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agenda
NOVEMBRE:
Dia 1 – PapuCastanyada a la plaça Catalunya
Dia 25 – Dia Internacional de la no violència contra les dones. Actes de Dones d’Arreu
Dia 28 – Dinar Solidari “Llagostera contra el càncer” al Restaurant Vichy Catalán (Caldes de Malavella) a les 13:30h

DESEMBRE:
Dia 12 – Fira de Nadal a la plaça Catalunya  
Dia 24 – Ball de Nadal a l’edifici Polivalent
    -  Cagatió de Llagostera Ràdio (105.7 FM / 972830212)
Dia 26 – Cursa de Sant Esteve
Dia 31 – Ball de Cap d’Any a l’edifici Polivalent

GENER:
Dia 5 – Cavalcada de Reis

 -  Festa de reis de la Colla Gegantera de Llagostera a l’edifici Polivalent. A partir de la 01:00h.
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/editorial

Vatua l’olla!

Bocamoll, bordegàs, bufagaites, tabalot, empel-
tat, botifler, xitxarel.lo, cagandanes, malnascut, 
gos sarnós, tanoca, ploramiques, esgarriacries, 
brètol, cap de trons, capsigrany, trinxeraire, 
sapastre, pòtol, poca traça, pallús, galifardeu, 
curt de gambals...
Diuen que els primers mots que s’aprenen 
d’una llengua sempre són els insults. Per què 
no són aquests els que involuntàriament se’ns 
escapen d’entredents? Quants sabem què sig-
nifica baix de sostre, gep de burra o desvirga-
gallines? Seríem capaços d’indignar-nos en ser 
titllats de nap-bufs, ases morts, abraçafanals o 
sòmines? 
Ens reconfortaria que tots ens estiguéssim po-
sant les mans al cap en sentir aquests mots i 
haver cregut impossible encabir en el mateix 
tros de paper tants improperis. Ens alleugeriria 
escoltar els dropos, panolis i albercocs als patis 
de les escoles en comptes de santificar totes les 
mares de la resta de quitxalla. Però una llengua 
té les seves arrels molt més endins. Potser no 
es creuen que el destí d’aquesta pugui estar en 
mans de culs inquiets, passarells, pixatinters, 
panxacontents, sabatots, barjaules, matussers 
i cagabandúrries, però segurament és també 
gràcies a ells que continua viva. Perquè és al 
carrer on no mor mai. Les llengües evolucionen. 
No cal ser alarmistes. Mentre ens sentim orgu-
llosos de parlar català continuarem fent tot el 
que sigui per protegir-lo. Cada vegada que una 
persona estrangera decideixi estudiar-lo i el dia 
que pel carrer sentim dir “flipa mandonguilles”, 
ens adonarem que no desapareixerà. Si cada 
dia aprenguéssim tan sols una paraula en cata-
là, encara que fos un insult, la seva essència no 
es perdria mai. 
A poc a poc fem camí per tal que cap perepun-
yetes desvergonyit cregui que pot destruir-nos 
un gran tresor. Mentre algú pugui continuar par-
lant sense ser corregit, i les males pècores i les 
mosquetes mortes continuïn fent de les seves 
als safareigs, el català no estarà moix. 
Però bé, estem en una societat lliure. Així que 
parla l’idioma que vulguis, però quan t’enganxis 
els dits amb la porta crida “Collons!”.

Col.lectiu de redacció
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Els robatoris al poble

Durant els darrers mesos d’estiu 
es van produir un preocupant 
nombre de robatoris al poble. Es-
perem que amb les actuacions 
de les autoritats responsables es 
retorni novament la tranquil.litat 
a la gent del poble, que veu cada 
vegada amb més indignació i pre-
ocupació com aquests successos 
lamentables es produeixen cada 
cop amb més freqüència.

Oficina de la Policia Municipal 

Quan els agents de la Policia Mu-
nicipal surten a fer la ruta pel 
poble, a la comissaria no hi que-
da ningú que pugui atendre els 
vilatants. Hi ha casos que reque-
reixen una atenció directa o ur-
gent, i per això potser seria inte-
ressant valorar la possibilitat que 
hi hagués algun agent a l’oficina 
per tal d’atendre aquestes situa-
cions. 

Llagostera TV
 
Ha estat una de les sorpreses 
agradables d’aquest setembre. 
La posada en marxa del canal 
Llagostera TV per Internet ha 
fet que Llagostera sigui el pri-
mer poble de les comarques 
gironines amb televisió local 
online. El canal ofereix dins 
la seva programació un am-
pli ventall d’opcions que van 
des d’entrevistes, reportatges 
i esports, fins a notícies de 
l’actualitat. 

Sabies que a Llagostera...?

... som 8.245 habitants: 3.979 dones i 4.266 homes

... l’interval d’edat amb més població és el dels 30 als 34 anys

... actualment hi ha dues persones centenàries 

 

Juliol       28,33 ºC                   18,67 ºC                       33,9 ºC                         14,6 ºC                27 l/m2

Agost       28,6 ºC                   17,61 ºC                       35,7 ºC                          14,2 ºC                50 l/m2

Setembre     24,32 ºC                   14,10 ºC                       29,3 ºC                           9,6 ºC                118 l/m2

                 

 

CALAIX DE SASTRE

EL TEMPS

XIFR
ES

SEMÀFOR
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Quo Vadis, Nit de la Sardana i Solstici

El 17 de juliol es va celebrar per tercer any consecutiu el 
Quo Vadis. En aquesta edició, va ser la Comissió de Fes-
tes Jove qui va encarregar-se de la organització i la ges-
tió dels nombrosos cotxes, formats per famílies o grups 
d’amics, que hi van participar. Al llarg del recorregut, els 
participants van haver d’efectuar diferents proves per les 
afores dels pobles, en ubicacions conegudes que se’ls 
indicava a través de pistes. Les proves van anar des de 
fer-se fotografies davant de 5 perruqueries diferents amb 
rulos al cap, fins a fer una cadena de roba el més llar-
ga possible. Un cop més, la victòria va estar renyida i la 
diferència entre el primer cotxe classificat i el segon va 
ser mínima. El cotxe guanyador va ser el del grup format 
per Cristina Mir, Berta Peyrecave, Rosa Mari Sáncez, Olga 
Sánchez i Júlia Turon, que van ser obsequiades amb un 
sopar al Restaurant Mas Roure. 

Ja al vespre, es va celebrar “La nit de las sardana” a 
la Plaça Catalunya. Es van fer diverses audicions i tots 
aquells qui ho van voler van poder gaudir de la dansa 
tradicional de la terra, ballant o observant aquells qui ho 
feien des de la terrassa del Casino, molt concurreguda 
durant l’estiu.
Per últim, els més joves van poder assistir al Solstici, ce-
lebrat a la Plaça Balladora. La festa va ser de nou un èxit 
que va aplegar gent del poble i rodalies per poder gaudir 
d’una llarga nit de música electrònica a la fresca. Un any 
més, la festa va durar fins al matí, per tal de poder donar 
la benvinguda oficial a l’estiu.

Un lloc com cal!

Coreografies, música, un bon sopar i molta festa. D’una manera molt resumida aquest és el panorama que van po-
der gaudir els assistents a la Festa del Casal. Com cada any, el 15 d’agost, aprofitant la festivitat de Santa Maria, el 
conjunt de nens i monitors del Casal d’Estiu van preparar un gran espectacle, que va tenir lloc després d’una missa 
a càrrec de l’Enric Plantés. 

Així doncs, cap a dos quarts de set va començar l’anomenat festival del  “dia 15”, on tots els participants del Casal 
d’Estiu van representar diverses actuacions al ritme de músiques de diferents grups com els “Bee Gees”, “Els amics 
de les Arts” o “Los Manolos”.

I per acabar de completar la jornada, després de moure el cos i ballar amb molta energia, tots els assistents al festi-
val van poder gaudir d’un bon sopar a càrrec de la Junta del Casal Parroquial de Llagostera. Pinxos, botifarres i llom 
van ser el plat fort d’una nit que va acabar amb uns “bailoteos” a la pista de ball del mateix Casal.
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Us visiten uns familiars? Feu obres a casa?   
Tenim la solució: Lloguer d’apartaments totalment equipats per dies, setmanes o mesos.

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

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

/Telf. 972 80 50 17
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El tercer paller de la Festa del Batre
Al llarg de tot el diumenge 25 de juliol, al parc de l’estació es va celebrar una nova 
edició de la Festa del Batre. Des de primera hora i sota un sol de justícia, els primers 
curiosos van poder gaudir de la trobada de cotxes i motos antigues, la fira comerç de 
la Unió de Botiguers, la cercavila de la Colla Gegantera de Llagostera o la tradicional 
tallada de troncs, entre moltes altres mostres i exposicions. 
Passades les cinc de la tarda, els segadors i segadores de Llagostera van delectar el 
nombrós públic assistent amb una demostració de batre i fer paller, la mostra estrella 
de la festa, mentre els més petits s’ho passaven d’allò més bé participant en el con-
curs de munyir vaques. I per posar punt i final a la fira, després de les actuacions i 
animacions populars, el grup d’havaneres “Els Panxuts” van amenitzar el sopar que els 
caçadors del poble van servir a la fresca al mateix parc de l’Estació.

La Diada pel Correllengua
El dijous 9 de setembre, l’entitat Joves per la Terra va inaugurar la 7a edició del Corre-
llengua al Local Social “La Caixa” amb la presentació del llibre “Torcebraç entre dues 
cultures”, de la lingüista Rosa Calafat. L’endemà de la conferència es va organitzar un 
concert al Polivalent, amb els grups Buskant Greska, Dekrèpits i Deskarats, un concert 
que va ser el preludi del dia més destacat del Correllengua, l’11 de setembre. 
Coincidint amb la Diada de Catalunya, a primera hora del matí es va celebrar un acte 
de germanor amb sardinada a Terra Negra, el punt on coincideixen els municipis de 
Llagostera, Caldes de Malavella, Vidreres i Tossa de Mar. Seguidament, sobre les 12 
del migdia, a la sala de plens de la casa de la vila es va fer la cantada de l’himne ”Els 
Segadors” i un acte institucional en què hi van participar alumnes de l’escola de mú-
sica i on un representant de l’entitat promotora del Correllengua va llegir un manifest. 
A partir de les cinc de la tarda i fins gairebé la mitjanit, a la plaça Catalunya s’hi va fer 
una audició de sardanes, animació infantil, el sopar de la Diada a càrrec del Casino, i 
també la cantada d’havaneres i el cremat. 
El tancament dels actes d’aquesta campanya cultural va ser la 3a caminada al Puig de 
la Guàrdia, una sortida que el grup excursionista Bell-Matí organitza expressament per 
a l’ocasió conjuntament amb Joves per la Terra. 

 



elbutlletí.11

              actualitat

Nou emplaçament per a una nova Fira d’Entitats
Una vintena d’entitats llagosterenques es van aplegar el passat diumenge 19 de setembre per celebrar una nova 
edició de la Fira d’Entitats. Enguany va haver-hi un canvi pel que fa a la ubicació de les parades; de l’esplanada de la 
zona esportiva es va passar al parc de l’Estació, un canvi molt positiu que va propiciar una major afluència de gent. 
Activitats com un concurs de triples, jocs per a la mainada, tatuatges de henna, tallers de pintura facial... van ser les 
que van donar color a la fira, en què al llarg de tota la jornada les entitats que hi van participar van poder mostrar la 
seva tasca i donar a conèixer les activitats que fan per al poble. La fira va durar tot el matí, des de les deu fins a les 
dues del migdia. 

Prohibit als no jubilats 
La festa de la gent gran és un dinar que es celebra anual-
ment a Llagostera, i que enguany ja ha sumat la seva 
29ena edició. Gràcies als 50 voluntaris que fan que cada 
any això sigui possible, el diumenge 3 d’octubre un total 
de 524 llagosterencs i llagosterenques majors de 65 anys 
van poder gaudir d’aquesta festivitat. 

Després de la missa celebrada sobre les onze del matí, 
els més grans del poble van dirigir-se cap al local Poli-
valent, on els esperava un saborós dinar i una animada 
sobretaula amb l’orquestra Harmonia. 

Tret de sortida oficial de Llagostera TV  
Després d’unes setmanes emetent en proves, el divendres 8 
d’octubre l’equip de Llagostera TV va presentar oficialment 
aquesta nova plataforma audiovisual. L’acte es va celebrar sobre 
les nou del vespre al teatre del Casino, que es va omplir de gom 
a gom d’assistents. 
Inicialment es va visualitzar un vídeo de presentació, on Irene 
Bou, la presentadora del setmanari, va fer un repàs dels contin-
guts i possibilitats del web, i també de les persones que fan que 
tot això sigui possible. En acabar, els socis fundadors de Llagos-
tera TV, David Molero i Marc Sureda, van dirigir unes paraules al 
públic assistent, agraïnt el suport i la permanent col.laboració 
del poble llagosterenc.

www.elpoll.com
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Multitudinari homenatge al 
Doctor Pascual
La sala de plens de l’Ajuntament va quedar petita da-
vant el nombrós públic que va assistir a la presentació 
de “Sense Recepta”, el llibre de Pompeu Pascual que 
l’Ajuntament de Llagostera va encarregar al periodis-
ta llagosterenc Miquel Codolar. A través de cada ratlla 
d’aquest llibre, l’autor pretén donar a conèixer totes les 
facetes del nostre Doctor més polièdric. La presentació 
d’aquesta aproximació biogràfica del Doctor, també va 
ser un petit homenatge a la seva figura, ja que durant 
l’acte els seus amics i prologuistes li van dedicar unes 
paraules molt sentides, destacant sempre la seva ves-
sant més humanista. Seguidament, es va inaugurar al 
Local Social “La Caixa” l’exposició on s’han exhibit algu-
nes de les obres del Doctor, per mostrar també la seva 
faceta pictòrica. Marta Albà, l’arxivera del poble, va ser 
l’encarregada de presidir l’acte.

El fred, la pluja i el vent marquen la VIII Fira del Bolet
El dimarts 12 d’octubre Llagostera es va llevar plujosa però amb ganes de celebrar  igualment la Festa del Bolet. Mal-
grat l’estat del cel i les baixes temperatures, els firaires i tots els voluntaris que participaven en la festa van posar-se 
a treballar de bon matí per deixar-ho tot enllestit i poder començar a rebre els visitants. 
Al llarg de tot el dia, la pluja va anar fent actes de presència de manera intermitent, però tot i això va permetre que el 
públic pogués gaudir del mercat medieval i les seves atraccions, com les ja tradicionals exhibicions de falcons o les 
lectures dramatitzades de Martí Peraferrer. 
A les cinc de la tarda, quan ja moltes parades havien recollit per culpa del mal temps, es va fer l’entrega de premis 
que l’Ajuntament organitza per a l’ocasió. Un cop acabada la cerimònia, el fort vent va fer que la fira es donés gairebé 
per conclosa. 
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entitats locals

Dones d’Arreu
Jo també sóc adúltera
“Apartada dels seus fills i pendent d’un judici que la pot fer anar a la presó, Inma Benito de Saragossa ha estat acu-
sada d’adúltera.”
No us espanteu: és una notícia de l’any 1976, quan Franco ja era mort, la societat canviava, però les lleis encara 
eren les de la dictadura. Tot i així, si Inma Benito hagués sofert aquesta acusació abans de l’any 1961, potser no 
n’hauríem tingut notícia perquè, fins llavors, el Codi Civil permetia que el marit matés o lesionés la dona presump-
tament adúltera. (No cal dir que la llei només contemplava la dona com a possible adúltera, i no pas l’home.) Si la 
legalitat permetia aquella acusació i permetia una condemna, calia doncs canviar la llei. Per això, moviments civils, 
d’advocats i de dones d’arreu de l’Estat i d’àmbit internacional es van mobilitzar per denunciar aquell anacronisme. 
D’aquí va sortir el lema “Jo també sóc adúltera”, una campanya que va recollir milers d’adhesions, va fer visible la 
injustícia i va facilitar el camí del canvi.
Ara sembla que aquests fets queden lluny, que pertanyen a la història... però tristament no és així a d’altres llocs 
del món. La situació de Sakineh a l’Iran, i la solidaritat que està generant arreu del món, fa pensar en el cas d’Imma 
Benito. Sakineh Ashtianí va ser acusada d’adulteri, i a més encara hi van afegir l’acusació de complicitat en la mort 
del marit (últimament s’està oblidant que ja s’havia fet un judici per això i que ja havia estat absolta). La condemna 
era morir lapidada. Ara bé, la mobilització ha servit perquè hi hagués una revisió del seu cas; i diuen que “només” la 
condemnaran a ser penjada. Sembla una broma de mal gust, una història de terror i horror el desenllaç de la qual no 
sabem com acabarà quan s’hagi publicat aquest article. Els seus fills i el segon advocat (el primer s’ha hagut d’exiliar 
a Noruega) encapçalen la lluita contra la injustícia i l’última setmana de setembre van fer pública una carta al presi-
dent de l’ONU per demanar la seva intervenció. El moviment de dones a l’Iran, sense cap visible (perquè duraria poc) 
se’n fa ressò i des de diversos llocs web clamen per la mobilització i la solidaritat internacional.

Podeu veure la resistència d’aquestes dones valentes i anònimes a: http://www.wfafi.org/. Hi ha d’altres llocs web, tot 
i que alguns o han estat tancats o bé han fet inaccessible la versió en anglès. No hi ha altra sortida que denunciar-ho 
i lluitar. La recollida de signatures a Internet ja supera la xifra de cinc-centes mil... Endavant, dones de l’Iran i d’arreu 
del món.
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entitats locals

Consultori Llagostera- ABS Cassà de la Selva
La vacunació de la grip ja és aquí!
La grip és una malaltia causada per un virus. Comença de cop amb febre alta (39-40ºC), 
dolors musculars, mal de cap, mal de coll, malestar general, tos i nas tapat. El virus de 
la grip canvia cada any. Per aquesta raó cal que us vacuneu cada any, ja que la vacuna es 
prepara anualment per protegir-vos del virus que arribarà aquell hivern. Aquesta vacu-
na protegeix contra la grip, però no contra els refredats, ja que per aquests no existeix 
vacuna.
Qui s’ha de vacunar ?
•	 Persones	de	60	o	més	anys
•	 Persones	amb	malalties	cròniques	com	la	Diabetes,	problemes	de	bronquis		
 (MPOC/ EPOC), problemes de cor, malalties de ronyó. També aquelles   
 persones afectades per una disminució de les defenses per altres  malalties  
•	 Persones	internades	en	geriàtrics,	centres	de	malalts	mentals,	etc
•	 Persones	amb	obesitat	mòrbida	(IMC	superior	o	igual	a	40)
•	 Embarassades
•	 Infants	i	adolescents	(entre	6	mesos	i	18	anys),	que	reben	tractament	amb	àcid		
 acetil salicílic per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye
•	 Treballadors	de	la	salut
•	 Personal	que	presta	assitència	domiciliària
•	 Contactes	domiciliaris	(inclosos	infants)	de	persones	d’alt	risc
•	 Persones	que	realitzen	serveis	públics	:	policies,	bombers,	etc
•	 Viatgers	internacionals
 El contagi de la grip és a través de les mans i de l’aire. Les precaucions que cal  
 adoptar per evitar el contagi són:
•	 Rentar-se	les	mans	sovint	i	fer	servir	mocadors	d’un	sol	ús
•	 Tapar-se	la	boca	i	el	nas	en	cas	d’estossegar	o	estornudar
•	 Ventilar	l’habitació	on	hi	ha	algú	amb	grip
•	 Llençar	els	mocadors	dins	d’una	bossa	i	lligar-la

No hi ha cap medicació que curi la grip, però sí que hi ha alguns medicaments com el 
paracetamol que ajuden a millorar-ne els símptomes, com la febre, el mal de cap i altres 
molèsties. Els antibiòtics no serveixen per curar ni la grip ni el refredat.
Per a qualsevol consulta truqueu al 902111444 (Sanitat Respon) 
o al 972 831203  (Consultori Llagostera).                    
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entitats locals

Esplai El Papu-Tisores
L’hort del Papu
Ja fa temps que en una de les llargues reunions de diumenge va sorgir la idea de fer un hort per a l’esplai. Un esplai 
on la mainada pogués treballar en grup, passar grans estones amb els amics, i oblidar per un moment les noves 
tecnologies per realitzar una tasca lúdica i educativa com és treballar la terra i els seus elements. 
Alguns, molt animats amb el tema, creien que l’hort seria un gran projecte per dedicar-hi molt de temps, i que acaba-
ria passant per davant de moltes altres activitats. D’altres, menys animats, no li acabàvem de veure el què. El vèiem 
com un projecte que requereix molt de temps, esforç i que amb els dies s’acabaria oblidant. 
No sabíem en aquell moment el que ens deparava l’estiu. L’Ajuntament ens cedia un espai per dur a terme l’hort, 
i mare meva quina feinada! Un terreny totalment embossat d’arbustos, males herbes, pedrots i verdisses. A poc a 
poc, i aprofitant la parada “esplaiera” de l’estiu, els monitors anàvem quedant a l’hort per no perdre el ritme ni la 
cohesió de grup. 
De mica en mica, aquell terreny gairebé impracticable anava prenent forma després de llargues hores de treball. 
“Demà a les 8 a l’hort”, altre cop Sant Tornem-hi. Crec que aquesta frase és la que s’ha repetit més durant tot l’estiu. 
Semblava que mai arribaria el dia de plantar la primera llavor. Moticultor cap aquí, desbrossada cap allà, “passa’m 
la falç”, “porta’m l’aixadell”, i anar fent. 
I per fi va arribar el dia. Amb les rases ja fetes i el dipòsit d’aigua al seu lloc i ple, vam plantar les primeres llavors: 
bròquils, enciams, tomates, cebes, calçots i fins i tot pastanagues! Ara només faltava marcar propietat i posar-hi un 
tancat. Dit i fet, només ens falta la porta. 
Bé, no acabaríem mai. Amb un sol estiu és inimaginable la gran quantitat d’historietes que s’han perdut en aquell 
petit tros de terreny. I sí, els que no mostràvem gran èmfasi en aquest projecte, servidora inclosa, hem acabat veient 
que un hort no només dóna fruita i verdures. Un enciam te’l menges per sopar i “adiós muy buenas”. El que sí que 
no es perd tan fàcilment són els milers de moments que hem viscut entre bròquils i verdisses. 
Amb	l’hort	a	punt	per	començar	el	nou	any	d’esplai	amb	els	nanos,	el	col·lectiu	del	Papu-Tisores	al	complet	estem	
convençuts que aquest hort serà gran, molt gran; i els que ja l’hagueu vist, sabreu que no parlem precisament de 
mides. 

La propietària del Núvol Kinton
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Llagostera Ràdio 
La nova programació
Llagostera Ràdio ha engegat la seva nova temporada després del període de vacances d’estiu. Una programació ade-
quada a tots els públics, amb un únic objectiu, entretenir i informar, fent que l’oient es sentit a gust amb nosaltres. 
I és que Llagostera Ràdio és proximitat, la ràdio de tots els llagosterencs, i així ho ha estat durant els gairebé ja 27 
anys d’història.
Per aquesta temporada 2010 – 2011, els programes habituals s’han tornat a posar en antena:

- Deixeu-vos portar (Ramon de Arriba) tots els dimecres a les 21.00h i amb repetició els diumenges a la mateixa hora
- Top Llagostera 25 Principals (Enric Sánchez), la llista d’èxits, els divendres de les 17.00 a les 19.00 i els dissabtes 
d’11.00 a 13.00 amb repetició.
- La Fòrmula (Albert Coll), els dissabtes a la tarda, de les 17.00 a les 19.00 i amb repetició els diumenges a les 10.00.
- Les Golfes (dins la fòrmula), un bon “remember” de tot allò que sonava i passava als 80 i 90. A les 18.30 els dis-
sabtes.
- El Marcador (Jordi Clara, Dídac Cortés i El Corresponsal), l’esportiu de la casa, els dimarts de les 20.00 a les 21.00 
i repetit els dimecres a la mateixa hora.
- Escala de Gris (Anna Ramírez, Mita Casanovas, Sandra Bagudanch i Cris Puig). Cada quinze dies els divendres de 
les 19.00 a les 20.00 i amb repetició els diumenges de 20.00 a 21.00.
- Programes de política (Ramon de Arriba). L’equip de govern respon i L’oposició té la paraula. Els dilluns cada quinze 
dies de les 20.00 a les 21.30.
- Informatiu local i comarcal (Enric Sánchez). De dilluns a divendres a les 08.00, 13.00, 18.00 i 20.00 i els dissabtes 
a les 12.00.
- Ens Patina l’Embrague (Fundació Drissa). Els divendres a les 21.00 fins les 22.00.

I a més, les noves incorporacions:
- La Caixa dels Trons (Rafael de Ribot), un espai on es tracta l’actualitat més immediata, amb tertulians i entrevistes 
de renom. Els dijous a les 22.00.
- Antena local informatiu. Tota la informació de Catalunya i el món. De dilluns a divendres a les 14.30.
-	Quan	ve	la	nit...	de	dilluns	a	divendres	de	12	a	3	de	la	matinada	amb	Kim	Planella	i	els	seus	col·laboradors.

Tot això, més les millors seleccions musicals de la música actual i dels 70-80-90 i alguns especials i entrevistes, a 
Llagostera Ràdio. Tant al dial 105.7 fm com al nostre web, www.llagosteraradio.cat. No ho dubtis, amb nosaltres, 
siguis on siguis, notaràs la diferència. 
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Llagostera Solidària
Situació actual dels agermanaments amb Nicaragua
Els inicis, dels trenta anys que portem agermanaments amb Nicaragua, es fonamenten per un fort component ideo-
lògic estretament lligat al procés revolucionari i al FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). Pel que fa a 
Nicaragua, emfatitzats pels diferents grups revolucionaris que actuen a l’Amèrica llatina, lluita contra les dictadures 
del con sud. Aquest processos, avancen per tot el continent americà.
En els últims anys, degut a la manca d’implicació per part de les administracions locals i supramunicipals, la  baixa 
mediatització, l’oblit per part dels mitjans de comunicació i la diversificació de la cooperació, han originat noves 
problemàtiques en països com Gàmbia, Senegal, Marroc o altres, majoritàriament vinculats a la immigració. La 
interrelació d’aquests factors, units, a la baixa intensitat de les bases que originàriament nodrien els diferents ager-
manaments, ens porten a pensar que ha finalitzat una etapa.
S’ha de remarcar, que la fi d’una etapa no suposa el fracàs d’aquesta, sinó tot el contrari. Els agermanaments amb 
Nicaragua han estat un aprenentatge de vital importància pel que fa a la cooperació, no només en l’àmbit municipa-
lista català, sinó també a nivell de les entitats catalanes. Aquest aprenentatge ha servit per encarar els nous reptes de 
la cooperació catalana i aconseguir que aquesta no es limiti a ser només cooperativa. L’aprenentatge ens ha portat a 
fer de la cooperació, una cooperació d’acompanyament, una cooperació transformadora d’igual a igual, en definitiva 
una cooperació de qualitat. 
Considerem que cal plantejar un nou escenari, on calgui tancar una etapa per obrir-ne una de nova, on possiblement 
els projectes passin a un segon terme, per deixar pas a l’acompanyament mutu, on el nord té molt per aprendre del 
sud i el sud molt a oferir al nord.
La crisi capitalista actual, així ens ho fa veure el nostre sistema, no funciona. Cal doncs, una metamorfosi on canviï 
el nord. La crisis ha homogeneïtzats els problemes: el nord també té pobres.  
En aquesta segona etapa, cal que els agermanaments del sud generin i exportin valors de solidaritat, nous sistemes 
de funcionament per tal de millorar socialment, incidint en l’educació i donant un fort pes a l’ALBA com a instrument 
aglutinador i transformador. Això, ens porta a remarcar l’educació com a element transformador, deixant en un altre 
nivell, que no vol dir inferior, els projectes de cooperació.
Entenem que cal reforçar l’àmbit mediàtic, per aconseguir que els mitjans de comunicació doni una visió real de la 
situació de Nicaragua i, de la resta de democràcies validades pels seus pobles en sufragi universal en el con sud de 
l’Amèrica llatina. Per aquesta raó s’ha de considerar l’actual govern de Nicaragua com a interlocutor vàlid i, per tant, 
sobirà per prendre les decisions oportunes.
En el marc d’aquest redefinició dels agermanaments amb Nicaragua, es recorda l’obligatorietat dels ajuntaments i 
de tots els estaments polítics a complir amb les polítiques de cooperació,  ja que els països beneficiaris són països 
democràtics	i	és	de	justícia	seguir	col·laborant	amb	els	pobles	espoliats	fa	més	de	500	anys.	
Cal redefinir l’encaix de la cooperació dels nous països, com poden ser les regions del Magrib i subsaharianes i la 
cooperació històrica, com és la cooperació amb Nicaragua.
En aquest nou escenari dels agermanaments amb Nicaragua ens porta a redefinir les funcions. Considerant, com ja 
he comentat amb anterioritat, el paper de l’ALBA com l’obertura dels grups que treballen amb Nicaragua per coordi-
nar i millorar les accions a dur a terme, el nou plantejament del joves desmobilitzats per missatges contradictoris i 
basar les nostres idees i accions en la fraternitat, educació  formació i cooperació per tal de millorar el dèficit d’ètica 
social.

 “Es molt fàcil dibuixar un colom, però fer-lo menjar és molt diferent”.

Rafel Villena i Sánchez
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Puntaires de Llagostera 
Sortides de l’estiu
Ha passat l’estiu i el bon temps, però el nostre grup ha aprofitat per fer totes les sortides que ha pogut. Per exemple:

El 27 de juny a Fontajau.
El 4 de juliol vàrem anar a Banyoles, a una bona trobada al costat del llac.
El 24 de juliol a la Festa Major de Santa Cristina d’Aro.
L’1 d’agost a la Festa Major de Caldes de Malavella. 
El 15 d’agost a Sant Llorenç de la Muga. 
El 29 d’agost a Sant Hilari Sacalm.
L’11 de setembre a Lloret de Mar.
El 19 de setembre a la Fira d’Entitats de Llagostera. 

En tancar aquet escrit estem preparant una sortida a Monzón, a la província d’Osca, on l’any passat ens van donar 
el premi al grup participant més llunyà.
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CEIP Puig de les Cadiretes
Pla Experimental de Llengües Estrangeres 

El mes d’abril de 2010, l’escola Puig de les Cadiretes es presentà a la convocatòria del Departament d’Educació 
de selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres, en la 
modalitat d’ ensenyament i aprenentatge de continguts d’àrees no lingüístiques en anglès en el cicle superior de 
l’Educació Primària.

El mes de juliol la Direcció General de Planificació i Entorn ens comunicà que el projecte “Maths Challenges: nume-
ració, càlcul i resolució de problemes en llengua anglesa” redactat per l’especialista d’aquesta àrea del nostre centre 
havia estat seleccionat. El termini per implantar-lo és del setembre 2010 al juny 2013 al grup d’alumnes de cicle 
superior.

Per al seu desenvolupament s’utilitza la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) que impulsa 
l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma natural, augmentant la motivació dels alumnes per al coneixement de 
noves llengües i incrementant les seves competències comunicatives, lingüístiques i matemàtiques. 
L’equip docent de l’escola Puig de les Cadiretes celebra l’oportunitat de portar a terme un projecte d’aquestes ca-
racterístiques, convençuts que la innovació en l’àmbit de les Llengües millora substancialment la qualitat educativa 
del centre.
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CEIP LACUSTÀRIA
Qui va matar la palmera? 
El passat 7 de setembre, quan vam tornar de vacances, en entrar al pati de l´escola Lacustària vam 
descobrir que havia desaparegut la palmera... De seguida vam preguntar què li havia passat, i ens van 
respondre que s´havia mort a causa d’un insecte anomenat “escarabat morrut”. Vam poder veure imat-
ges tant de l´insecte, com de les fulles foradades de la palmera, així com de les larves al web de l’escola, 
i vam decidir buscar informació d’aquest escarabat. El que hem trobat ens ha sorprès: en realitat qui 
ens ha matat la palmera no ha estat l´escarabat morrut, sinó l’eruga barrinadora de les palmeres!

Aquesta eruga, que científicament es diu PAYSANDISIA ARCHON , ve de Sud Amèrica, i no sabem que 
tingui cap enemic natural, tot i que sabem que no pot suportar temperatures inferiors als 5ºC negatius.

El depredador de la nostra palmera surt dels ous que ha posat una papallona  que detecta les palmeres 
a més d’un km. Aquests ous els va posar a la corona de la palmera, endinsats fins a dos cm, i d’aquí en 
varen sortir les larves que barrinen l’interior de les fulles fent galeries, i quedant-se a l’interior fins que 
surt en forma de papallona per anar a altres palmeres i pondre ous.
La palmera que teníem al pati  hi era des de feia molt temps, i segurament hi  hauria estat molt més de 
no ser per l’eruga barrinadora. El nostre pati ha perdut un símbol de l’escola.                                           

Alumnes de 5è B
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el racó dels artistes!
Valentí Miquel

Com la majoria de nens i nenes, en Valen de petit anava a clas-
ses de pintura després de l’escola. Potser allà, entre olors d’oli 
i d’aiguarràs va començar a agafar-li el gust a viure aquest 
món de ben a prop. O potser no va ser fins uns anys més tard, 
quan va reprendre les classes de pintura fora del nostre poble, 
quan es va adonar que el món dels artistes estava fet per a ell.

El nostre artista va començar com totes les criatures que 
s’inicien en aquest art, pintant paisatges clàssics, els quals va 
continuar pintant anys més tard sobre els diferents suports que 
requeria cada material que provava. Va arribar un dia en què 
en aquests paisatges hi van anar apareixent uns personatges 
que, de mica en mica, es varen anar fent més freqüents en les 
seves obres. Aquests individus són els que més tard van acabar 
passant a ser els protagonistes del que podríem anomenar la 
seva següent etapa com a pintor. Durant aquest nou període 
d’experimentació va començar a pintar personatges sense cara, 
ja que no pretenia representar ningú en concret, sinó simple-
ment representar diferents accions i moments. Aquests per-
sonatges els va anar fent cada vegada més seus, fins que la 
confiança que els tenia li va conferir el permís de deformar-los; 
a partir d’aquell moment els va fer prims com pals, llargaruts 
i encara sense cara. I la seva història no s’acaba amb aquests 
originals personatges, ja que d’una manera progressiva va anar 
incorporant un nou element als seus quadres: una bicicleta. 
L’obsessió per aquest objecte va fer que s’acabés convertint en 
el protagonista d’una seqüència de quadres on només hi apa-
reixen bicicletes.

I saben què? Les obres de Valen Miquel no tenen títol, ja que tal 
com diu el mateix artista: “No crees una cosa pensant amb el 
que serà, simplement crees i va sorgint sola”. Així doncs, queda 
demostrat una vegada més que la imaginació no té límit, i que 
el secret de la creació està en experimentar una vegada rere una 
altra, sense parar i sense perdre les ganes  d’improvisar.

Mireia Collell
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Activitats a la Biblioteca Julià Cutiller:

Visita de Vicenç Pagès 

Tal i com estava previst, el passat dijous 30 de setembre a les 21h la Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera va rebre 
la visita de l’escriptor Vicenç Pagès. Durant una hora i mitja l’escriptor va fer una anàlisi del conjunt de la seva obra, 
centrant-se	sobretot	en	la	seva	última	novel·la	“Els	jugadors	de	whist”.	Referent	a	la	seva	publicació	més	recent,	
Vicenç Pagès va fer-ne una síntesi molt acurada, remarcant alguns dels aspectes biogràfics que hi apareixen i rela-
cionant	aquesta	última	obra	amb	altres	novel·les	seves	anteriors.	A	més,	l’escriptor	figuerenc	també	va	recomanar	
algunes obres que ell considera apropiades per ser comentades en un club de lectura com el que hi ha a la biblioteca 
municipal. 
Cristina Garcia, la coordinadora del club de lectura de la Biblioteca, va ser l’encarregada de presentar l’acte. 

Commemoració de l’any Maragall a Llagostera 

Aquest mes d’octubre s’han complert els 150 anys del naixement de Joan Maragall, un dels més grans poetes en 
llengua catalana. Per adherir-se als actes d’homenatge que tindran lloc arreu de Catalunya, la Biblioteca Julià Cutiller 
organitza un recital de poemes a càrrec de Quim Aiguabella i Imma Petit.
L’acte es durà a terme a la mateixa Biblioteca (Plaça Llibertat, 1) el dijous 18 de novembre a les 21:00 h.
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Ingre-
dients!
 
Mantega (50g)
Farina (50g)
Llet (500cc)
Formatge “Cheddar”  ratllat 
(150g)
Ous grans (4)
Sal i pebre blanc al gust 
Bitxo picant petit (1)
Comí (optatiu)

1.Escalfarem prèviament el forn a 190º i també deixarem untat amb 
mantega el motlle on farem el soufflé.

2. En una cassola fondrem la mantega, incorporarem la farina i ho cuina-
rem durant alguns segons sense deixar de barrejar. A continuació, afegi-
rem a poc a poc la llet a temperatura ambient.

3. Sense deixar de remoure hi abocarem el formatge i les espècies, i 
quan es vegi la barreja uniforme, la retirarem del foc i la deixarem re-
fredar una mica. Seguidament incorporarem els rovells, barrejarem bé i 
reservarem.

4. Les clares les batrem fins aconseguir deixar-les a punt de neu, afegi-
rem un polsim de sal i les incorporarem a la barreja anterior que teníem 
reservada. Ho farem a poc a poc i delicadament amb l’ajuda d’una cu-
llera de fusta.

5. Posarem el preparat anterior en el motlle per a soufflé que ja teníem 
untat i el posarem al forn durant uns 30 minuts, però vigilant que no 
es cremi massa. Si posem una mica de formatge a sobre, ajudarà a fer 
crosta.

NOTES: Menjar sense esperar massa, i recomanable d’acompanyar amb 
una bona amanida. És important no obrir el forn mentre es fa el soufflé, 
doncs perdria temperatura i el soufflé no augmentaria fins al volum desi-
tjat. 

Bon profit!

Elaboració!

SOUFFLÉ
un plat francès
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[recomanacions]

La	història	d’aquesta	novel·la	narra	quan	la	seva	protagonista,	una	pe-
riodista, rep una proposta: investigar la vida de la seva besàvia. L’únic 
que en sap és que va fugir del país abans de la guerra civil, abandonant 
el seu marit i un fill. Així doncs, la nostra protagonista es veurà obligada 
a navegar en històries del passat, reconstruint la vida de la seva besàvia, 
la qual va estar marcada per quatre homes molt diferents.

Cesk Freixas, un cantautor català que ha aconseguit tenir renom en 
molt poc temps, defineix aquest treball com un recull de petits detalls, 
com la vida mateixa: carrers, places i cafès, anells, taules i cadires. 
Segons Cesk Freixas, aquest àlbum és com totes les petites i grans 
coses de la vida, que no tenen el mateix nom a tot arreu i que depenen 
dels ulls que se les miren.

Títol: Dime quién soy
Autora: Julia Navarro

Per fi la nostra biblioteca té web!
Aquí podreu consultar les últimes novetats, els dossiers de premsa, les 
últimes notícies i també podreu conèixer en primícia les properes ac-
tivitats que oferirà la Biblioteca Julià Cutiller. A més, a través d’aquest 
web també podreu fer les renovacions dels préstecs, i si no el teniu 
podreu consultar com fer-vos el carnet de la biblioteca.

    Adreça: www.bibgirona.cat/biblioteca/llagostera

Títol: La mà dels qui t’esperen
Artista: Cesk Freixas
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[els consells de la Filo]

En els últims anys els 
productes alimentaris s’han anat modificant, tant és així que si avui 
en dia anem a comprar un ou a qualsevol botiga, veiem que porta imprès un codi a la closca.

Molts s’hauran preguntat què signifiquen aquests dígits, alguns simplement hauran pensat que no és 
del seu interés, i d’altres ja ho deuran saber.  La veritat és que sí que és interessant saber llegir aquest 
codi, de fet, principalment, el més important és saber-ne interpretar la primera xifra. Aquest dígit ens 
indica les condicions de producció de la gallina que ha posat l’ou en qüestió. 
Fa 30 anys no calia aquesta identificació, ja que la majoria de gallines corrien per les cases de pagès 
amb total llibertat. Avui en dia, però, amb la intensificació de la producció, és interessant, si més no, 
conèixer la procedència i la forma de cria.
0 – Gallines de producció ecològica: Les aus tenen llibertat de moviment i una densitat de població 
baixa, poden sortir a l’aire lliure. Es restringeix l’ús d’antibiòtics i altres medicaments i almenys un 
80% de l’alimentació ha de procedir d’agricultura ecològica.
1- Gallines “camperes”: Es crien en naus i tenen la possibilitat de sortir a l’aire lliure. No es restrin-
geix l’ús d’antibiòtics ni d’altres medicaments, tampoc es controla la procedència de l’alimentació.
2- Gallines criades en sòl (terra): Es crien a l’interior de naus, tenen llibertat de moviment, però no 
poden sortir a l’aire lliure. 
3-	Gallines	criades	en	gàbies:		Gallines	totalment	engabiades	amb	control	directe	d’il·luminació,	
ventilació, control dels aliments i dels medicaments subministrats. És el mitjà més comú i el que 
trobem a la majoria de supermercats.
El seguit de lletres i números ens indiquen la procedència de l’ou, la identificació del productor...

Ara ja tothom pot tenir una idea aproximada de la manera amb què es crien les gallines, i a partir 
d’aquí cadascú podrà escollir, amb plena consciència, la forma amb la que vol que visquin les 
gallines dels seus ous.

	  

“Espanya és el tercer productor 
d’ous de la Unió Europea, amb 
48 milions de gallines i una pos-
ta d’uns mil milions de dotzenes 
l’any. El 90 % d’aquestes aus està 
criades de forma intensiva.”

Filomena

quins ous!
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L’enrenou pub i la cultura

    Vaig sentir un comentari que va provocar-me un atac de riure. Un dels usuaris de la terrassa del pub, assegut en 
una taula amb tres persones més, quan li van preguntar què estaven fent, va contestar: 

    - “Estem aquí asseguts. A veure qui fa el cap més gros.”

   Intentava no riure de forma excessiva, mirant de no provocar una escena ridícula. Però quan t’adones que la situació 
no es mereix l’enorme hilaritat que està provocant, encara rius amb més ganes. Els intents de parar de fer-ho són 
inútils i gaudeixes del moment absurd amb riallades que s’alimenten de la pròpia comicitat de la situació absurda.
La reflexió que em ve al cap, fa referència a la cultura. Quan gaudim de l’art, sigui el que sigui, no hem de pensar que 
per ser important i fer-nos avançar en la nostre formació cultural, cal que sigui feixuc i avorrit. Per exemple, no és 
imprescindible que llegim autors morts que han escrit llibres inacabables. Tampoc cal que escoltem música clàssica 
simfònica que duri més d’una hora.

Qualsevol expressió musical, literària, etc. , és cultura. La definició de l’Institut d’Estudis Catalans de cultura és:  
“Conjunt de les coneixences literàries, històriques, científiques o de qualsevol altra mena que hom posseeix com a 
fruit de l’estudi, de les lectures, de viatges, d’experiència, etc.”

    
Hem de pensar que, actualment, som afortunats per disposar d’una oferta tan àmplia de música, literatura, art..., a 
un cost baix. Només hem de gaudir-ne, sigui la tendència, el format o l’estil que sigui.

 De la mateixa forma que no es pot desqualificar les persones que els agrada la música punk o disco, tampoc hem de 
carregar-nos obres més clàssiques, que moltes vegades exigeixen un esforç més gran per poder-ne gaudir.  

Revisc el moment delirant del comentari a la terrassa de L’enrenou i em convenço que, igual que cal gaudir de la cul-
tura amb autors morts i música clàssica, també hem d’escoltar rock. Deixar que el temps circuli un parell de metres 
per sobre dels nostres caps, mentre degustem un cervesa glaçada, mirant qui fa el cap més gros, amarats per unes 
melodies de blues. Això sí que és cultura!

Quan us preguntin què hi feu tantes hores al pub, contesteu: “ Fem cultura, gaudim de la cultura amb majúscules.”
Recordo que mentre reia del comentari sobre les mides del cap, no pensava en què ens depara l’esdevenidor.

                                                                             Joan Frigola

+ +{
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Viatges al pensament 
Es desperta de bon matí, l’espera un dia llarg per enda-
vant. Es renta la cara, es posa els seus texans desgastats, 
unes xancletes i una samarreta d’aquelles que regalen a 
les promocions de begudes en alguns bars. Surt de casa 
sense esmorzar, mig adormida i sense pentinar, pensa: 
total, per què? Puja al cotxe i es dirigeix cap a classe, 
com cada matí, després de la corba troba els cotxes pa-
rats, sense fer ni un esbufec, posa punt mort i el fre de 
mà. I sense proposar-s’ho es fixa amb les cares dels con-
ductors que passen pel seu costat: una noia amb ulleres 
de sol, tot i no fer-ne, ella creu que ha tingut una nit llarga 
i no ha dormit massa hores; un home amb camisa i cor-
bata conduint un bmw, passa ben seriós amb una mà al 
nus de la corbata, i ella pensa que potser la seva dona l’hi 
ha estret massa; un noi jove conduint un golf  està can-
tant, o això creu ella... i de cop posa primera, treu el fre 
de mà i segueix el seu camí. Però no arriba al seu destí, 
sinó que entra en un carrer sense sortida, apaga el motor 
i baixa del cotxe, i l’únic que li ve al cap és tota aquesta 
gent que inconscientment cada dia passen per la seva 
vida, tota aquesta gent que no tenen nom, sinó que tenen 
només una cara, però que ella cada dia els planifica la 
vida, i només es pregunta: són feliços? I jo, ho sóc? Sense 
saber la resposta aquell dia no va a classe, sinó que es 
posa davant l’ordinador i pensa on pot anar a buscar la 
resposta. L’únic que no sap, i que sabrà quan torni, és 
que la resposta no està enlloc, ella és la resposta.

Mireia Collell
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En Miquel de can Güitó

Al número 16 de la revista Gavarres, a propòsit de “Focs, Nevades i altres desgràcies”, en Joan Pinsach i l’Enric Ra-
mionet rememoren un episodi de 1967, quan un foc iniciat a Lloret va cremar bona part de l’Ardenya i la vessant entre 
Sant Llorenç i Solius fins que va ser aturat amb un contrafoc quan ja havia passat sota el pont de la Costa d’Alou. Un 
grup de pagesos i bosquetans comandats per en Miquel Motjé van saber posar fi a aquella tragèdia que va durar sis 
dies amb les seves nits. 
En Miquel va morir el 4 de setembre passat a l’edat de 86 anys. Era fill de can Güitó de Romanyà i per dur a terme 
la seva gesta es va haver d’enfrontar als comandaments militars i de la Guàrdia Civil que feia dies que tenien el foc 
descontrolat, tot i que s’ha de tenir en compte l’escassetat de mitjans de l’època. Amb determinació, coneixement 
del país i sabent esperar el moment que fes el vent oportú, en Miquel i un grapat d’homes valents van frenar aquelles 
flames que estaven a punt d’incinerar les Gavarres. En Miquel era el pare d’en Ramon i en Jordi, dos camioners de 
vocació.
Amb en Ramon som amics des de la infància, ja que fins als 14 anys vaig viure al carrer Concepció, quatre cases més 
amunt de la seva. Jugàvem a indis i cowboys, i a mi em deixava meravellat la seva capacitat per narrar històries i 
dibuixar cavalls a la sorra. Aquesta habilitat la va traslladar més tard perfilant motos i camions, que traçava amb una 
precisió d’enginyer. Sempre més ha continuat dibuixant, pintant i fent caricatures. També ha col.laborat en diferents 
etapes del Butlletí i a la revista “Àncora” de Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia d’en Miquel em fa pensar que enguany ja ens hem acomiadat del pare d’en Joan Bou, de la mare d’en 
Quim i en Josep Aiguabella, o la mare d’en Josep Rissech, acte al qual no vaig poder assistir.  Em porta a pensar 
amb la lògica implacable del temps, amb els amics que fa quatre dies descobríem el món amb “la colla” i que hem 
esdevingut cinquantins sense ni adonar-nos.
Acabo amb el final de l’excel.lent article d’en Pinsach, un llagosterenc esdevingut cassanenc en aquest transvasament 
constant que hi ha entre els dos pobles (un bon tema per fer en el Butlletí: parelles que hi ha de cassanencs-ques 
i llagosterencs-ques, segur que necessitareu més d’una revista!). Escriu el mestre Pinsach:  “Aquest mite, aquesta 
història que va passar, és orgull i rebel.lió. I la memòria d’en Miquel Motjé, que no se n’anirà perquè és present en 
cada alzina i en cada suro de planta de les nostres Gavarres.”

Joan Ventura Brugulat
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Expulsions? 
Les dificultats que tenen les escoles -unes més que altres, i més les públiques que les privades-, per mantenir cert 
ordre i disciplina en la vida dels centres, sobretot a secundària però també a primària, no és cap novetat. Aquest ha 
estat i és un tema que preocupa els centres educatius perquè sovint les conductes i els comportaments conflictius 
afecten de forma important la pau que necessita el professorat per fer la seva tasca educativa amb un mínim de 
garantia.  

La resposta dels centres al nivell de conflicte que viuen, passa sovint per establir una severa normativa de centre. 
Fins aquí res de polèmic. Més o menys i amb diferents matisos crec que en general tothom està d’acord en què cal 
un cert ordre per poder fer els aprenentatges que els infants i joves necessiten. 
La polèmica comença quan s’entra en l’anàlisi de les mesures que alguns centres estan duent a terme per portar els 
alumnes més conflictius cap a conductes normalitzades que permetin una millor convivència a l’escola.  

Una de les mesures que s’apliquen quan l’alumnat ha estat amonestat de forma reiterada i la situació s’ha comunicat 
als pares, és l’expulsió de l’escola. Crec que aquí el professorat, o almenys el professorat partidari d’aquesta mesura, 
ha de fer una aturada i plantejar-se, malgrat la difícil situació que es pot viure a l’aula i al centre, és la idoneïtat o 
pertinença d’aquesta mesura. Què s’aconsegueix, educativament parlant, enviant un alumne durant una o dues set-
manes a casa? Es té en compte que sovint els dos progenitors treballen i que no podran atendre el fill com cal? S’és 
prou conscient que potser el que cal és una intervenció a la família, perquè el problema no està solament en els fills 
sinó en el context familiar que viu l’alumne?

Ja sé que estic plantejant algunes qüestions que sobrepassen les possibilitats educatives dels centres. També sé que 
els recursos de les escoles són limitats per respondre al nivell de conflictivitat que presenten alguns alumnes, però 
crec que això no és una justificació suficient perquè els centres optin per fòrmules d’expulsió que sabem que, a part 
d’una	relativa	tranquil·litat	mentre	el	noi	és	expulsat,	no	aporta	els	canvis	oportuns	que	necessiten	els	centres	i	
l’alumnat conflictiu, i sí que sovint comporta exclusió.     

Les escoles necessiten més recursos, més suport social i més creativitat educativa. Una creativitat que no és fàcil de 
posar en solfa, però que té el seu fonament en la responsabilitat educativa que la societat ha delegat en els profes-
sionals de l’ensenyament. 

Josep Miquel Palaudàrias
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Sortirem a la tele
A Llagostera tenim la tramuntana i en Marc Sureda, dues forces de la naturalesa que ens demostren que amb obs-
tinació, motivació i capacitat de treball, es pot canviar la meteorologia d’un indret. En Marc va passar per aquesta 
publicació mil.lenària, va crear i ha criat “El Poll”, el web local de notícies, i ara, conjuntament amb David Molero, 
ens ha presentat la televisió local per Internet. Una iniciativa pionera que qui sap si experimentarà una eclosió similar 
a la de la premsa comarcal que, al nostre país, durant la transició i el llarg període que va acabar cristal.litzant en 
aquella república frustrada, van ser extraordinaris. Eren, aquells, temps excitants, i la premsa un mitjà de canalitzar 
l’energia d’una societat sacsejada per profundes ànsies transformadores. No sé si és bo o és dolent però els temps 
actuals no tenen aquest caràcter. Abans els mitjans lluitaven per trencar el silenci i ara la remor és impressionant, 
eixordadora. La informació (i la seva banalització) ha esdevingut el raig que no cessa del poema i ha franquejat tots 
els límits. Però quedava l’espai i, segurament la necessitat, per aquesta mirada propera, per la recreació de la vida 
local, que segur que interessarà i que esperem que es pugui convertir en viable econòmicament. L’acollida que ha 
tingut, l’admirable qualitat del producte i la seva contrastada habilitat ens convida a l’optimisme. Ràdio, premsa, web 
de notícies i televisió local; els llagosterencs tenim l’oportunitat de ser una de les poblacions més exhaustivament 
informades del món. I si bé haurem de reconsiderar la frase ”sortiràs per la tele” i procurar transitar pel poble vestits 
amb l’elegància apropiada per passar a la posteritat, és una notícia excel.lent. Ho és també que Llagostera TV incor-
pori el tresor documental d’en Pepe Fernández, un altre llagosterenc de perseverança admirable que no només hem 
tingut la sort que des de fa dècades s’autoasignés la tasca de documentar amb imatges la vida local, sinó que a més,  
hagi tingut la generositat de compartir-ho amb tothom. Els llagosterencs hem estat afortunats. Amb tanta capacitat 
de comunicació, amb tantes possibilitats d’informació, ja només ens quedarà saber-ho utilitzar per enriquir-nos col.
lectivament i per construir una societat cohesionada, culta, avançada, oberta al debat d’idees, civilitzada i, si és 
possible,  lliure de prejudicis.  Al capdavall l’única obligació que homes i pobles tenim a la vida, és la d’esdevenir la 
millor possibilitat de nosaltres mateixos.               

Enric Ramionet
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[ L’obscuritat ]

T’ho explico a tu, que no hi ets però m’acompanyes, que no em parles però m’escoltes. Vas marxar i res no 
ha	canviat:	existint	entre	promeses	anèmiques,	idees	discapacitades,	il·lusions	de	cotó	fluix,	entre	àrids	que	
exerceixen la política. Així continuem.
El país ja no és tan petit però malviu esquinçat sense remei, a mans d’ineptes, homes públics nascuts o cres-
cuts -i tots mal educats- en aquell règim unidimensional que tants anys et va fer la vida impossible. Fariseus 
de mal pagador, conversos alliçonats en la incultura del blanc o el negre, dels bons o dolents, tants anys es-
perant la democràcia per abraçar-se a la llibertat i, dèbils incorregibles, d’ella només saben fer-ne abús (fills 
com són d’un món on la negació era la reina). Ocupen càrrecs en nom d’altes i encomiables consideracions, 
però	cavalquen	en	associacions	il·lícites	de	propòsits,	en	ideals	moribunds	i	congelats,	màscares	de	color	
per cobrir-se la grisor. I quan l’atur creix de manera incessant toca parlar d’independència o immigració 
perquè,	ja	ho	saps,	les	conviccions	oscil·len	pendulars,	de	la	butxaca	a	les	baixes	passions.	I	de	les	baixes	
passions a les butxaques, i d’aquestes a... I així estem, passant els dies, empenyent els anys i evitant els 
pronunciaments, les resolucions i les accions. Tants anys agenollats als capricis del Caudillo per omissió o 
reacció són molts, massa, i no s’obliden en quatre o cinc eleccions. Perquè, tu ho saps bé, no és que ja no hi 
hagi homes d’acció, polítics de debò, és que encara els estem esperant.
Aviat farà un any que el país va enfosquir-se quatre, sis, deu dies a causa d’una abundant nevada. Recordes 
algun polític, petit, gran o mitjà, que fes alguna cosa més enllà de queixar-se? El petit va fer-ho del mitjà, 
aquest del de més enllà i el més gran de la companyia elèctrica. Queixes, paraules i bla bla bla. Cap, avi, cap 
ni un: cap polític va ser capaç de fer un pas endavant, de donar resposta al poble, de fer reviure a la seva 
gent.	Hipòcrites,	pusil·lànimes	totals,	plorant	com	nens	petits	esperant	que	tornés	a	sortir	el	sol	i	que	als	
caudillos de l’electricitat no els agafés un refredat. No va ser una oportunitat perduda. No perquè no hi ha 
oportunitats perdudes quan la ineptitud xopa l’enteniment... Encara no fa un any de l’abundant nevada i toca 
parlar d’independència o immigració mentre el rebut de la llum ja és un 5% més car. I el que vindrà.
 
Entre el país i la seva gent hi ha hagut sempre el mal costum de situar-hi els diners i, això tampoc no ha 
canviat, ja saps que quan n’hi ha molts ningú els té i que quan no n’hi ha tothom sap on s’amaguen. La llum 
es fa pagar, el treball no ha deixat de marxar i es manté intacte el bla, bla, bla. Vivim, estimem i no perdem 
el somriure avi. Però aquí continuem, condemnats a l’obscuritat. T’ho explico a tu, que no em parles però 
m’escoltes.

Jordi Plà Comas
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Multes intangibles
Fa gairebé sis minuts que sóc al transport públic. He trobat un lloc força bo, tenint en compte que no m’agrada anar 
d’esquena a la direcció cap a on es dirigeix el vehicle, i em disposo a continuar “Calaveres atònites”. El meu trajecte 
dura ben bé uns trenta minuts, així que no he d’anar parant cada dos per tres la meva lectura per comprovar que no 
em passo de parada. Fins i tot, depenent dels horaris, el meu destí és final de trajecte, així que fins que el revisor no 
em fa fora, puc anar llegint.

I ara bé, com és obvi, us preguntareu per què he deixat de llegir per començar a escriure. Fàcil. A la parada següent a 
la meva han entrat tres noies d’estètica “imbècil” que s’han posat a xerrar al meu costat com si fossin a la subhasta 
del peix de Palamós. El meu subconscient, inmers en una mescla de ràbia i continença m’ha recomanat molt cordial-
ment que continuï la meva lectura. Així ho he fet. No sóc d’aquelles que treu la destral a la primera de canvi, però 
després de cinc minuts d’intentar comprendre les paraules de Pere Calders sota una simfonia de crits i renecs, he 
decidit desenfundar les meves armes de destrucció massiva: paper i boli.

I em pregunto sovint, convençuda que no sóc l’única, per què ningú s’ha decidit mai a multar una colla d’hipòcrites 
que	entren	en	un	autobús,	obligant	a	tots	els	passatgers	que	hi	viatgen	tranquil·lament	a	ser	còmplices	d’un	“reg-
gaetón” insuportablement fastigós. Per què estem obligats a sentir un escandalós que parla emocionadament pel 
mòbil durant 20 minuts? I com és el cas, per què he de sentir jo aquestes tres noies parlant sobre la punyetera vida 
d’en Rafa Mora? És més, no estic obligada a sentir la seva conversa, sinó que a sobre, no puc ni llegir. Això és massa.

“No molesta”, “Això no es pot multar”. I un rave! Escopir pels carrers de Barcelona et pot costar una multa d’entre 
30 i 300 euros. Amb quin criteri? Si escups amb ràbia és més car? Una escupida amb moc val 300 euros? Si escups 
dissimuladament en val 30?
Aquest criteri, doncs, és el mateix criteri que es pot utilitzar per decidir si la música que porta un energumen 
d’aquests és suficient insuportable i no respecta la intimitat personal de la cinquantena de passatgers que l’envolten, 
per decidir que per molt que no sigui un delicte tangible, es pot multar.

Sherbatsky

Com participar a 
“La veu del poble” 

L’objectiu del col.lectiu de redacció de “El Butlletí” és 
fer una revista del poble i per al poble. Per aquest motiu 
volem apropar la nostra publicació a tots els nostres 
lectors, donant-vos la oportunitat de col.laborar-hi. Po-
deu fer-nos arribar les vostres aportacions (crítiques, 
narracions, poesies, experiències personals...) a tra-
vés d’un correu electrònic (info@elbutlleti.com) o per 
correu tradicional (C/ Sant Pere 5). Llagostera
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Quants més som, menys pengem
Feia quatre anys que no comptàvem banderes. El dia de la Diada ens vàrem trobar uns quants, entre els quals hi 
havia la Mita, que em va preguntar si aquest any faria el recompte. La meva resposta va ser: “Ho tinc difícil, em falta 
vehicle”. En sentir això, en Toni es va oferir voluntari per acompanyar-me, i la cosa va anar així.  

Desil.lusió. Hi ha crisi fins i tot de penjar banderes (si comptés les parabòliques segur que guanyarien). Al final podeu 
consultar l’estadística. 
Aquests són els resultats d’enguany.  

Esquilet

Primera xifra = nombre d’Estelades
Segona xifra = nombre de Senyeres 
Xifra entre parèntesi = nombre d’Ekurriñas
Xifra amb asterisc = nombre de banderes d’Escòcia

Albertí   
0  -  4   
Fonellarons
0  -  3
Pau casals
0  -  4
Almedinilla  
0
Fred 
0
Pau 
0
Almogàvers   
0  -  5  
Ganix
1  -  13
Pau trv.
0
Àlvarez de Castro
0  -  13
Garbí
0
Pocafarina
2  -  18
Amical de Mauth.
0  -  2  
Gavarres
1  -  4
Pompeu Fabra
3  -  11
Àngel Guimerà
0  -  11
Gavarres trv.
0
Ponent 
0
Baixada de Caldes
3  -  0  
Girona
3  -  9

Porxo, del
3  -  6
Bx. de la costa
0
Girona alta
0
Pres. Company
0  -  2
Barceloneta
3  -  6
Gironès av.
4  -  11
Processó
0  -  2
Barcelona
0 
Gotarra av.
0
Puig Cadiretes
0  -  2
Barceloneta pl.
0  -  1
Hospital
0  -  4
Puig General
0  -  8
Barceloneta trv.
0
Indústria 
0
P. General ptge
1  -  1 - 1*
Bonaire 
1  -  2  
Isabel Vilà
1  -  3
Pujada Dipòsit
0  -  3
Cadí
0  -  6

Jaume I
0  -  4
Rafael Mas
0  -  6
Calderés  
0
Joan Maragall
2  -  10
Rafael Mas trv.
0
Campmany pl.
0  -  4   
Lacustària 
0  -  6
Ramal 
0
Camprodon  
1  -  8  
Llebre
1  -  1
Rec madral
0
Canalejas
0
Lleida
2 – 3- (1)
Rec del madral
0  -  1
Canigó av.  
2  -  7
Lleó I
0  -  5
República
0
Cantallops
0
Llevant 
0
R. Casademont
4  -  10

Carrilet  
0  -  4
Maiena
1  -  6
Romaní
0  -  1
Castell pl.
0  -  1
Major 
1  -  0
Romeu ps.
1  -  7
Catalunya pl.
2  -  13
Maria Gay
0  -  5
Rosa dels vents
0  -  1
Coma, la
1  -  8
Marina
1  -  2
Roser 
0
Compte Guifré
1  -  8
Mas Sec
2  -  4
Sant Antoni
1  -  1
Concepció
2  -  16
Mas Sec pl.
0
Sant Felip Neri
1  -  2
Concellers
0  -  3
Mercat pl.
0  -  4
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Sant Feliu
1  -  5
Constància
1  -  8
Migdia
1  -  5
Sant Feliu trv.
0  -  1
S. Rossinyol
0  -  1
Esport av.
0  -  2
Nou 
1  -  13
Saragossa
0
Estrella 
0  -  1
Olivereta
0  -  6
Sol 
1  -  3
Ferrer
0
11 de setembre
1  -  2
Tomàs Boada 
1  -  9
Fivaller
2  -  7
Panedès 
0  -  6
Tossa 
1  -  3
Tramuntana
0

	  
estadística Núm. Banderes

Any 2002-408
Any 2003-485
Any 2004-535
Any 2005-505
Any 2010-501
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Llagosterencs arreu del món!

Si no anem errats, tu Josep fa més temps que vius a Écija oi?

Josep: Exacte, jo ja fa entre sis i set mesos que visc a Anda-
lusia, el temps passa volant!
Rosa: Jo en canvi vaig arribar-hi el 21 de juny, fa poc més 
de tres mesos.

Quina raó us ha portat a emprendre aquest projecte lluny de 
Llagostera? Era una idea que ja teníeu en ment? 

Josep: Doncs no, marxar a viure fora no era un projecte 
que tingués en ment. Va ser tot molt fugaç (qüestió de dues 
setmanes). Em van trucar d’una oferta de feina per la que 
m’havia interessat, vaig anar a fer l’entrevista, la cosa va 
anar bé i deu dies després ja estava vivint aquí.
Rosa: Igual que en Josep, marxar no era cap projecte ni 
res que tingués planejat amb antelació, tot va ser decidit 
amb molt poc temps. Amb la crisi del sector de la construc-
ció no trobava cap feina relacionada amb els meus estudis i 
vaig aprofitar per treure’m la nova titulació. Alhora buscava 
feina de dependenta o de qualsevol cosa pels voltants de 
Llagostera... fins que un dia en Josep em va dir que tenia 
una entrevista a Palma del Río (Còrdova) i que segurament 
hauria de marxar a viure allà. Aleshores va ser quan vaig 
decidir que en acabar el curs per obtenir l’Enginyeria vindria 
aquí a Écija a viure amb ell i buscar alguna feina. 

Així doncs, si fa un any us haguessin dit que acabaríeu vivint 
a Andalusia, què haguéssiu pensat?  

Rosa: No m’ho hagués imaginat mai. Amb en Josep ja havíem 
parlat que ell ho tenia difícil trobar feina per Llagostera del 
que havia estudiat, i que el més segur era que en trobés per 
Barcelona, Madrid, Tenerife, Mallorca... Però no sabíem ni 
quan ni on podria anar a parar. 

Tornem cap a la Península per visitar Écija, un poble d’Andalusia que també es coneix com “la sartén de Andalucía” o “la 
ciudad de las Torres”.  Allà hi trobem en Josep Valero i la Rosa Carrillo, una parella de llagosterencs de 24 anys que fa uns 
mesos va decidir afincar-se al sud per iniciar nous projectes professionals. 
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Heu comentat la dificultat per trobar feina del que heu estudiat, quins estudis heu cursat?

Josep: En el meu cas, Enginyeria Aeronàutica. 
Rosa: Jo fa cosa d’un any vaig acabar la carrera d’Arquitectura Tècnica, he fet un Postgrau de Rehabilitació i aquest juny 
passat vaig obtenir la nova titulació d’Enginyer de la Construcció. 

Sou joves amb molt de futur! Josep, tu que has sabut jugar bé les teves cartes i has aconseguit una feina relacionada amb 
els teus estudis (cosa no massa freqüent avui dia), creus que és difícil fer-se un lloc en el teu sector? 

Josep: En els temps que corren em sembla que és difícil fer-se un lloc en qualsevol sector ja sigui a casa o a fora. Per a un 
enginyer aeronàutic acabat de graduar és una mica complicat trobar feina principalment per l’experiència que et demanen. 
Vaig tenir la sort que durant la carrera vaig poder combinar l’estudi amb pràctiques a l’empresa i això va ser un punt clau 
per trobar aquesta feina.

Com recordeu els primers dies fora de casa? Va ser complicat el procés d’adaptació?

Josep: Va anar millor del que m’esperava. Per descomptat que al principi trobes a faltar tot el que tenies (família, amics...). 
Tot és nou i hi ha moments en què et trobes sol. Vaig tenir molta sort amb els companys de feina, que ràpidament em van 
obrir els braços i això em va ajudar molt.
Rosa: Per a mi l’arribada a Écija va ser com un anar i tornar de vacances. En no tenir feina i estar en època de vacances, 
quinze dies després d’arribar els meus pares varen venir a visitar-nos i quinze dies després en Josep tenia vacances de la 
feina i vàrem pujar nosaltres a Llagostera. Ara tornem a Écija i amb nosaltres també vénen més visites... així que la meva 
adaptació a les terres andaluses puc dir que encara està per arribar. 

Hi ha algún racó d’Écija que et recordi a Llagostera? Per què?

Josep: Doncs no... Écija és bastant diferent de Llagostera. Tot i així, si considerem com a “lloc” la paret de casa on hi tinc 
les fotos... llavors sí!
Rosa: El dia que vàrem anar a veure l’Atlètic de Madrid- Barça en un pub que em va fer pensar en l’Enrenou. Tot i no 
assemblar-se en res de res per un instant vaig tenir al cap l’ambient de Llagostera. Écija és molt diferent a Llagostera i 
difícilment s’hi podria trobar un racó “llagosterenc”. 

Què trobaves a faltar perquè te n’haguessis d’anar a terres andaluses? I ara que hi ets, què et manca?

Josep: Em faltava una feina! Com ja he dit vaig marxar per una oferta de treball. Em van donar feina a Andalusia com 
me’n podien haver donat a qualsevol altre lloc. Senzillament vaig decidir aprofitar l’oportunitat que em va sorgir. I ara què 
em manca? Doncs la família, els amics, la meva terra en general (sobretot vaig trobar a faltar molt la platja aquest estiu 
passat!).
Rosa: Durant tot els dies d’estiu que he estat per Écija no feia més que pensar en les bones temperatures que estaríeu 
gaudint per Llagostera i les passejades a mitja tarda. Ja sé i ja m’han dit que també ha fet molta calor per aquí dalt, però 
no crec que els termòmetres haguessin arribat als 47º a les 5 de la tarda...cosa que t’impedia sortir amb tranquil·litat pel 
carrer fins ben entrada la nit.

Expliqueu-nos alguna anècdota que hagueu viscut des que sou fora.

Josep: A veure... doncs un dels primers dies al nou pis, mentre plantava un gerani a la terrassa vaig adonar-me que havia 
tancat la finestra. El resultat va ser que em vaig quedar més d’una hora a la terrassa tancat fins que finalment vaig poder 
entrar al pis amb l’ajuda d’un tornavís (fent palanca). Graciós, no?
Rosa: No és ben bé una anècdota, però un dels pocs dies per no dir l’únic dia que aquest estiu vaig anar a la platja per aquí a 
Andalusia vàrem anar a la platja de Fuengirola. Una de les coses que em va sobtar més va ser trobar-me entre les tovalloles 
a famílies senceres amb la carpa, les taules, les cadires, els “tàpers”, els fogonets, la ràdio... i la televisió no hi era perquè 
ara amb la TDT no s’agafa senyal a la platja, perquè sinó segur que també l’hi tindrien!  No sé, em va donar la sensació que 
en qualsevol moment em sortirien per allà mig “Els Morancos” amb la Omà i en Josua! 
I ja per acabar, la vostra estada a Andalusia té un final marcat o ja us plantegeu la vida fora de Catalunya?
Josep: Amb aquesta experiència he après i estic aprenent molt. No em plantejo fins quan em quedaré per aquí. No descarto 
tornar a casa ni tampoc anar a algun altre lloc. Veig aquesta estada com una de moltes etapes que m’esperen a la vida i 
intentaré treure’n el màxim profit. 
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I ja per acabar, la vostra estada a Andalusia té un final marcat o ja us plantegeu la vida 
fora de Catalunya?

Josep: Amb aquesta experiència he après i estic aprenent molt. No em plantejo fins 
quan em quedaré per aquí. No descarto tornar a casa ni tampoc anar a algun altre 
lloc. Veig aquesta estada com una de moltes etapes que m’esperen a la vida i intentaré 
treure’n el màxim profit. 

GRÀCIES PER TOT NOIS! 
QUE TINGUEU SORT!

X
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esports

Torneig de futbol 7

Ha estat un bon torneig tot i la baixa participació d’equips (només 6). 
Potser per l’alt preu de la inscripció, la crisi i alguns petits aldarulls de l’any anterior han fet que fos un torneig d’estiu 
en petit format. S’han hagut de fer tripijocs per tal que tothom jugués un mínim de partits i en un sistema de clas-
sificació i fase final un xic estrany.
El campió d’enguany ha estat el Clàssic Café, que va superar amb claredat a Salguero a la final, i va dominar també 
la fase classificatòria amb un ple de victòries. En tercer lloc va quedar Monti’s team, que va anar de menys a més al 
llarg del campionat fins arribar a guanyar la final de consolació. Els altres participants van ser Atípic, High Voltage i 
Catelló-Martí, que van quedar en quarta, cinquena i sisena posició respectivament. 
Salguero, a més va tenir el premi al “pichichi”, que es va endur el seu davanter Jordi Codina.

El 3X3 d’estiu

Durant aquest estiu es va disputar una nova edició del 3x3 de bàsquet organitzat pel CB Llagostera. A diferència 
d’altres anys, es va disputar en 3 jornades, no en 4 com s’havia fet sempre. 
Els 12 equips inscrits es van dividir en 2 lligues, segons el nivell. Els guanyadors del Nivell A va ser l’equip format per 
Edu Boadas, Eduard Varo i Sergi Horta. En el Nivell B van ser guanyadores l’equip integrat per Anna Castelló, Cristina 
Menció, Carme i Sandra Sarrinat. 

Futbol 

El primer equip ha configurat al llarg de l’estiu una plantilla molt competitiva i que sembla que aspiren a tot.  A més 
d’haver començat bé la temporada, situats a la part alta de la classificació, s’ha d’esperar que l’equip millori quan 
tots els fitxatges es vagin acoblant. 
S’ha incorporat Martí Bartrina i Dani Castilla (porters), Albert Canal i Sergi García (defenses), Àlex Granell, Pau Gusó, 
Rubén Martínez, Gerard Herrera i Jordi Roca (migcampistes) i Perdo Pareja, Uri Santos i Marc Mas (davanters), per 
tal de fer una molt bona campanya amb els jugadors que continuen de l’any anterior; Ivan Portolés, Xavi Banal, Quim 
Boadas, Pau Menéndez, Marc Vallhonesta, Aimar Moratalla, Xavi Giró, Eloi Amagat, Xavi Masferrer, Marc Plaja, David 
Costa i Francesc Guitart. 
Una de les novetats més comentades aquesta campanya, però, és la incorporació a la samarreta del primer equip de 
l’estelada i el lema “Som una nació, nosaltres decidim”.

Patinatge 

Relació de mèrits esportius del Club Patinatge Llagostera 

A l’hora de fer un balanç del que ha sigut la temporada 2009-2010, cal destacar el treball realitzat per tots els pati-
nadors i patinadores i l’equip tècnic del C.P. Llagostera perquè han deixat el pavelló del patinatge artístic llagosterenc 
ben alt. 

Grup Xou Cadet. Sotscampió provincial i sisè de Catalunya.
Raquel Gómez. Campiona provincial Sènior, desena al campionat de Catalunya i divuitena al campionat d’Espanya.
Cristina González. Sotscampiona provincial Júnior, vuitena al campionat de Catalunya, vuitena al campionat d’Espanya 
i vuitena a la Copa Amèrica.
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esports

Carmen Riballo. Campiona de la Copa Consell categoria 
Prebenjamí.
Abril Rodríguez. Sotscampiona Copa Consell categoria 
Prebenjamí.
Laia Rodríguez. Sotscampiona Copa Consell categoria 
Benjamí.
Sergio Santiago. Campió Copa Consell Aleví.
Judit Henestrosa. Primera classificada Juvenil Campionat 
de Debutants.
Júlia Pérez. Segona classificada Campionat de Debutants 
Infantil.
Sandra Posas. Setena al campionat provincial infantil i dis-
setena al Campionat de Catalunya.

	  

La Sandra Posas, patinadora de la categoria infantil del Club Patinatge Llagostera va participar en el campionat pro-
vincial de Girona celebrat a Porqueres al principi del passat mes de juliol. La puntuació aconseguida després de les 
seves dues actuacions va permetre que es classifiqués per participar en el campionat de Catalunya celebrat els dies 
30 i 31 de juliol a Lleida, on va quedar quinzena de trenta patinadores d’arreu de Catalunya.

Jutges, entrenadores i patinadores en una competició interna or-
ganitzada pel club

Aquest campionat va tenir lloc del 20 al 27 d’agost. En total hi 
va haver 11 les delegacions: Argentina, Brasil, Canadà, Catalunya, 
Colòmbia, Xile, Equador, Estats Units, mèxic, Uruguai i Paraguai.
Cal dir que aquest Open Internacional forma part del calendari ofi-
cial de la Confederació Panamericana i Sudamericana del Patí i se 
situa entre els que tenen més prestigi en el continent americà, per 
la quantitat d’esportistes que hi prenen part i pel seu bon nivell 
tècnic.
Després de cinc dies d’intensa competició, la selecció catalana de 
Patinatge Artístic s’ha adjudicat dues medalles de bronze a l’Open 
Internacional Sudamericà de Patinatge Artístic Paraguai 2010, ce-
lebrat a la capital, Asunción. Cristina González ha quedat classifi-
cada en la vuitena posició.

Cristina González (Club Patinatge Llagostera) participa a l’Open Copa Amèrica

	  

Cristina González amb la Selecció Catalana de Patinatge
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I trobada de 4x4 a Llagostera

Coincidint amb la celebració de Sant Cristòfol, Els Cremats Motor Club Esportiu va organitzar la primera concentració 
de 4x4’s de Llagostera. A les tres del migdia del 10 de juliol van començar les inscripcions, i mitja hora després ja 
sortia el primer vehicle participant. Els Cremats varen marcar dos circuits diferents, un d’habilitat a la zona de Can 
Gotarra i un altre extrem amb obstacles a la zona de Can Llorenç de Panedes; les dues zones estaven marcades, tan-
cades i enllaçades entre si. Els participants varen fer tres voltes a cada circuit, i els tres cotxes que més es van acostar 
al temps mig marcat per l’organització van ser els que es van proclamar guanyadors. Les proves es van dur a terme 
fins a les set de la tarda, que va ser quan els participants que van voler es van poder afegir a la rua de Sant Cristòfol.
Per finalitzar la trobada, a les deu del vespre es va celebrar un sopar i ball de cloenda, on també es van entregar els 
premis als guanyadors.

Les caminades del Bell-Matí de dia i de nit

A les nou del vespre del dissabte 24 de juliol, 190 persones es van reunir a la piscina municipal per emprendre el recorregut 
de la XVI caminada a la llum de la lluna. Passat Can Vidal de Panedes i havent travessat la carretera de Romanyà, la comitiva 
va fer una parada per sopar i seguidament reprendre la caminada. El molí d’en Llambí, la Masia Serena, Can Lloveras, Cal 
Rector i el Pla de Panedes van formar l’últim tram de la sortida, que va finalitzar passada la mitja nit a la piscina. Allà es 
va servir un refrigeri a tots els participants, els quals també van poder gaudir d’un bon bany refrescant. 

Gairebé un centenar de persones van participar en la XI caminada Llagostera – la Bisbal, una sortida que s’organitza anual-
ment en memòria a Isabel Vilà. Així doncs, a les set del matí del diumenge 3 d’octubre, els participants es van reunir a la 
plaça Catalunya de Llagostera per emprendre una caminada d’uns 26km que duraria unes 6 hores aproximadament. Passat 
el Mas Boix i la casa nova d’en Bota, es va fer la parada al Roquetal per esmorzar i cantar una nova versió de la tradicional 
cançó de “Les dones de Llagostera”. Seguidament, es va reemprendre la marxa fins a la plaça Isavel Vilà de la Bisbal, on 
“El grup de dones de la Bisbal” va inaugurar una placa en record de la sindicalista llagosterenca.  



30 ANYS.
1 REVISTA
4 GENERACIONS.

Reportatge: Cris Puig i Anna Ramírez
Fotografies: Arxiu Municipal
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30 anys. 1 revista. 4 generacions

Al llarg d’aquests anys, són moltes les persones que han anat formant part de la gran experència que suposa ser part del 
col.lectiu d’“El Butlletí”. Elles són les que li han donat vida, les que li han anat donant forma i l’han alimentat perquè anés 
creixent. 
A continuació, i per acabar l’any de l’aniversari de la nostra revista, sabrem com recorden el seu pas per l’entitat els seus 
antics presidents: Joan Ventura, Dani Moll, Marc Sureda i Gerard Casanovas.

Per quina raó amb el vostre col lectiu vau decidir tornar a engegar 
“El Butlletí”? 
Joan Ventura (1a etapa): Bé, en el nostre cas va ser engegar una publicació local després d’estar-ne molts 
anys sense. El Lacustària havia desaparegut el 1967, i l’únic mitjà escrit que hi havia el poble durant tot 
l’any era el programa de Festa Major. Des de l’Associació de Veïns, fundada el 1979, vam creure que era 
el moment oportú que Llagostera tingués un mitjà d’informació local.

Dani Moll (2a etapa): Érem al 1990. La primera etapa d’”El Butlletí” s’havia finalitzat feia 5 anys i des de 
la regidoria de cultura de l’Ajuntament d’en Narcís Casas es va considerar oportú de reprendre l’edició 
d’una revista local. Es va convocar un conjunt de persones, algunes de les quals havíem format part 
d’aquella primera etapa en els seus darrers temps. La veritat és que aquest grup inicial va quallar molt 
bé, i ràpidament vam començar a reunir-nos per tal de donar forma al projecte, i també definir els nostres 
objectius i necessitats.
Una de les primeres coses que vam fer va ser convocar els membres del col.lectiu anterior per tal de 
plantejar-los com veien la possible “resurrecció” de la seva criatura, i demanar-los la seva col.laboració i el 
seu parer. Vam obtenir el seu vist-i-plau, l’Esteve ens va fer la primera portada i alguns d’ells van accedir a 
escriure regularment a les nostres pàgines com a “col.laboradors estrella”. Recordo, al principi, les ganes 
que teníem que en Joan Ventura i l’Enric Ramionet ens fessin arribar els disquets amb els seus escrits per 
llegir-los abans que ningú!

Marc Sureda (2a etapa): Bé, de fet, jo em vaig incorporar al col.lectiu de redacció d’”El Butlletí” quan 
aquest ja funcionava. La meva incorporació va ser ràpida, de la mà d’en Jordi Moll. Em vaig integrar de 
seguida, vaig fer-hi molt bons amics i en pocs mesos vaig acabar essent el president, tirant del carro junta-
ment amb en Jordi Pinsach (Pin), l’Enric Hospital, en Jordi Pla i una bona colla de redactors i redactores. 

Gerard Casanovas (3a etapa): Vàrem sentir veus que el col.lectiu d”El Butlletí” ho deixava i que buscaven 
gent per seguir tirant-lo endavant. D’altra banda, la que va tenir molt a veure per acabar de decidir-ho va 
ser la Marta, la meva parella i també membre del col.lectiu. Després, un cop decidits ens vàrem envoltar 
de gent propera i compromesa amb el projecte que els vam plantejar.

Reportatge: Cris Puig i Anna Ramírez
Fotografies: Arxiu Municipal
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Quina funció creieu que desenvolupa aquesta revista al nostre poble? 

Joan Ventura (1a etapa): Encara que els temps estan canviant, penso que és imprescindible que hi hagi un mitjà 
en paper que expliqui les coses que passen al poble i que al mateix temps tingui una finestra oberta a tots els col.
laboradors que vulguin aportar-hi les seves impressions.

Dani Moll (2a etapa): La periodicitat d’”El Butlletí de Llagostera” fa que, d’entrada, no pugui ser una eina informativa 
d’actualitat. Ja no ho era durant la nostra etapa en la qual tot just s’iniciava la popularització d’Internet. I molt menys 
ara, en moments en què la xarxa es reinventa contínuament i creix la seva capacitat de comunicació instantània, i al 
fàcil accés a tecnologies de comunicació que permeten muntar un estudi multimèdia amb un ordinador ben equipat.  
Nosaltres enteníem “El Butlletí” com una publicació més reflexiva. Hi havia tres mesos per llegir-se’l amb calma. 
Començant per l’editorial i saltant després a les darreres pàgines per llegir els articles d’en Joan o l’Enric... 
Per exemple, ens vam comprometre a editar els plens en tota la seva extensió. El resultat era un munt de pàgines 
feixugues de llegir (i fàcils de saltar-se) però consideràvem que era important que arribés a les llars una informació 
pública que permetia saber què es decidia als òrgans de govern municipals i conèixer una mica el paper dels nostres 
mandataris més propers. Ara ja, les actes es troben publicades a Internet i Llagostera Ràdio n’emet les sessions. 
Probablement ja no tindria sentit. 
D’altra banda, per a nosaltres era molt interessant disposar d’un espai per poder realitzar reportatges informatius, 
entrevistes extenses a persones del poble amb coses a dir, cedir espais a persones amb habilitats literàries, etc.
En temps en què la creació de llocs web encara requerien coneixements molt avançats d’informàtica i en què no 
existien els blocs, ni el Facebook, “El Butlletí” era també la plataforma d’aquelles entitats i persones que volien 
comunicar-se amb la resta del poble. 

Marc Sureda (2a etapa): Sempre he cregut que la informació local juga un paper molt important i no només pel fet 
d’informar, sinó de deixar testimoni i crònica de les coses que passen al nostre poble. 

Gerard Casanovas (3a etapa): Crec que, primer, és un bon estimulant per a gent jove, com vosaltres, amb iniciativa. 
D’altra banda, de revista informadora de les coses que passen al poble per a la pròpia gent d’aquí i per a persones 
com jo que ja no hi vivim però que volem saber què hi passa.
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Què diríeu que representa, a nivell personal i d’equip, l’edició periò-
dica d’una publicació com aquesta? 
Joan Ventura (1a etapa): Ensenya a treballar en equip, a compartir i a contrastar idees, i ajuda a formar-te com a 
persona. A més, es té un coneixement molt més ampli de la realitat que ens envolta.

Dani Moll (2a etapa): Va ser una experiència que recordo amb gran intensitat. La majoria érem molt joves i ens vam 
iniciar a un ritual de reunions setmanals, aprenent a escoltar-nos, a discutir i a negociar, a pactar, a organitzar-nos, 
a repartir feines, a delegar-ne d’altres, a aprendre dels altres... Vam aprendre informàtica a mida que aquesta evo-
lucionava amb nosaltres: vam viure el naixement del rudimentari i desesperant windows 3.1 i la feixuga connexió 
d’aparells que aleshores ens semblaven escapats d’una pel.lícula de ciència ficció (un escàner!). Vàrem tenir els 
nostres encontres i desencontres amb la política, amb la gent que s’enfadava amb algun o altre article, amb aquell 
anunciant que ens havíem oblidat d’incloure... però tot quedava compensat quan veies el número al carrer, amb 
aquelles portades tan colorides.
Tot això ens va consolidar molt com a grup (amb les lògiques entrades i sortides) i, encara avui, molts de nosaltres 
continuem veient-nos amb regularitat fins al punt que a vegades sembla que tornem a ser en aquell soterrani com-
partit amb el local-mesquita del GRAMC!

Marc Sureda (2a etapa): A nivell personal, crec que és una experiència molt enriquidora i, a nivell profesional, m’ha 
obert les portes a treballar i/o col.laborar en altres mitjans de comunicació com per exemple el Diari de Girona.
Crec que passar per una experiència com aquesta hauria de ser una assignatura obligatòria. 

Gerard Casanovas (3a etapa): Representa un gran sacrifici per part del col.lectiu, però a la vegada, una gran satis-
facció. Personalment, vaig aprendre de la pròpia entitat, editora d’“El Butlletí” i dels companys.

Portades de la primera etapa
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Com que ho vau viure de prop, què diríeu que condiciona la continuïtat 
d’”El Butlletí”?

Joan Ventura (1a etapa): Hi ha una cosa que no hi pot faltar mai, i és la il.lusió. A partir del moment que una activitat 
com aquesta representa una càrrega personal, és millor deixar-ho. Segur que darrere vindrà algú que ho reprendrà 
allà on ho vau deixar, com ja ha passat quatre vegades des del 1980.

Dani Moll (2a etapa): Tinc la sensació que les diferents etapes d’”El Butlletí” s’han anat succeïnt a mida que els seus 
integrants de mica en mica han hagut d’abandonar per dedicar-se als seus estudis, les seves professions, famílies o 
altres. Arriba un moment en què la gent ja no pot reunir-se amb la mateixa assiduïtat, perdre un munt d’hores perse-
guint gent per tenir articles a punt, corregir-los,escriure els peus de foto, cuidar-se de la publicitat, ser als actes per 
fer fotos, coordinar-ho tot…
Crec que, perquè “El Butlletí” tingués continuïtat, caldria que part de la seva plantilla fos professional (o semiprofes-
sional). Penso en un petit nucli que es dediqués a organitzar, compaginar i coordinar i que poguessin guanyar un petit 
sou (o no tan petit si la cosa es consolidés) que els permetés agafar-s’ho com una feina a temps parcial. 

Marc Sureda (2a etapa): La continuïtat d’”El Butlletí”, i també de qualsevol altra activitat que es basa en el voluntariat 
depèn únicament de l’esforç i les ganes de les persones que hi dediquen bona part del seu temps lliure. Si bé és cert 
que en tots els col.lectius sempre hi ha algú que tira del carro, s’ha de procurar que qui ho faci no es senti sol. Així 
mateix també és important percebre que el que fas no només ho fas per tu sinó que interessa a algú més. De totes 
maneres també crec que la renovació generacional és un tema important i imprescindible a tenir en compte. 

Gerard Casanovas (3a etapa): Un bon ambient entre els components del col.lectiu, moltes ganes de treballar i gaudir 
del que s’està fent.

Portades de la segona etapa

Quin és el millor record que teniu d’aquesta experiència? Quin camí 
us hagués agradat que seguís “El Butlletí” després del pas del vostre 
col·lectiu? 

Joan Ventura (1a etapa): En primer lloc, conèixer gent que d’altra manera potser no haguessis tingut ocasió de trac-
tar. Ara mateix penso en la malaguanyada Concepció Buhigas. Com deia el poeta, el camí es fa caminant. Cada nou 
col.lectiu ha de deixar la seva petjada i és absurd pretendre que les coses s’hagin de fer d’una determinada manera.

Dani Moll (2a etapa): Com deia abans, l’experiència del treball en grup, sens dubte, i tot el que s’aprèn sobre el poble 
i els seus habitants. Abans de res, deixeu-me dir-vos que penso que cal aplaudir entusiàsticament que hi hagi perso-
nes com vosaltres que decideixin agafar les regnes d’un projecte com aquest i dedicar-hi tot l’esforç que sabem que 
demana treure una edició periòdica. 
Si pogués fer una carta als reis pel Butlletí, us diria que m’hauria agradat que s’hagués après dels errors de les eta-
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Portades de la tercera etapa

pes anteriors i s’hagués pogut organitzar una semiprofessionalització d’”El Butlletí” que li pogués donar continuïtat. 
Sap greu que cada etapa cremada del Butlletí deixi enrere tanta gent que, potser, ben organitzada podria anar col.
laborant en mantenir viva la flama sense aquestes anades i vingudes. 

Marc Sureda (2a etapa): D’anècdotes divertides i bons records d’”El Butlletí” en tinc molts. Va ser una època de la 
meva vida on vaig aprendre moltes coses i, com deia, vaig fer molt bons amics. El meu pas pel Butlletí m’ha permès 
conèixer a molta gent interessant del poble. El periodisme, i en especial la informació local, et permet estar en con-
tacte amb el dia a dia del poble, amb la gent, amb els veïns, amb les entitats, amb els protagonistes de les històries, 
amb els polítics, amb l’actualitat i la realitat. 
Vam passar molts caps de setmana compaginant la revista fins a altes hores de la nit amb la companyia d’unes 
fresques cerveses que et permetien veure una mica més enllà. Recordo moments divertits com per exemple quan 
amagàvem “el presi”, un petit ninot dibuixat per en Pin, que representava en Dani Moll. Acostumàvem a amagar-lo 
en alguna de les pàgines de cada número del Butlletí. Recordo, també, que amb en Laits (Carles Soler) ens divertíem 
moltíssim fent la secció del Papu Pregunta. 
Quan vam decidir plegar vam fer alguns intents per trobar algun successor. Per mi era important que Llagostera se-
guís disposant d’una revista com “El Butlletí”. M’era indiferent si es volia seguir amb la línia que vam iniciar a nivell 
de format i de continguts, o bé si es volia fer alguna cosa diferent. 

Gerard Casanovas (3a etapa): Potser sonarà típic, però crec que és la manera com vam gaudir treballant conjunta-
ment. D’altra banda, dir que ser president d’una entitat així, et fa conèixer molt millor el teu poble. Un canvi més 
gradual. De fet, havia de ser així, però pels motius que fossin no va fructificar el canvi. 

Al llarg d’aquests 30 anys, què creieu que ha sembrat i ha recollit “El 
Butlletí”? 
Joan Ventura (1a etapa): Estic convençut que ha ajudat a cohesionar els diferents grups de joves que hi han treballat, 
i també a molta gent del poble que creu que Llagostera té vida pròpia. El sol fet que trenta anys més tard de la seva 
fundació encara estiguem parlant del Butlletí ja és un gran èxit.

Dani Moll (2a etapa): Crec que és un pregunta que respondria millor qualsevol dels lectors de la revista. El que està 
clar és que els diferents col.lectius que han assumit el repte d’iniciar una revista al poble han adoptat la mateixa 
denominació d’aquella revista editada per l’Associació de Veïns dels anys 80. “El Butlletí” és, a Llagostera, sinònim 
de “revista d’informació sobre el poble”.

Marc Sureda (2a etapa): Com comentava abans, crec que “El Butlletí” serveix de crònica i testimoni d’aquests dar-
rers 30 anys que s’ha editat, tot i els parèntesis de silenci que hi ha hagut entre etapa i etapa. 

Gerard Casanovas (3a etapa): Molt bona gent que ha passat pels col.lectius, els quals han aportat novetats i canvis 
positius per al creixement de la revista.



Un desig per a “El Butlletí”:
Joan Ventura (1a etapa): Que la seva contribució a la cultura i la informació arribi fins el dia del judici final a la tarda. 
Llarga vida a “El Butlletí”!

Dani Moll (2a etapa): Molta salut.

Marc Sureda (2a etapa): Llarga vida a “El Butlletí”.

Gerard Casanovas (3a etapa): Escurçar la periodicitat, potser a mensual (el gran repte que potser hem tingut els 
col.lectius predecessors però que no hem sabut com cumplir). Però sobretot que no es deixi mai de publicar.

Després de tants anys i tantes diferències, els membres de tots els col.lectius d’“El Butlletí” sempre hem tingut i tindrem 
almenys dues coses en comú: que l’objectiu d’aquesta revista sigui complert, i que per tant la gent estigui informada i 
s’assabenti del que ha passat al poble. 
Són quatre els col.lectius que han anat passant per la redacció. Gent diferent, gent del poble, gent de Llagostera amb 
ganes de compartir, d’aprendre, de conèixer i de fer saber. Són quatre les generacions que han volgut donar una empenta 
a la revista local, i que han tingut el desig que no es deixi mai de publicar. Són quatre les generacions que han viscut 
“El Butlletí”, que l’han construït i que l’han fet créixer; i són 30 els anys que fa que, amb les mateixes ganes i la mateixa 
il.lusió del primer dia, “El Butlletí” manté informat el poble de Llagostera.



SERVEI TRANSPORT
Aeroports de Barcelona
                       Girona
                       Reus
                       Perpignan
Excursions programades, visites guiades
Mutues
Assistència carreteres
Assistència mèdiques
Serveis de nevera ( sang...)
Serveis de paqueteria ( naciona-internacional-urgent)



elbutlletí.58

registre civil >>>>>
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NAIXEMENTS

 
Ivet Comas Genoher     28-06-2010
Blai Comas Genoher    28-06-2010
Álex Jimenez Marín    06-07-2010
Meriam Aabida Zariouh                08-07-2010
Izan Mengual Carbonell                06-07-2010
Dídac Ortiz Albertí    13-07-2010
Eloi Puig Verdaguer    13-07-2010
Safaa El Moussaoui El Khattabi                17-07-2010
Mariam Aboutayeb     12-07-2010  
Aleix Mercadé Llobet                21-07-2010
Naima Abbas Liaqat                25-07-2010
Guillem Gascons Vendrell               28-07-2010
Lucía Ruiz Diaz                 28-07-2010
Ekain Esnaola Jurado    09-08-2010
Álvaro Gustavo Paulo Orgas   19-08-2010
Paula Lasala Ruiz                26-08-2010
David Ferrer Videgain                31-08-2010
Ivet Mas Cintas                 31-08-2010
Eva Cateura Sirbu                01-09-2010
Derek Sisterna Alcazar                04-09-2010
Gerard Puigmolè Montaño               05-09-2010
Vinyet Sanchez Avellaneda               17-09-2010
Pol Martí Font     23-09-2010
Omar Azzahari Saavedra                25-09-2010
Yurena Retamales Fuentes               25-09-2010
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Tap Montiel Sánchez                           16-08-2010

E
n T

ap



elbutlletí.59

registre civil>>>>>

NAIXEMENTS

 
Ivet Comas Genoher     28-06-2010
Blai Comas Genoher    28-06-2010
Álex Jimenez Marín    06-07-2010
Meriam Aabida Zariouh                08-07-2010
Izan Mengual Carbonell                06-07-2010
Dídac Ortiz Albertí    13-07-2010
Eloi Puig Verdaguer    13-07-2010
Safaa El Moussaoui El Khattabi                17-07-2010
Mariam Aboutayeb     12-07-2010  
Aleix Mercadé Llobet                21-07-2010
Naima Abbas Liaqat                25-07-2010
Guillem Gascons Vendrell               28-07-2010
Lucía Ruiz Diaz                 28-07-2010
Ekain Esnaola Jurado    09-08-2010
Álvaro Gustavo Paulo Orgas   19-08-2010
Paula Lasala Ruiz                26-08-2010
David Ferrer Videgain                31-08-2010
Ivet Mas Cintas                 31-08-2010
Eva Cateura Sirbu                01-09-2010
Derek Sisterna Alcazar                04-09-2010
Gerard Puigmolè Montaño               05-09-2010
Vinyet Sanchez Avellaneda               17-09-2010
Pol Martí Font     23-09-2010
Omar Azzahari Saavedra                25-09-2010
Yurena Retamales Fuentes               25-09-2010

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

L’A
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ercadé 

i el seu germ
à

Gerard Puigmolè

Antonio Sillero López i Carmen Quesada Sánchez   23-07-2010
Juan-Manuel Comba Lamolda i Camila Feijoo Fernández  24-07-2010
Daniel Rodriguez Serra i Pilar Argelina i Fors   31-07-2010

Cristihan-Mauricio Calvo Gonzalez   06-07-2010
Javier Hernández Vázquez    12-07-2010
Maria Gil Bodi      27-07-2010
Francisca Payret Vidal     27-07-2010
José Lloveras Martí     04-08-2010
Miguel Motjé Lloveras     04-09-2010
Juliana Mena Cubilla     05-09-2010
Carmen Lázaro Campoy     23-09-2010

Envia’ns les fotografies dels teus fills, animals o del teu casament a info@elbutlleti.com





elbutlletí.61









elbutlletí.65







elbutlletí.68

La Laia Sureda i la seva cosina Ona



elbutlletí.69




