir-hi, per saber -ne 
més, ja que ens afecta. Com a oposició, des de Iniciativa -i suposo que des dels altres grups- demanem que ens agradaria 
ser-hi, en aquestes reunions i veure de què parlen ... És un tema que potser no es coneix massa, però en sentirem a parlar 
en els propers temps. 

Jesús Torrent 
Portaveu del grup municipal del Partit Socialista Català 

Declaració 15/07/ 201 O 
El procés de cogeneració s'utilitza per obtenir a la vegada energia elèctrica i energia tèrmica útil en forma 
de vapor o d'aigua calenta sanitària . El seu principal avantatge és la major eficiència energètica ja que 
s'aprofita el calor residual. Davant la possible ubicació d'una central de cogeneració al municipi veí de Cas
sà de la Selva, tot i que la decisió final no ens correspon, considero que hem d'estar ben informats i actuar 
amb sentit comú. Com en totes les coses, i en especial en temes de generació d'energia, hi ha defensors 
i detractors aferrissats, que només argumenten les parts positives o les negatives. Qualsevol instal·lació 
d'aquest tipus ha de complir tots els requisits que marca la normativa vigent i ha d'estar autoritzada pels 

organismes competents, en especial, pel Departament de Medi Ambient. En cap cas, un benefici econòmic per uns pot 
suposar unes molèsties o un perill per a la salut als altres. Per això es fan les normes i per això hi ha mitjans tècnics per 
minimitzar l'emissió de residus a l 'atmosfera. En aquest cas, i abans de prendre cap posicionament, hem de saber quines 
emissions deixarà anar aquesta planta, en quina quantitat i els efectes i molèsties que pot produir. La tecnologia té sistemes 
per reduir les emissions, i ens han de garantir que aquests sistemes s'utilitzen adequadament. Per altra banda hem de saber 
si aquesta planta s'abastirà de biomassa de la zona i si contribuirà de forma significativa en la neteja i manteniment dels 
nostres boscos. Considero que la responsabilitat de l 'equip de govern de Llagostera, com a municipi limítrof de la planta, 
consisteix en disposar de tota la informació, mantenir un contacte continuat amb el govern del municipi veí, amb el De
partament de Medi Ambient i amb qualsevol altre que hi pugui tenir competències (Indústria, Política Territorial...) i també 
obtenir informació d'assessors externs experts en la matèria (universitats ... ). I tota la informació que hagi obtingut l'ha de 
compartir amb la resta de grups per tal de poder adoptar una posició conjunta i degudament fonamentada. . 
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LLAGOSTERA TV 
Els temps canvien, i per aquest motiu ens hem d'anar adaptant a totes aquelles coses que van sorgint sobre la marxa. La ràdio i la premsa escrita 
són mitjans de comunicació que tenim al poble des de fa anys, i que al Uarg de tot aquest temps han anat sobrevivint amb èxit. Doncs ara és el 
torn de la televisió. En breu, de la mà de Marc Sureda i David Molero, els llagosterencs podrem gaudir de Llagostera TV, un format televisiu a 
través d'Internet per estar informats en tot moment del que passa al poble. 
Tot i que LlagosteraTV encara no és una realitat, ja està tenint molta acceptació entre la genr del poble, cosa que en Marc i en David valoren 
molt positivament. A més a més, tenen l'esperança que arrel d'aquesta iniciativa i bona acollida popular, altres pobles s'engresquin i facin també 
la seva pròpia televisió local. 

Què és LlagosteraTV? 

LlagosteraTV és un canal d'informació local a través d'lnternet que s'està creant gràcies a les ganes que tenen en Marc i en 
David de divulgar el que passa a Llagostera. 

Qui forma l'equip de LlagosteraTV? 

L'equip fundador són en Marc Sureda (elpoll.cat) i en David Molero, dos experimentats en el món del periodisme. En David 
n'és el president i en Marc el tresorer. Tot i això, mantenen les portes obertes a tothom que vulgui col· laborar en aquest 
projecte. Estudiants de periodisme, aficionats i persones que estan interessades en deixar material audiovisual, ja s'han 
posat en contacte amb ells per donar-los un cop de mà. "La nostra filosofia és la col·laboració. Unim esforços". 

Qui en va ser el creador? 

Tot va començar quan en David, tenint en compte l 'acceptació dels llagosterencs envers " el poll", va proposar-li a en Marc 
col·laborar en un projecte que tenia en ment des de feia ja molt de temps: Llagostera TV. A en Marc li va semblar tan bona 
idea que no va pensar-s'ho dues vegades. 

Quan i com podrem veure LlagosteraTV? 

Podrem veure LlagosteraTV a través del web www.llagosteratv.cat, que es presentarà oficialment al final del mes de juliol 
tot i que encara estarà en fase de proves. El portal definitiu el podrem veure l'últim t rimestre de l'any. 

elbutlletí.56 



Quin és l'objectiu d 'aquest canal? 

Els objectius de LlagosteraTV són contribuir en el coneixement de Llagostera i la seva àrea d 'influència mitjançant 
l'aproximació informativa de les seves activitats a nivell cultural, polític, social, esportiu i associatiu; reforçar les xarxes 
de comunicació, coneixement i interacció que fomenten la cohesió social al municipi; apropar les noves tecnologies a la 
població, i potenciar l'ús i la divulgació del català en els mitjans de comunicació digitals. 

Quins continguts ens oferirà LlagosteraTV? 

Llagostera TV estarà estructurada en 10 apartats i estarà dissenyada per a persones que no siguin massa enteses en lnternet. 
Oferirà notícies (un setmanari amb informació meteorològica gràcies a Rafael Balaguer), entrevistes, reportatges, festes, 
esports (amb l'ajuda de Pol Figueras i Anna Gelabert), activitats passades (exposicions, presentacions de llibres ... ), me
mòries (gràcies a la inacabable videoteca de Pepe Fernimdez), zona zàping (curt-metratges, tràilers ... de gent del poble) i 
l'actualitat en directe. 

G ràcies a Llagostera TV podrem veure els Plens de l'Ajuntament en directe, a més, també es situarà una càmera a la sala que girarà 3600 i que 
per tant permetrà tenir una perspectiva total del lloc. Tanmateix, s'ubicaran càmeres en punts estratègics del poble, com ara la plaça Catalunya, 
per tal de poder saber a temps real què hi esr.-'1 succeïnt, una eina molt útil sobretot en dates assenyalades. 
En definitiva, un nou tipus de comunicació amb els ciutadans, promoció turística audiovisual dc Llagostera, la possibilitat de saber i veure en 
directe què està passant, i també la facilitat que tindran els ciutadans o les entitats de Llagostera per fer difusió i fomentar la participació al poble, 
són alguns dels avantatges que aportarà aquesta nova plataforma anomenada Llagostera Tv. 

vivers 
can ragolta 

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

Mòbil 647 668 441 
17240 LLAGOSTERA (GIRONA) 

e-mail : viversragolta@hotmail.com 

REFLEXOTERÀPIA lMMA 

Massatges de reflexoteràpia i 
quiromassatge 

C/ ou, 33 

Tel. 972 831 204 
Mob. 616 128 802 

17240 L LAGOSTERA 

)619 88 30 35 

Antoni -Juanals 
LLAGOSTERA 
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I Espai publicitari 

Associació Catalana 
de Premsa Comarcal 
Un total de 21.349 joves que fan 18 anys el 201 O han sol·licitat la subscripció gratuïta a una revista o diari que els ofereix 
el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, en el marc del Pla de Foment de la Lectura. 
L'objectiu d'aquesta acció, que la Generalitat posa en marxa per tercer any consecutiu, és promoure l'hàbit de lectura de 

premsa en les noves generacions i permetre' ls eixamplar el seu coneixement de l 'espai públic i la vida democràtica del país. 

La xifra d'inscrits en el programa de subscripcions ha crescut un 25% respecte l'any passat, en què hi van participar 17.011 
joves. En les tres edicions que s'han fet, s'hi han acollit un total de 51.457 joves. 
La distribució territorial de les sol·licituds de l'edició del 2010 és la següent: 

Demarcació 
Comarques centrals 
Comarques de Girona 

Sol·licituds 
1.801 
2.008 
1.320 Comarques de Ponent i Alt Pirineu 

Comarques de Barcelona 14.313 
436 

1.471 
Terres de l'Ebre 
Comarques de Tarragona 

Pel que fa a la periodicitat de les publicacions escollides, la majoria de les subscripcions correspon a publicacions diàries 
(10.818), seguida de les mensuals (8.157). 

Periodicitat 
Diària 
Setmanal i quinzenal 
Mensual 
Altres 

Sol·licituds 
10.818 
1.232 
8.157 
1.142 

% 
50,67 
5,77 
38,21 
5,35 

Pel que fa a l'àmbit temàtic, la majoria de subscripcions pertanyen a mitjans d'informació cultural i de divulgació científica 
o històrica (8.039 ): 

Temàtica 

Cultural i de divulgació científica o històrica 
Informació general 
Esportiva, de lleure i d'entreteniment 

Sol·licituds 

8.039 
7.325 
5.985 

% 

37,66 
34,31 
28,03 

Aquestes subscripcions gratuïtes per als joves de 18 anys són una acció pionera a Europa i s'emmarca en el Pla de Foment 
de la Lectura impulsat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. El Pla vol impulsar la lectura com a via fo
namental d'accés al coneixement per part de la ciutadania i millorar l'hàbit i la competència lectora en qualsevol suport , 
promovent especialment la lectura en llengua catalana. 
Entre les actuacions principals del Pla de Foment de la Lectura destaquen el programa "Tasta'm", que distribueix primers 
capítols de novetats editorials als transports públics; la campanya publicitària "Llegir ens fa +grans", i la posada en marxa 
del fòrum virtual www.quellegeixes.cat. 
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Reparami PC.c4J 

Dissenyem la teva imatge d'empresa 
logotip, web, targetes, samarretes ... 

Taller informàtic 

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

ReparamiPC.com 

Dilluns a Divendres 1 0-13h i 17 -20h 

rtlm Generalitat 
WW de Catalunya 

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

NASCUTS EL 1960, JA FEM 50 ANYS! 

Tots els que facin els 50 aquest any ho poden celebrar com cal el16 d'octubre a l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro. Els 
interessats cal que facin un ingrés al compte corrent de la Caixa Penedès de Llagostera núm. 2081.0215.54.0000018422 per 
tal de reservar la seva plaça. A la festa també hi són benvingudes les parelles dels homenatjats! 
Els preus són els següents: 
Sopar - 35€/persona 
Sopar, dormir (habitació doble) i esmorzar - 75€/persona 
Àlbum de fotos de record - 35€ aprox. 

Si teniu fotos o records de joventut els podeu fer arribar a la Núria Comas Ventura (pocafarina6@hotmail.com) o a Margarita 
Bou Pons (botiga MARMA o marmaregals@gmail.com) . 
L'últim dia per fer el pagament o fer arribar fotos serà el 31 d'agost. Animeu-vos! 

GRÀCIES 

Aquesta és la paraula que reflecteix el sentiment de tots els membre de la Comissió de Festes després del que creiem que 
ha estat una gran Festa Major. Evidentment, aquest mèrit no és nostre, sinó de tota aquella gent que heu participat i viscut 
cadascun dels actes programats, convertint-los en multitudinaris, com la baixada de carretons, que aquest any estrenava 
horari, o el ball del Xirimiri, un gran descobriment per a les noves generacions. 
Tot això fa que els nous membres de la Comissió enfrontem aquesta nova etapa amb molta il·lusió i energia, i que ja esti
guem programant noves activitats que esperem que tinguin la mateixa acollida. El nostre objectiu no és cap altre que tre
ballar perquè Llagostera sigui, encara més, un poble actiu socialment, buscant la participació de tothom, i amb la voluntat 
de no excloure ningú. Si és així, nosaltres ens donarem per satisfets. 

Comissió de Festes 
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; laveudelpoble 
Això es pot salvar? 

Un diumenge a La nit el punt d'emergència de la deixalleria municipal presenta aquest aspecte tan deplorable. Els conteni
dors plens fins dalt estan envoltats per més residus que s'acumulen a la vorera per falta de lloc on dipositar-los. A més, hi 
ha qui no respecta el reciclatge i aprofita aquest espai per abocar-hi qualsevol tipus de material. 
És veritat que aquest punt és insuficient pel volum de població que som, però està en la mà de tots evitar imatges com 
aquesta, és tan fàcil com recórrer al civisme i al sentit comú. 

Mita Casanovas 

Els nostres boscos NO són un abocador 

El llagosterenc Joan Sàbat, mentre preparava la ruta per a la 14a Caminada per camins i corriols del Grup Excursionista 
Bell- Matí, va trobar un munt de deixalles a tan sols 50 metres de la urbanització Selva Brava. Tanmateix, durant una altra 
passejada, a l'alçada de l'entrada del bosc de la Torre es va topar amb un sac ple d'uralita. Va ser el mateix Joan qui va 
dipositar les deixalles de la primera "troballa" als contenidors de la urbanització, mentre que les autoritats van encarregar
se de retirar el sac d'uralita. 
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¡ laveudelpoble 

Reconeixement a Càrites per la seva tasca humanitària 

El passat dimarts dia 22 de Juny, Rotary Club Costa Brava, va fer acte d'entrega del certificat de reconeixement 
"Paul Harris" a l'entitat de Càrites de Llagostera per la seva tasca humanitària i de servei a tantes famílies necessitades. 
Alguns de vosaltres us podeu preguntar què significa la paraula Rotary i quina és la seva relació amb l'entitat del nostre po
ble, bé doncs, permeteu-me que us faci unes pinzellades perquè crec que val la pena conèixer a qui d'una manera discreta 
i silenciosa ha estat colaborant a fer arribar i contribuir l'augment dels aliments que últimament està repartint Càrites. 
Rotary és una organització de persones de diversos negocis i professions en les seves respectives comunitats, les quals for
men una aliança mundial amb la finalitat de donar un servei humanitari i contribuir al desenvolupament de treballar per la 
Pau en el món. 
En el Baix Empordà hi ha el Rotary Club Costa Brava Centre en seu social a Sant Feliu de Guíxols que es va fundar l'any 1981 
i actualment està format per 23 socis. Els rotaris planifiquen i porten a terme una gran varietat de programes humanitaris, 
educatius i d'intercanvi cultural. Avui, ja fa 30 anys ha adreçat part dels seus esforços a ajudar al tercer món, la fam i altres 
necessitats primàries. En aquests moments de crisi han centrat aquesta ajuda als nostres vilatans, fent arribar aliments als 
més necessitats a les poblacions del seu àmbit: Sant Hilari, Llagostera, Sta. Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell 
Platja D'Aro, Palamós, Palafrugell i Pals. 
Durant el mes de maig del 2009 han aportat 3.330 Kg d'arròs i el febrer d'enguany han aportat 3.906 litres de llet i 2.490 
litres d'oli. Aquesta setmana de juny entregaran 2.100 Kg d'arròs, 3.150 litres de llet, 1.695 litres d'oli i 2.304 Kg de 
tomàquet triturat, apostant poder continuar en aquestes aportacions. 
L'única distinció que Rotary Internacional dóna és el certificat "Paul Harris", nom del fundador. Aquesta màxima distinció ha 
estat entregada a l'entitat de Càrites com a mostra d'agra'iment per la seva solidaritat i col.laboració per poder fer arribar 
tots aquests aliments a les mans més necessitades. Sense Càrites no hi hauria a cada població el lloc d'acollida que sempre 
té la mà solidària no tan sols amb aliments, sinó també per l'ajuda a moltes altres necessitats primàries que hi ha per cobrir. 
L'acte fou presidit per l'alcalde Fermí Santamaria, el president actual de Rotary Costa Brava Centre Josep Coltell, junta
ment amb altres membres de la Fundació, i el rector de la nostra parròquia Mn Enric Plantés. Va recollir el certificat de 
reconeixement en nom de tot el grup de voluntariat de Càrites de Llagostera la seva presidenta Sra Nati Roura. 
A tots ells moltes felicitats i sobretot ànims per continuar endavant. 

Ma.Àngels Rosselló 
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e e e e Lourdes Casas e e e e Centre frSIOlerapia I recuper¡¡ció funcional 

C Camp1odon. 5 1 17240 lla gostera 

Tel Q?"; 83 2? 16 · ra> 972 83 19 76 Lcasascelllre @Qm ail r om 

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

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

BOADA 
perruquers -
pera homes 

• 

GISTIÓ AMBIINTAL 
Dl usmus, s.L. 

LLAGOSTERA 
RECOLLIDA DE 

RESIDUS URBANS 

FRUITES I QUEVIURES 

&~ 

CAN MADÍ 
CI Almogàvers, 8 - Tel . ( 972) 83 00 98 

17240 LLAGOSTERA 

Mobles Mulà 

Comercial MESTRES, S.A. 
Pol. tnd. C/lndústrla, 1 ... 3 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
Tel.: 972 8 3 02 9 5 · Fax: 972 8 3 11 Ol 

INDUSTRIAS CRISTINENCAS, SA 
Ctra. C-65, km 8 • TELEFON 972 83 06 60 · FAX 972 8313 74 · 17240 LlAGOSTERA (Girooa) 

www.moblesmula.com • moblesmula@moblesmula.com 

• rtOJJue~ 
COL· LE GI AT 

assessoria laboral i fiscal 
corredor d'assegurances 

e Almogàvers. 21 
Te 972 83 01 35 
Fax 972 83 01 01 

17240 LLAGOSTERA (G1rona) 
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En aquesta edició de l"'Escapa't!", com que és temps de calor, hem pensat que el millor seria refrescar-nos una miqueta 
amb l 'aigua d'una de les fonts dels voltants de Llagostera que havia estat més concorreguda. 

Localització: Latitud: 41 ° 84' 79.69" 
Longitud: 2° 96' 45.40" 
Altitud: 150m 

Com arribar-hi : Sortint de Llagostera agafarem la carretera GIV-6612 en direcció Llagostera Residencial o Romanyà . Segui
rem la via principal fins passats 550m després d'haver passat el punt kilomètric núm. 4, on agafarem el trencall a mà dreta. 
Un cop deixat el vehicle seguirem el camí marcat com a "GR" (Gran Recorregut), amb dues línies paral· leles, una de blanca 
i una de vermella. Transcorreguts 150m deixarem el GR i agafarem el camí de la dreta, i sempre baixant, no el deixarem 
fins arribar a la font de Panedes. 

Mitjà de transport a utilitzar: Aconsellem fer el tram de carretera amb cotxe, i un cop deixem l'asfalt fer-lo a peu. 

Recorregut: 6.1 km fins el trencall del camí de terra, i 6. 9 km fins a la font de Panedes. 

Curiositats de la font : L'aigua de la font té un gust característic que recorda al del ferro. Encara queden restes del que 
havia estat una petita edificació on antigament s'hi embotellava l'aigua. Un cop embotellada, aquesta aigua es repartia per 
les poblacions veïnes amb el mitjà de transport que hi havia llavors, el carro. 
L'entorn, antigament amb vegetació molt densa de bosc de ribera (acàcies, llor, plàtans, falgueres i meures), presenta avui 
un aspecte molt deixat a causa de la nevada del passat mes de març, en què moltes plantes tenen les branques esqueixades 
o s'han arrencat de socarre!. 
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; escapa't! 
El camí de tornada el farem per on hem vingut però ens desviarem a mà dreta passats uns SSOm des de la font. Continuarem 
uns 300m fins trobar una nova cruïlla. Girarem a mà dreta tot tornant a agafar el GR. Al cap de 100m girarem a mà dreta, 
deixarem el GR i allà trobarem una pineda que la vorejarem uns 200 metres fins que veiem que ens queda un corriol de força 
pendent a mà esquerra. Seguint el caminet i al cap de pocs metres, trobarem "el salt del llop". 

Curiositats del salt del llop: Aquest és el salt d'aigua d'una torrentera on en pocs metres acumula un important desnivell, 
molt poc freqüent en aquesta zona. 
Amb les fortes pluges de la tardor, es converteix en un mirador espectacular per gaudir de la naturalesa salvatge. Per als 
més atrevits, recomanem seguir la via ferrata que voreja el curs del riu i baixa fins a la gorga. Això sí, demanem seny, 
precaució i seguretat, ja que pot ser un indret perillós. 

Per tornar al vehicle, tornarem a vorejar la pineda durant 200m, girarem a mà esquerra i ja no deixarem el GR fins que 
arribem a la carretera. · 

Mapa de localització: 

Detall del mapa de localització: 
t .. ·l /'•f .. ,._ 

I -1,.;,. 
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Per a les següents edicions d"'Escapa't!" acceptem suggeriments de llocs de què n'hagueu sentit a parlar o que us agradaria 
que tractéssim. Els podeu enviar al correu electrònic caminspimpam@hotmail.com. 

Salut i camins! 

Els 49ers 
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Basma Maaroufi Bouhou 
Paula Rullo Burgués 
Omar Camara Jaiteh 
Zakaria Ben Fares El Hardouz 
Carles Coll Pujol 
Laila Laghrissi Ettouir 
Paula Turon Paris 
Roger Esteve Bagudanch 
Ansar Mennas Ghanim 
Reda Belhaj Fourka 
Felipe Santana Fuster 
Martina Sanchez Galindo 
lker Serrano Tamboleo 
lona Mayor Casademont 
Pau García Rodrigo 
Mayssa Darif Darif 
Mariam Nati Ben Larbi 
Kawtar Asakour Amghar 
Lamia Asakour Amghar 
Roger Vilardell Darder 
Oumayma Dari Barmou 
Andrea Gómez Serrano 
Luda Gómez Serrano 
Mosaab Aarab Al Mokaddem 
Laia Sureda Parés 
Sergi Miquel García 
Jomana Barmou Oulad-Aissa 
Guilherme do Amaral Ruano 
Èric Carrión Esquiva 
Hugo Roig López 
Isona Llobet Beltran 
Yasmin Aabbada Zoubaa 
Martí Quesada Hernandez 
Àlex Pareta Fernandez 

07-04-2010 
06-04-2010 
14-04-2010 
15-04-2010 
15-04-2010 
16-04-2010 
13-04-2010 
18-04-2010 
25-04-2010 
23-04-2010 
28-04-2010 
01-05-2010 
01-05-201 o 
07-05-2010 
18-05-2010 
22-05-2010 
22-05-2010 
18-05-201 o 
18-05-2010 
20-05-2010 
25-05-2010 
23-05-2010 
23-05-201 o 
23-05-2010 
25-05-2010 
29-05-2010 
30-05-2010 
31-05-2010 
15-06-2010 
17-06-2010 
16-06-2010 
24-06-2010 
22-06-2010 
25-06-2010 

La Laia Sureda i la seva cosina Ona 



Jorge Díaz Chamorro i Sonia Esteve Cobo 
Daniel-Carlos Simchez Aguilera i Gemma Tarrés Pujol 
Eloy Aguilar Loza i Gloria-Janeth Trujillo Orellana 
Eduardo Ribas Yus i Andra-Emirée Baclacian 
Pedro Solé Bota i Belky-Karina Raudales Castillo 
Kenneth García Carrasco i Anna Maria Valentí Pujadas 
José Tena Subirana i Tatiana Chekanova 
Llorenç Cateura Gispert i Lucià Sirbu Sirbu 
Jordi Vila Sais i Jéssica Martí Vilagn3n 
Juan Sastre Ferrandiz i Eva Fernimdez Martínez 

Jordi Vila i Jéssica Martí 

Maria Montserrat Bosch Roca 
Carmen Bautista Martín 
Manuel Rios Triviño 
Joaquín Balmaña Bou 
Domingo Gispert Esteve 
Francisco Barrera Pons 
Enrique Restrudis Bohigas 
Matilde Tarré Camós 
Juan Albertí Mestres 
Dolores Hereu Juera 
Manuel Salguero Balderas 
Joaquina Bou Riera 
Francisco-Gonzalo Gonzalez Serrano 
Àngela Roquer Bufí 
José Maria Font Alvarez 
Maria Pilar Martí de Emilio 
Fernando Roqueta Roqueta 
Maria del Carmen Rivas Miró 

10-04-2010 
11-04-201 o 
14-04-2010 
18-04-2010 
19-04-2010 
24-04-2010 
06-05-2010 
10-05-2010 
13-05-2010 
17-05-201 o 

20-05-2010 
27-05-2010 
01-06-2010 
04-06-2010 
05-06-2010 
07-06-2010 
08-06-2010 
08-06-2010 

01-05-2010 
01-05-201 o 
08-05-2010 
28-05-2010 
29-05-2010 
15-05-2010 
05-06-2010 
11-06-2010 
29-05-2010 
25-06-2010 

Anna Valentí i Kenneth García 
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